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A szükségszerűség lehetőségei
A TANÁCSKÖZTÁRSASÁG NEMZETI-NEMZETISÉGI POLITIKÁJA
A rendet szerető történetírás látszólag közmegelégedésre teljesítheti kötelességét.
Minthogy csupán a megtörtént események adatainak számontartására, azok kommentálására törekszik, valóban a tisztaság látszatát kelti. Éppen ezért interpretálóinak szándékaitól függ, hogy az események adatai közül melyeket illeszti be a történelem — számára egyszerűnek tűnő — állóképébe, s hányat kényszerít — rendet
zavaró jellegük miatt — a feledés homályába.
Az adatok okaira választ kereső igényesebb megközelítés már mélyebb rétegekbe
hatol, összefüggéseket sejtető folyamatokban gondolkodik. Ezeket azonban gyakran
fatalista módon érvényesülő végzetszerűségként, a megtörténteket megmásíthatatlanként kezelve, a történelmi változások és változtatások korabeli erőfeszítéseivel, az
általuk képviselt alternatívák elemzésével és az osztályerők küzdelmének dinamikájával szemben érzéketlen.
Ha van történelmünknek olyan eseménye, amelynek megértését az említett felfogások évtizedekig nehezítették, úgy 1918—1919 sorsfordulója minden bizonnyal ezek
közé sorolható.
Az ellenforradalmi korszak történetírása 1918—1919 eseményeit olyan múló — s
így kiiktatandó — közjátéknak tekintette, amelyek nem illeszkedtek be az általa
egyszerűnek minősített nemzeti történelmünkbe. A folyamatokban gondolkodó történetírás viszont 1919-et hosszú ideig a szocialista világforradalom olyan megnyilvánulásának fogta fel, amelynek konkrét adottságait, az összetettségekbe ágyazódó —
így 1918-cal s a térség polgári demokratikus mozgalmaival összefüggő — sajátosságait, az osztályerők küzdelmének erőviszonyaitól függő lehetséges változások alternatíváit nem elemezte.
A történetírásnak erre a helyzetére is illett Illyés Gyula megállapítása: ..Aki egy
patakot meg akar tisztítani, annak épp a sár és iszap megbolygatásával. az úgynevezett mélység megzavarásával, vagyis a tisztaság látszólagos tagadásával kell kezdenie, a látszólagos tisztaság tagadásával! Nem művészet, hanem szemfényvesztés az,
amely nem egyszerűségre törekszik. De az az egyszerűség, amely nem vet számot a
mélységgel, az viszont csak laposság és felszínesség. Az egyszerűség, az igazi rend:
az a legkeményebb küzdelem, a művészetben is. Petőfi a legbonyolultabb erő birtokában egyszerű. Az ő egyszerűsége azonban már nem lehet a mienk. Mert közben
ú j "mélységei nk« támadtak. Az ú j világosságért s rendért nekünk is meg kell harcolnunk."
Minthogy történetírásunk ilyen szellemben az utóbbi években nagy erőfeszítéseket tett az 1918—1919-es forradalmak kutatása érdekében, lehetővé vált, hogy történelmünk e sorsfordulóját ne a nemzeti vagy társadalmi, polgári demokratikus vagy
szocialista, egyetemes vagy hazai egymástól elszigetelt részigazságainak, hanem a
bonyolult, szüntelenül változó folyamat egészének, összefüggéseinek fényében értsük
és megértsük.
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Amióta a történelem menetét az az osztály határozza meg, amely — Marx szavaival — „méhében hordja az emberiség megújhodását", az elnyomás bármilyen formája ellen küzdők harcának sikere egyre inkább elválaszthatatlan a nemzetközi
munkásosztály felszabadulásának győzelmétől. Így a nemzetek szabadsága, a nemzetiségek egyenjogúsága, a faji diszkrimináció megszüntetése, a gyarmati uralom megdöntése összefonódik a proletariátus társadalmi felszabadulásának ügyével, a polgári
demokratikus forradalmak sorsa a szocialista forradalmak sorsával, vagy ahogy Marx
éppen a magyar 1848/49-es forradalom és szabadságharc és a párizsi júniusi felkelés leverésének egyetemes összefüggéseit elemezve megfogalmazta: „A magyar ne
legyen szabad, a lengyel se, az olasz sem, míg a munkás rabszolga marad." — „Az
ú j évszázad olyan eseményekkel kezdődik — írta Kari Kautsky egy fél évszázaddal
később, 1902-ben —, amelyek arra a gondolatra késztetnek, hogy a forradalom központjának további eltolódása várható, mégpedig Oroszország f e l é . . . Oroszország,
amely annyi forradalmi kezdeményezést vett át Nyugattól, most talán képes arra,
hogy maga legyen a Nyugat forradalmi erőforrása. Meglehet, hogy a lángra lobbanó
orosz forradalmi mozgalom lesz az a roppant tényező, amely kiirtja az ernyedt
nyárspolgáriasságot és a hidegen számító politikai törtetésnek sorainkban terjedni
kezdő szellemét, s újból lángra lobbantja majd a harci kedvet, a mi eszményeink
iránti lelkes odaadást. Oroszország már régen nem az az ország, amely NyugatEurópa szempontjából egyszerűen a reakció és az abszolutizmus támasza. A dolog
most alighanem éppen fordítva áll. Nyugat-Európa válik az oroszországi reakció és
abszolutizmus t á m a s z á v á . . . A cárral az orosz forradalmárok talán már rég elbántak volna, ha nem kellene egyúttal szövetségese — az európai tőke — ellen is harcolniuk. Reméljük, hogy ezúttal sikerül nekik mindkét ellenséggel elbánniuk, és hogy
az ú j »szent szövetség-" gyorsabban omlik majd össze, mint elődje. De bárhogy végződik is az Oroszországban most folyó harc, a vértanúk — akiket, sajnos, túlontúl
nagy számban fog szállítani — nem ontják hiába vérüket, szenvedésük nem lesz
hiábavaló. A kiontott vér és a szenvedés meg fogja termékenyíteni az egész civilizált világon a társadalmi forradalom hajtásait, bujább és gyorsabb növésre serkentik ezeket a hajtásokat. 1848-ban a szlávság kemény fagy volt, amely elpusztította a
népek tavaszának a virágait. Most talán a vihar szerepét szánta neki a sors, amely
megtöri a reakció jegét, és feltartóztathatatlanul meghozza a népek számára az új,
a boldog tavaszt."
A történelmi folyamatok következtében beállott változások megállapítása pontosnak bizonyult, és a forradalom súlypontjának áthelyeződésével megteremtődtek a
feltételei a népeket elnyomó soknemzetiségű korhadt birodalmak szétverésének is.
Lenin, aki az ú j történelmi körülmények között alkotóan alkalmazta Marx gondolatait, világosan felismerte, hogy az oroszországi proletariátus úgy tud a siker
reményében a szocialista forradalom győzelméért harcolni, ha felkarolja a KeletEurópában meg nem oldott polgári demokratikus forradalom demokratikus követeléseit is. A lenini permanens forradalom elméletében ezért hangsúlyosan szerepel az
a gondolat, hogy a proletariátusnak „ . . . meg kell valósítani a teljes demokráciát,
tehát nemcsak a nemzetek teljes egyenjogúságát kell valóra váltani, hanem az elnyomott nemzetek önrendelkezési jogát is."
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelme, megnyitva a mindenfajta
elnyomást megszüntető szocialista világforradalom történeti folyamatát, igenlő választ adott a Habsburg-birodalom népeinek Ady-megfogalmazta sorskérdésére:
„Vájjon lehet-e jobbra várni?
Fejünk és lelkünk f á j bele.
Vájjon fölébred valahára
A szolga-népek Bábele?"
Amíg ugyanis Kosztolányi szerint a francia forradalom a királyi pompa fényét
törölte el, addig az Októberi Szocialista Forradalom a nép szenvedéseinek sötétségét. Ezáltal kedvező feltételeket biztosított és ösztönző hatást gyakorolt a Habsburg63

birodalom nemzeti, nemzetiségi, kapitalista és feudális elnyomás alatt szenvedő népeinek ösztönös, demokratikus és szocialista mozgalmaira.
1918 novemberének végére a háborús vereségeket szenvedő monarchia néptömegeinek békét követelő forradalmi harca gyakorlatilag paralizálta a monarchia államapparátusának végrehajtó és erőszakszerveit. így kedvező körülményeket teremtett
a nemzeti felszabadulás első lépéséhez, az önálló nemzeti államok megteremtéséhez.
Október 28-án Prágában a Cseh Nemzeti Tanács jelentette be az önálló csehszlovák állam megalakulását, október 30-án Turócszentmártonban a szlovákok csatlakozásukat, október 31-én a polgári demokratikus forradalom győzelmét ünnepelhette a független Magyarország, december 1-én Belgrádban kimondják a Szerb—
Horvát—Szlovén Királyság megalakulását, és ugyanazon a napon az erdélyi románok
gyulafehérvári gyűlésükön csatlakozásukat Romániához.
A polgári demokratikus forradalom megtette első sikeres lépését, de nyitva m a radt a kérdés: hogyan tovább?
A továbblépés egyik lehetőségét az az 1918. november 3-i távirat körvonalazta,
amelyet Lenin, Szverdlov és Kamenyev az összoroszországi Központi Végrehajtó
Bizottság, a Népbiztosok Tanácsa és a Moszkvai Szovjet nevében a monarchiát megdöntő, a nemzeti elnyomás jármát magukról lerázó népekhez intézett.
„Mi, Oroszország munkásai, parasztjai és katonái, akik a földbirtokosokon, tőkéseken, tábornokokon és bürokratákon aratott győzelmünk első évfordulójának
megünneplésére készülünk, testvéri üdvözletünket küldjük Önöknek, elvtársak, a
volt Osztrák—Magyar Monarchia munkásainak, parasztjainak és katonáinak az elnyomókon aratott győzelmük alkalmából — olvasható a táviratban. — Magyarország
munkásai, parasztjai és katonái nem azért szabadították fel magukat a bécsi bürokrácia és a bécsi tőkések hatalma alól, hogy a magyar földbirtokosoktól, bankároktól
és tőkésektől hagyják magukat kizsákmányolni. Szilárd hitünk, hogy a magyar m u n kások és parasztok leszámolnak a magyar tőkésekkel, és a magyar kormány a m u n kások, katonák és parasztok kormánya lesz. Mélységes meggyőződésünk, hogy ha a
német, cseh, horvát, magyar, szlovén munkások, katonák és parasztok kezükbe veszik a hatalmat, és végigviszik a nemzeti felszabadítás ügyét, lehetővé válik a szabad népek testvéri szövetségének megkötése..."
Nyilvánvaló, hogy az antanthatalmak ezzel a történelmileg lehetséges, de számukra kedvezőtlen alternatívával szemben igyekeztek a forradalom továbbfejlődésének folyamatát korlátozni és olyan polgári keretek között tartani, amely alkalmas e
népek megosztottságának fenntartására és elmélyítésére.
Ezek az elgondolások jutottak kifejezésre a fegyverszüneti szerződésekben, az
antantnak abban a törekvésében, hogy szilárdan maga mellé állítsa az újonnan megalakult államok vezető köreit, akik hatalmas tömegbefolyással rendelkeztek.
Kétségtelen, hogy a nemzeti önállóság erősítette azoknak az osztályoknak a politikai befolyását, amelyek a nemzeti egyesülés vágyait tudatos politikai programban
fejtették ki.
Ha az ilyen módon létrejött nemzeti egységek kötőanyagát akarjuk meghatározni, akkor nem kerülheti el figyelmünket az a körülmény, hogy az évszázados
nemzeti és — kezdetben úgy tűnt — társadalmi elnyomás megszűnése többé-kevésbé
a nemzeti eszme sikereként jelent meg a nemzetivé vált egykori nemzetiségi tömegek tudatában. Az az objektív adottság pedig, hogy az illető népek társadalmi struktúrájukat tekintve kispolgári és főként paraszti jellegűek voltak, ennek a nemzeti
eszmének széles népi tömegeket is magában foglaló bázist adott.
Igaz, a nemzetileg felszabaduló népek társadalmából nem hiányoztak a kizsákmányoló osztályok, de az egyesülés politikai vezetőiként a néptömegek előtt kispolgári, a néppel szoros kapcsolatban álló politikusok tűntek fel, ugyanakkor, amikor
a magyar polgári forradalom a szemükben — érthető módon — semmivel sem csökkentette a feudális osztályok hatalmát. A nemzeti gondolat és az ennek jegyében
propagált nemzeti egység megerősödése tehát nem kizárólag az osztályharc lefékezésén, a forradalmi hullám eltorlaszolásán tevékenykedő politikai erők szubjektív
szándékain múlott. De a kispolgári erők rögtön észrevették, milyen hatalmas erőket
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vonultathatnak fel az antant szolgálatában a polgári forradalom továbbfejlesztésére
irányuló törekvések ellen.
Egyes történetírók, akik az 1918. december 1-vel kialakult, a nemzeti elnyomás
alóli jogos felszabadulást eredményező állapotok és az 1919. április 16-án meginduló
imperialista támadás közé egyenlőségjelet tesznek, arra hivatkoznak, hogy a magyarországi politikai életben még a polgári forradalom után sem akadtak olyan pártok, amelyek a területi integritás elvetésével közeledtek volna az együttélő népek
problémáinak végleges megoldásához. Megfeledkeznek arról, hogy 1918 novembere
óta igenis működött olyan párt, amely a nemzeti kérdést nem a területi integritás
és a nemzeti kizárólagosság alapján, hanem az együttélés tényét is figyelembe vevő
internacionalista szemlélet követelményei szerint közelítette meg. Pedig ez a párt, a
Kommunisták Magyarországi Pártja a nem magyarok felé is hallatta szavát: „Nem
azért vagyunk a világon, hogy a bojárok szolgái legyünk, és a magyar, orosz, szerb
és más paraszt- és munkástestvéreinkre lőjünk — írta a KMP Nagyváradon megjelenő lapjának, a Foaia Táranuluinak 1919. március 7-i száma a népek közötti gyűlölködéssel foglalkozó cikkében. — Csatlakozzunk hozzájuk, a szegényekhez, a szerencsétlen sorsúakhoz és kisemmizettekhez!"
És amilyen mértékben ez a csatlakozás realitássá kezdett válni, olyan mértékben nőtt az újonnan létrejött polgári államok vezető köreinek hajlandósága arra,
hogy a kezdeti jogos lépéseket jogtalan intézkedésekkel diszkreditálják. A szerepek
kezdtek felcserélődni: a nemzeti elnyomás alól felszabadult államok vezető körei
vállalkoztak arra, hogy egy hódító háborúban való részvételükkel szerezzenek jogcímet újabb területi követeléseikhez. Az antant pedig 1919 első hónapjaiban annál
határozottabban számolt ezekkel a felajánlkozásokkal, minél inkább aggasztónak
ítélte meg a magyarországi forradalmasodó helyzetet. Ezért szorítja összébb az 1918.
novemberi demarkációs vonalat.
Az 1919. március 20-i Vyx-jegyzék már az érdekek egyesítésének a jegyében
született meg, és egyúttal a magyarországi polgári erők politikájának válságtüneteit
is felszínre hozta.
A magyar polgári demokratikus erők jelentős része, mindenekelőtt Károlyi
Mihály előtt világossá tette, hogy a wilsoni önrendelkezési jog elvei és a legyőzöttek
elemi érdekei között áthidalhatatlan szakadék tátong. Károlyi, aki a megelőző hónapokban is hitt abban, hogy a wilsoni elvek lehetségessé teszik, hogy polgári alapon
küzdhessen a szociális haladásért, a minisztertanács március 20-i ülésén kijelentette:
elfogadhatatlannak tartja annak teljesítését. Tiltakozásul a kormány lemondását és
egy tiszta szociáldemokrata kormány kinevezését javasolta.
Az osztályerők akkori helyzete, a kommunista párt tömegbefolyásának növekedése azonban más megoldást kínált és követelt: a szocialista forradalom békés úton
való győzelmét. „Attól a pillanattól fogva, hogy diktatúránk megkezdődött, az a
mondat, hogy »a munkásoknak nincs hazájuk-" elvesztette értelmét — írta Kun Béla.
— Azóta van már a munkásoknak hazájuk, ezt a hazát nem a burzsoázia álerkölcse
vezérli, hanem a proletariátus igazi erkölcse."
A munka felszabadításán alapuló ú j erkölcs mélyenszántó hatását Móricz Zsigmond fogalmazta meg 1919. április 4-én írott cikkében: „Ha művész vagy, nem kell
emberi hiúságok előtt megnyomorodnod, ha tudós vagy, nem kell a kenyérharc sekélyességében vergődnöd, ha munkás vagy, nem kell a kizsákmányolás géprészévé válnod. Bármi vagy, követheted életed belső parancsát: ember lehetsz."
Ennek az ú j erkölcsnek az alapján tudta a Tanácsköztársaság a Duna-medencében együttélő népek viszonyának a közös érdekeken alapuló megoldási lehetőségeit
egyengetni.
Ebben a szellemben — miként Gergely Ernő vonatkozó tanulmányában részletesen kimutatta — a Magyar Tanácsköztársaság forradalmi szervei gyors ütemben
láttak hozzá a nemzetiségek széles körű és teljes egyenjogúságának biztosításához.
A Forradalmi Kormányzótanács április 2-i rendelete először biztosítva a nemzetiségek választójogát, kilátásba helyezte: „A magyarországi Tanácsköztársaságban minden nemzet, ha összefüggő, nagyobb területen él, külön nemzeti tanácsot és intéző
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bizottságot is alkot. A különböző nemzeti tanácsok alakítását, egymáshoz való viszonyát és a föderalisztikus alapon álló magyarországi Tanácsköztársaság végleges alkotmányát a tanácsok országos gyűlése fogja megállapítani."
Április 6-án látott napvilágot a nemzetiségi nyelvek szabad használatát biztosító
rendelet, amely vonatkozott a közigazgatásban, a bíróságon, a hadseregben beszélt
nyelvre is. A Forradalmi Kormányzótanács április 7-i ülése vonatkozó állásfoglalásainak végrehajtása érdekében április 12-én megjelentették K á r p á t u k r a j n a alkotmányának tervezetét. Az április 28-i rendelet elrendelte a német és a ruszin (ukrán)
tanácsok létrehozását, amelyek a német és ukrán népbiztosságok hatékony pénzügyi
támogatásával e két nemzetiség jogainak érvényesítéséhez szükséges feltételeket teremtették meg.
Az ukrán népbiztosság például ukrán nyelvű tankönyveket készíttetett, a b u d a pesti egyetemen ukrán irodalom- és nyelvi tanszéket hozott létre, elrendelte, hogy a
középiskolai tanári vizsgák szaktárgyául az ukrán nyelv is választható legyen, jó
néhány ukrán nyelvű lapot adott ki, az etnikai számarányok figyelembevételével
megállapította Kárpátukrajna (Ruszka-Krajna) ideiglenes közigazgatási beosztását,
5 kerületi tanácsot hozva létre.
Némileg eltérő körülmények között, bonyolult etnikai viszonyokkal számolva, de
azonos elvi felfogásban látott hozzá a Tanácsköztársaság a német nemzetiség egyenlőségének megteremtéséhez. A nehézség abban állott, hogy a német lakosság nem
egységes területen élt, hanem az általuk lakott legkompaktabb nyugat-magyarországi
területen is voltak horvát és magyar nyelvi szigetek, illetve a Tolnában s Baranyában levő német községek magyar többségű területen helyezkedtek el. Mindebből következően az az áprilisi elgondolás, hogy a németek számára három kerület (nyugatmagyarországi, középső s Tolna—Baranya-körzet) megteremtésével biztosítják az
autonómiát, végül is az etnográfiailag egységesebb nyugat-magyarországi, a területi
autonómia elvét kifejező német kerület létrehozásában realizálódott.
A nyugat-magyarországi német körzetben a német lett a hivatalos nyelv, de a
vegyes, vagy nem német többségű, hanem magyar, horvát községekben a magyar és
a horvát lakosság is szabadon használhatta anyanyelvét. Hozzákezdtek a német
iskolahálózat megteremtéséhez, rendezték a tanítók fizetését, a német pedagógusokat
a német, a magyarokat a magyar iskolákhoz helyezték át, nem feledkezve meg a
horvát iskolák felállításának szükségességéről sem. Március végén megalakult a
Magyarországi Német Kultúrszövetség. A soproni magyar és német színtársulat megegyezett abban, hogy felváltva rendeznek magyar és német nyelvű előadásokat.
Gondolatmenetünknek ezen a pontján az is megemlíthető, hogy Bihar megyében, ahol a forradalmi munkás erők már március 19-e előtt is jelentős befolyással
rendelkeztek, a Tanácsköztársaság kikiáltása után a Nagyváradi Munkástanács határozott intézkedéseket hozott a nemzetiségi sérelmek orvoslására. A KMP márciustól
megjelenő román nyelvű lapjában, a Foaia Járanului-ban a román parasztságot fölvilágosította a nemzetiségi politika minőségi változásairól. Ennek érzékletesebbé
tétele érdekében biztosították a román nyelv szabad használatát, a nemzetiségek teljes jogegyenlőségét, napirendre tűzték a római katolikus és görögkeleti egyház
földjeinek felosztását. Szigorú intézkedésekkel büntették meg azokat a tiszteket, akik
atrocitásokat követtek el a nemzetiségekkel szemben, bizonyítva, hogy a szabaddá
váló munkás hatalma a nemzetiségeket is felszabadítja.
A Tanácsköztársaság nemzetiségi politikájának e lényeges társadalmi összefüggéseit Kun Béla épp a Nyugat-Magyarországi Német Tanács 1919. május 20-i ülésén
elhangzott beszédében emelte ki. „Itt a nemzeti felszabadítás egyidejűleg kezdődött
meg a proletariátus szociális felszabadításával, ami azt bizonyítja, hogy itt a szociális felszabadítással egyúttal a nemzeti felszabadítás is végrehajtatott — mondotta.
— Ez bizonyítéka annak, hogy a nemzeti felszabadítás ú t j á r a csak a proletariátus
szociális felszabadításának útján keresztül lehet eljutni. Teljesen igaz az, amit a mi
tanítóink és mestereink, Marx és Engels hirdettek, hogy tudniillik a nemzeti felszabadítás csak eredménye a szociális felszabadításnak. Csak az osztálykülönbségek
megdöntésével lehet a nemzeti különbségeket megszüntetni. Szovjet-Magyarországon
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nincs nemzetiségi kérdés. Mindenki élhet úgy, ahogyan akar, szabadon fejlesztheti
nemzeti sajátosságait a proletariátus, minden ország proletárjai érdekében."
Ennek a szocialista nemzetiségi politikának történelmi alapokmánya a Magyarországi Szövetséges Tanácsköztársaságnak a Tanácsok Országos Gyűlésén, júniusban
elfogadott alkotmánya, amelynek 3. paragrafusa leszögezte: „A Tanácsköztársaság
szabad népek szabad szövetsége. A Tanácsköztársaság külpolitikája a világforradalom segítségével el akarja érni a dolgozók világának békéjét. Békét akar minden
hódítás és hadikárpótlás nélkül, a dolgozók önrendelkezése alapján. A világháborút
előidéző imperializmus helyett a Tanácsköztársaság a világ proletárjainak egyesülését, szövetségét, a dolgozók nemzetközi tanácsköztársaságát akarja. Ezért ellensége a
kizsákmányoló háborúnak, a népek minden elnyomásának és leigázásának."
A dolgozók jogairól szóló fejezet 14. szakasza félreérthetetlenül hangsúlyozza:
„A Tanácsköztársaság nem ismer faji vagy nemzeti különbségeket. Nem tűri a nemzeti kisebbségek bármilyen korlátozását. Mindenki szabadon használhatja anyanyelvét, és minden hatóság köteles a Magyarországon használatos nyelvek bármelyikén
kiállított, hozzá tartozó beadványt elfogadni, és mindenkit saját anyanyelvén meghallgatni és vele tárgyalni!"
Hogy a szocialista forradalom nemzetiségi politikája nem a győztesek és legyőzöttek erőviszonyainak megfelelően, hanem az egyenrangúak kölcsönös érdekeinek
figyelembevételével kívánta a korhadt nagy birodalmak elnyomása alól felszabaduló
együtt élő nemzetek s nemzetiségek viszonyát rendezni, azt talán az elmondottak
után nem szükséges tovább bizonyítanunk. Már csak azért sem, mivel a polgári demokratikus önrendelkezési jog demokratikus tartalmát egyre korlátozó polgári osztályerők előtt is egyre világosabbá vált, hogy a szocialista forradalomnak ez a kicsiny hídfőállása létének erjesztő hatásával, a szükségszerű továbblépés ú j lehetőségeinek tudatosításával hozzájárulhat az ő szándékaikkal ellentétes átrendeződés
feltételeinek kialakításához.
S ha ezt az erjesztő hatást nem tudták eszmeileg, politikailag, gazdaságilag korlátozni, most már az egyetlen s egyben utolsó eszközüket használják fel: a külső
fegyveres intervenciót a Tanácsköztársaság vérbefojtására.
Az 1918—19-es forradalmak eseményeit tárgyaló történeti irodalom foglalkozik
azzal a kérdéssel, miért nem avatkoztak bele az eseményekbe nyíltan az antant csapatai akkor, amikor azok számukra kedvezőtlenül alakultak. Még konkrétabban:
miért nem szállták meg Budapestet még a polgári demokratikus forradalom időszakában, amikor a forradalom permanens fejlődése reálissá tette a szocialista forradalomba való átmenetet, és március 21-e után, amikor az bekövetkezett?
A sokoldalú válaszok közül csupán azokat az érveket emeljük ki, amelyek gondolatmenetünk szempontjából a legfontosabbak. így az első esetben, amikor a magyarországi forradalom még „belügy"-nek számított, nyilván abban bíztak, hogy a
magyarországi polgári erők képesek lesznek a fejlődést a polgári korlátok keretei
között tartani. Március 19-e után pedig jobbnak látták, ha a polgári szinten megrekedt környező országokat állítják csatasorba a szocialista forradalommal szemben.
Hiszen ezeknek az országoknak a vezető körei a demokratikus igények kielégítését
kilátásba helyező ígéreteikkel saját népi tömegeik többségét befolyásuk alatt tartották, mivel az osztályerők differenciálódása náluk még nem volt olyan mélyenszántó,
mint a magyarországi társadalomban.
Ebben az adott pillanatban, amikor a környező országok népi tömegei saját
tapasztalataik révén még nem győződtek meg arról, hogy demokratikus követeléseiket csak a szocialista erőkkel szövetségben a szocialista forradalom győzelme után
tudják megoldani, a magyarországi szocialista forradalomnak egyszerűen még ideje
sem volt arra, hogy a megoldásra váró demokratikus követelésekre vonatkozó elgondolásait kidolgozza, a permanens forradalom országok közötti fázisbeli fejlődési különbségeit nemzeti ellentétekként is fel lehetett tüntetni és el lehetett fogadtatni.
Különösen olyan területen, ahol a történeti fejlődés sajátosságai következtében
évszázadokon keresztül a román, szlovák, szerb jobbágyot a magyarul beszélő földesúr nyomta el és zsákmányolta ki.
5*
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S itt és akkor ilyen volt a helyzet.
A szocialista forradalom Magyarországon 1919. március 21-én győzött, de április
16-án már a bojári-polgári román kormány, április 27-én pedig a polgárig cseh kormány csapatai, átlépte a polgári önrendelkezési jog nevében kijelölt demarkációs
vonalat, május 5-re megszállták Kárpátalját és jelentős magyar területeket. Annak a
demokratikus igényeket is kielégítő önrendelkezési elvnek, amely az egykori nemzetiségek jogos elszakadási és önállósodási törekvésének 1918 végéig alapul szolgált,
semmi köze sincs az illető kormányok 1919. március 21-e utáni ellenforradalmi lépéseihez. Ez most már nyílt, az antant jóváhagyásával indított imperialista osztályháború volt.
A Tanácsköztársaságot teljesen váratlanul érte a támadás. Ha nem akarta, hogy
térdre kényszerítsék, védekeznie kellett. S egyetlen lehetősége m a r a d t : fegyverbe
szólította a társadalmi elnyomás alól felszabadított népet, s segítségül hívta a világforradalmat, amelynek része volt.
A Tanácsköztársaság Vörös Hadserege, amelyben osztrák, lengyel, orosz, délszláv
zászlóaljak, s román, szlovák, cseh, olasz, bolgár önkéntesek is harcoltak, nemcsak
megállította az intervenciósok támadását, hanem május elseje után előkészítette az
északi hadjáratot.
A Tanácsköztársaság a közös érdekeket kifejező internacionalista külpolitikájának népszerűsítése, a nacionalista szellemi s katonai vesztegzár áttörése érdekében
jelentős munkát végzett a Magyarországi Nemzetközi Szocialista Föderáció, amely
15 autonóm forradalmi csoport — szekció — (többek között orosz, lengyel, délszláv,
csehszlovák, román, olasz) szövetségeként jött létre. A szekciók tagjainak többsége
olyan forradalmárokból állott, akiket a történelmi viharok szele korábban vetett
Magyarországra (volt orosz hadifoglyok, Budapesten dolgozó lengyel munkások), de
feltűntek soraikban azok a délszláv, román, csehszlovák kommunisták is, akik Budapestre vették útjukat, hogy a forradalom hídfőállásának lehetőségével élve, népeik
szocialista összefogásának megteremtését elősegítsék. Így a délszláv Lazar Vukicevit,
a lengyel Josef Ratsdtadt-Krasni, a szlovák Josef Sluka, a cseh Antonin Janousek,
aki G. T. Masarykhoz intézett levelében, Károlyi Mihály példájára hivatkozva, arról
igyekezett őt meggyőzni, hogy adja át a hatalmat a csehszlovák munkásosztálynak.
A Tanácsköztársaság álláspontja az 1918 decemberéig végbement nemzeti önállósodás és a területi integritás kérdésében a támadás ellenére egy jottányit sem
változott. Idézzünk ennek igazolására két fontos dokumentumot. „A magyar forradalmi szovjetkormány nevében van szerencsém kijelenteni — közölte Kun Béla a
román kormányhoz intézett üzenetében, amelyet a bukaresti Dimineata 1919. m á j u s
6-i száma közölt —, hogy mi az Önök által felállított összes nemzeti és területi
követeléseket hajlandók vagyunk teljesíteni. Az első magyar kormány ezen követeléseket nem akarta teljesíteni, és a történelmi jog, vagyis a további elnyomás alapján állott. Mi azonnal uralomra jutásunk után ezen elveket félretettük, és azóta kijelentettük, hogy nem állunk a területi integritás elvének alapján. Ezennel újból
tudtukra adjuk, hogy az összes nemzeti és területi igényeket feltétel nélkül elfogadjuk. Ezzel szemben követeljük, hogy az ellenünk megkezdett ellenségeskedéseket
azonnal szüntessék be, belügyeinkbe senki ne avatkozzék... Azok az osztályok, amelyek a maguk testvérnépeinek itteni nemzeti és kulturális törekvéseit megakadályozták, egyben a mi népünk munkásosztályának is hóhérai voltak."
„Nem állunk a területi integritás alapján — olvasható a Népszava 1919. m á j u s
13-i számában —, és a Felvidékre, Erdélyre, a Délvidékre, a Bánátra, Temesvárra
vonatkozólag hajlandók vagyunk elfogadni az ottani lakosság d ö n t é s é t . . . Elismerjük
összefüggő területeknek azt a jogát is, hogy elszakadjanak Magyarországtól. De ezt
az elszakadást mondja ki a wilsoni elvek alapján akár a népesség egyeteme és ne
néhány diplomata és generális . . . "
A Tanácsköztársaság tehát azzal a támadással szemben ragadott fegyvert, amelynek semmi köze nem volt az önrendelkezési elvhez. Az a körülmény, hogy a háború
első szakaszában, az északi hadjárat sikeres megvívásával a támadás előtti vonalon
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túlra vetette vissza ellenségeit, nem területszerző szándékairól tanúskodik, hanem a
fegyveres osztályháború követelményeiből adódott.
Ezen a ponton fölmerülhet a kérdés: az önrendelkezési jog megnyilvánulásának
tekinthető-e a Vyx-jegyzék, és e jog megsértése volt-e a Tanácsköztársaság önvédelmi fegyveres harca? A néphatalom megvédése minősíthető-e agresszív, imperialista lépésnek, vagy azoknak a fellépése az, akik a magyarországi és az oroszországi
szocialista forradalom hadseregeinek találkozását az önrendelkezési jog nevében eltorlaszolták? E kérdésekre választ ad az, hogy Lenin a Tanácsköztársaság háborúját
„egyedül jogos, igazságos, igazán forradalmi háború"-nak nevezte.
Nem polgári értelemben vett nemzetek háborúja folyt itt, hanem az osztályháborúnak egy olyan fegyveres ütközete, amelyben a fő frontvonalak kristálytiszta
elhatárolódását a terep sajátos osztályviszonyai nehezítették, és az a történelmi fejlődés, amelynek néhány ellentmondására már utaltunk. Az egyik oldalon azok az
erők sorakoztak fel, amelyek a forradalmi Magyarországot védték, a másikon azok,
amelyek ellene támadtak. S az erők ilyen kialakulásában nem a nemzeti hovátartozás, hanem az osztályálláspont tudatossága s az osztályharcban vállalt szerep volt a
meghatározó tényező.
Hogy a Tanácsköztársaság az önrendelkezést népek, nem pedig diplomaták és
generálisok jogának tartotta, azt a sikeres északi hadjárat után kialakult helyzetben
követett politikája is igazolja.
Tudvalevő, hogy a Vörös Hadsereg május 10-én megindult sikeres ellentámadása
a lakosság jelentékeny támogatását élvezve — amely nem egy helyen fellázadt a
cseh katonaság ellen —, felszabadította egész Kelet-Szlovákiát. Mivel a cseh polgári
erők, köztük Benes is, az ellentámadást a magyar „nacionál-bolsevizmus" olyan
agresszív lépéseként igyekezett beállítani, amely a szóban forgó területek népeinek
önrendelkezési jogát sértette, és az antant csapatok közvetlen beavatkozását sürgette,
Kelet-Szlovákia népeinek kellett átadni a szót.
És az érdekeltek válasza határozott és egyértelmű volt. A Tanácsköztársaság
biztosította önrendelkezési jog lehetőségével élve, a felszabadult területek dolgozói
1919. június 16-án Eperjesen kikiáltották a Szlovák Tanácsköztársaságot.
A Szlovák
Tanácsköztársaság elnöke Antonin Janousek lett, direktóriumát szlovák, magyar,
cseh forradalmárok irányították, és hozzákezdtek a szocialista forradalom célkitűzéseinek megvalósításához. Államosították a termelőeszközöket, intézkedéseket hoztak
az írástudatlanság megszüntetése érdekében, eltörölték a parasztok adóterheit, megkezdték a Vörös Hadsereg szervezését.
Az osztályharc említett, bonyolult körülményei között a Szlovák Tanácsköztársaság félreérthetetlenül tudtára adta mindenkinek külpolitikai szándékát. Eszerint a
cseh proletariátussal kívánt állami köteléket teremteni, és Szovjet-Oroszország és a
Magyar Tanácsköztársaság szövetségesének tekintette magát. „Szlovák földön kitört
a forradalom. A munkásosztály fegyvert ragadott, hogy a cseh imperializmust letörje
és az önálló Szlovák Tanácsköztársaságot kikiáltsa — olvasható a történelmi eseményt hírül adó felhívásban. — Szlovákok, magyarok, németek és rutének! A nemzetiségi elnyomás alól felszabadultok és függetlenek lesztek... Segítsetek, hogy a
kapitalista uralom romjain egy olyan államot építsünk ki, ahol minden dolgozó
ember megtalálja a maga emberhez méltó megélhetését és boldogulását, ahol végre
megszűnjön úgy a . . . magyar, m i n t . . . a cseh és német kapitalista kizsákmányolása . . . A felekezeti és nemzeti villongások örökre megszűntek. Mindenkinek vallásos meggyőződése szent és sérthetetlen, mindenki oly vallást követ, amit lelkiismerete és meggyőződése szerint jónak tart. Mindenki félelem nélkül használhatja anyanyelvét, melyben a jövőben államköltségen nyer oktatást, hogy az egész emberiség
hasznára legyen . . . Ne fogjatok fegyvert a Felvidék proletariátusának forradalmával szemben! Menjetek haza Csehországba, és segítsétek cseh testvéreiteket, hogy a
kapitalizmus jármát ott is lerázzák... Éljen a nemzetközi proletariátus! Éljen az
önálló Szlovák Tanácsköztársaság!"
A Magyar Tanácsköztársaság állásfoglalása azt tanúsítja, hogy a Szlovák Tanácsköztársaságot nem valamiféle provinciájának, hanem olyan önálló hatalomnak tekin69

tette, amellyel az egyenrangúak önkéntes szövetségét teremti meg. Már június 10-én,
a Vörös Hadsereg bevonulása után Kassán elmondott beszédében megfogalmazta
Kun Béla ezt az elvi alapállást: „Mi felszabadítottunk benneteket, kassai proletárok.
Felszabadított benneteket a vörös proletárhadsereg, megmutatva azt, hogy él a proletárszolidaritás! Nem azért jött ide a vörös proletárhadsereg, hogy ú j elnyomást
teremtsen, hanem azért jött ide, hogy felszabadítsa a dolgozókat, tekintet nélkül
arra, milyen nyelven beszélnek. Nekünk mindegy, hogy dolgozó proletártestvérünk
minő nyelven beszél. Nekünk csak egy ellenségünk van, a burzsoázia, akármilyen nyelven beszél is. Mi csak kétféle emberfajt ismerünk, proletárt és burzsoát,
elnyomót és elnyomottat, kizsákmányolót és kizsákmányoltat. A most felszabadított
szlovák proletariátusnak is mi vagyunk a felszabadítói. Felszabadítjuk őket, és békességgel, szeretettel fogjuk megvalósítani ennek a Tanácsköztársaságnak a területén
jelszavunkat, hogy Világ proletárjai, egyesüljetek!-""
Majd a Szlovák Tanácsköztársaság kikiáltása után a Tusar csehszlovák miniszterelnökhöz intézett jegyzékben Kun Béla közli vele a Magyar Tanácsköztársaságnak
a Szlovák Tanácsköztársasággal kapcsolatos szándékait. „A Magyarországi Szocialista
Szövetség Tanácsköztársasága nem szól bele egyik állam belügyeibe s e m . . . Nem áll
tőlünk mi sem távolabb, mint az a törekvés, hogy valamely nemzetet nemzeti szabadságától megfosszunk... Kérdezze meg minisztertársát, dr. Sróber Lőrincet, kérdezze meg Chlinka András rózsahegyi plébánost, akikkel együtt ültünk a magyar
osztályállam börtönében, vajon lehetséges-e, hogy én egy olyan állam kormányában
helyet foglaljak, amelytől még csak távol is megállhat a nemzeti elnyomás szándéka . . . "
Kétségtelen, hogy a Szlovák Tanácsköztársaság kikiáltása volt a legjelentősebb
bizonyítéka annak, hogy a kelet-európai népek viszonyát a polgárival szemben szocialista szinten is lehetséges rendezni. Az osztályerők differenciálódásának hasonló
jelei Jugoszlávia és Románia politikai életében is jelentkeztek. Romániában például
július 21-én a bukaresti, galaci, brassói, kolozsvári, petrozsényi néptömegek mozdultak meg a Tanácsköztársaság védelmében. „Az idegeneket védelmezitek!" — ezzel
igyekeztek homlokukra sütni a nemzetietlenség szégyenbélyegét. Nekik válaszolva
írta Al. Oprescu a Socialismul hasábjain: „Ami a hazafiságot illeti, ki a hazafi: Ök,
akik burzsoá-imperialista kormányokat akarnak Oroszországban és Magyarországon,
vagy mi, akik nem imperialista, köztársasági munkáskormányokat akarunk?"
A nemzetközi proletariátus szolidaritása is támogatta a Magyar Tanácsköztársaság erőfeszítéseit, de a legjelentősebbnek a szovjet állam diplomáciai és tervbe
vett katonai segítségnyújtása ígérkezett. A szovjet, kormány már május elején Romániához intézett diplomáciai jegyzékeivel tehermentesítette a Tanácsköztársaságot,
és a Vörös Hadsereg olyan hadműveletekbe kezdett, hogy a Magyar Tanácsköztársaság hadseregével közvetlen kapcsolatot teremthessen. Az osztály- s katonai erőviszonyok azonban a világforradalom számára ekkor kedvezőtlenül alakultak, és a
túlerőnek a Magyar Tanácsköztársaságot végül is sikerült megdöntenie.
Ezzel a kelet-európai egyenrangú népek viszonyának rendezésére irányuló, történelmileg szükségszerű szocialista megoldás lehetőségeinek valóra váltása egyelőre
nem következhetett be. A polgári önrendelkezési jog nevében tették ezt lehetetlenné,
amelynek demokratikus követelményeit a nacionalista igények egyre minimálisabbra
korlátozták. Olyannyira, hogy ennek negatív következményei az érdekelt népekre
egyaránt kihatottak. A Magyar Tanacsköztársasag vérbefojtásában szerepet vállaló
polgári kormányok reakciós csapatai ugyanis a Magyarországon végbemenő reakciós
politikai fordulathoz is hozzájárultak. A Magyarországot megszálló reakciós hadsereg
például 1919 augusztusa és októbere között egy olyan kormányzat hatalomra juttatását segítette elő, amely — Brátianu szavaival — „a haza bizalmát élvezi, és a vállalt
kötelességeket teljesíti."
A sors iróniájának tűnhet, valójában azonban az osztályerők könyörtelen logikájából következett, hogy a magyarországi erőviszonyoknak a szélsőjobboldali csoportok javára történt eltolódásában részt vállaló megszálló hadseregek kormányai
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megkapták azt a Horthy Miklóst, aki huszonöt évig a szomszéd népek elleni nacionalista uszítás hírhedt alakja volt.
Ahogy történelmietlen egy 1917 októberével kezdődő, emberöltőket magában foglaló világtörténelmi folyamat adott szakaszának ilyen alakulását e fejlődés végeredményeként felfogni, ugyanolyan egyoldalú a szükségszerűség lehetőségeinek valóra
váltásáért küzdő Tanácsköztársaság teljesítményének az adott összefüggésekből kiragadott értékelése.
Hiszen a Tanácsköztársaság a szocialista világforradalom láncszeme volt, és teljesen nyilvánvaló, hogy fennállásának 133 napja alatt az adott korban, az adott eszközökkel, az adott szinten ennek, a folyamatnak a haladását maximálisan segítette.
Ezért érezzük egyoldalúnak azokat a véleményeket, amelyek a 133 nap teljesítményét más korszakok más követelményrendszeréhez viszonyítva, a hibák felsorolásával kisebbítik vagy marasztalják el. A Tanácsköztársaság a szocialista világforradalom győzelméért minden tőle telhetőt megtett, és nem vethető a szemére, hogy a
szocialista forradalom minden feladatát fennállásának rövid ideje alatt nem tudta
megoldani.
Történelmileg ma már nyilvánvaló a lenini permanens forradalomelméletnek az
a követelménye, hogy a győztes szocialista forradalomnak meg kell oldania az elmulasztott polgári demokratikus forradalom demokratikus követeléseit, hogy az
ebben érdekelt népi tömegeket a szocialista forradalomért küzdők táborába tudja
vonzani és felsorakoztatni. Akkor viszont a szocialista forradalom győzelme, úgy
tűnt, világméretekben rövid időn belül bekövetkezik. Lukács Györgytől tudjuk: ők
abban bíztak, hogy legfeljebb 1—2 éven belül Európa szocialista lesz. Kun Béla
később megállapította: „A bolsevizmus tanításainak sok tételét csak külsőleg sajátítottuk el. Nem váltak még azok vérünkké s cselekedeteink kizárólagos irányítóivá."
Azt sem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy Lenin forradalomelméletének sok
vonatkozó gondolatát akkor még a Bolsevik Pártban is vitatták. Éppen az OK(b)P
VIII. kongresszusán, 1919. március 19-én, tehát 2 nappal a Tanácsköztársaság kikiáltása előtt, fejtette ki Lenin, Bucharinnal vitázva, miért segíti jobban a nemzetek
önrendelkezési jogának demokratikus követelése a világforradalom győzelmét a dolgozók önrendelkezési jogának jelszavával szemben.
Az adott körülmények között a demokratikus követelések végrehajtásának szükségességét a Tanácsköztársaság egyes vezetői éppen a fegyveres harc közben kezdték
felismerni. Landler Jenő például azt követelte, hogy a szocialista forradalom megmaradása érdekében osszanak sürgősen földet a paraszt katonáknak.
A hibák és pozitívumok mindenkori méricskélése, elfogadható arányainak kikeverése helyett tehát a Tanácsköztársaság megítélésében is érvényesíthetjük azt az
eljárást, amely a történelmi szükségszerűség lehetőségeinek valóra váltására irányuló
erőfeszítések és a kor adottságaiba, valóságába ágyazódó feltételek összefüggéseinek
elemzésére törekszik.
Tehetjük ezt annál is inkább, mivel maga a Tanácsköztársaság léte annak a történelmi szükségszerűségnek a kifejeződése volt, hogy a szolganépek Bábele helyett
időszerűvé s lehetségessé vált a szabad, szocialista nemzetek önkéntes szövetségének a megteremtése. S ha fájdalmaink könnyei s örömeink mosolyai történelmünk
során mindig és mindenütt egyformák voltak, a könnyek felszárítására alkalmas
történelmi hagyományaink-fel- és elismerése is a történelmi szükségszerűség valóra
váltását egyengető cselekedet.
„Hány évszázadra van az embernek szüksége, amíg átlátja a szövevényt? Hány
ezer zárkán kell az embereknek utat törniük előre? És mennyire lesz még szükség?
— fogalmazódtak meg a második világháború évei alatt a pankráci börtön 267-es
zárkája foglyában, Julius Fucikban közös múltunk és akkor jelenünk keserves kérdései. — Ó, nerudai Kisjézus, még mindig nincs vége az emberiség megváltásához
vezető útnak! A Megváltó azonban nem alszik már!"
Közös sorsuk rendezésére hivatott népeink felébredtek, s megváltásukhoz vezető történelmileg szükségszerű útra léptek. A közös múltunkra tapadó előítéletek
szövevényeinek szaggatása azonban még mindig olyan időszerű feladat, amelynek
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véglegesen és örökké ki kell lépnie az Ady által is bírált nemzeti kizárólagosság, s
a „nemzetek feletti emberség" szemléleti zsákutcáiból.
„A nacionalizmusnál nagyobb hazugság nem állott még ki a harci porondra —
írta a Nagyváradi Napló 1901. december 20-i számában a forradalom viharmadara.
— A nacionalizmus maga ezer arc. Megzavarja a legbiztosabb szemű embert. Lefoglal magának minden emberi gyöngeséget. Utazik tradícióra, kegyeletre, fajbüszkeségre, kenyéririgységre, minden erényre és bűnre." Egyidejűleg azonban a r r a is
figyelmeztetett, hogy „nincs igaza az ellenkultúrának se, a jövő önkéntes zenéjének,
mely viszont nem akarja észrevenni, hogy nem vagyunk mindnyájan egy nemzetbeliek, csak éppen egyformán — emberek".
E szemléleti csapdákat elkerülve tudjuk múltunkat a történelmi szükségszerűség
adott folyamatai megvalósításához segítségül hívni, a holt és eleven igazságok harcában az utóbbiakat csatasorba állítani, ahogyan ezt már Szabó Ervin is sürgette.
„A holtak uralkodnak rajtunk jó és rossz értelemben — olvasható Engels: Magyar
Forradalom című művéhez írott előszavában. S a holt igazságok rettenetesen meglassítják az eleven igazságok ú t j á t . . . Valódi szolgálatot tenne Magyarország kulturális haladásának az, aki megtisztítaná az agyakat a pókhálótól, amelybe a történetírás vonta őket, aki tisztán és igazán engedné látniuk egy ország múltját, hogy tisztábban és igazabban láthassák jövőjének föltételeit."
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