
VITA A „BLUM-TÉZISEK” ~RŐL

1956. június 20-án és 30-án a Párttörténeti Intézetben megvitatták 
a „Tézistervezet a magyar politikai és gazdasági helyzetről és a KMP fel
adatairól” című dokumentumot (Blum-tézisek), amelynek szerzője Lukács 
György elvtárs.

A vitát Réti László elvtárs nyitotta meg. Néhány szóval méltatta 
a vita jelentőségét, majd átadta a szót Nemes Dezső elvtársnak, aki 
elmondotta vitaindító referátumát.

*
Nemes Dezső: Kedves Elvtársak ! Bevezetőben néhány kér

dést vetek fel röviden a Blum-tézisekkel kapcsolatban.
Elsősorban a Blum-tézisek két legfontosabb pozitívumát 

akarom kiemelni, amelyeknek elvetése a leginkább sajnálatos 
hiba volt pártunk történetében. Az egyik a téziseknek az a meg
állapítása, hogy Magyarországon két uralkodó osztály van, és 
nem egy egységes uralkodó osztály. Abból az utóbbi megálla
pításból, hogy Magyarországon egységes uralkodó osztály van, 
fakadt elméletileg az a helytelen irányvonal, amely a demok
ratikus forradalom lehetőségeit lebecsülte és mint ilyet levette 
a napirendről — legalábbis ez az egyik elméleti gyökere. A Blum- 
tézisek ezzel szemben helyesen állapítják meg, hogy két ural
kodó osztály van, bármennyire is összefonódott a két uralkodó 
osztály egymással : a burzsoázia és a földbirtokos osztály.

A Blum-tézisek legértékesebb része az, amely a demokratikus 
diktatúrára vonatkozik és meg kell mondani, hogy ez sokkal 
helyesebb formában van a tézisekben, mint amilyen a híre volt. 
Még nem voltak kezünkben a tézisek és nehéz volt a helyzetünk, 
amikor 1953-ban felvetettük, hogy felül kell vizsgálni a párt stra
tégiai irányvonalának kérdését. Bizonyos mértékben rehabilitálni 
kell a Blum-téziseket. Akkor azt az információt kaptuk, hogy a 
Blum-tézisek a demokratikus diktatúráról olyan értelemben be
széltek, mint egy hosszú folyamatról, amelyet csak hosszú idő 
múlva követhetne proletárdiktatúra. Ezzel szemben a Blum- 
tézisekben a következőt olvashatjuk :

,,A demokratikus diktatúra nem érthető másképpen, mint 
az a konkrét átmenet, amelyen keresztül a polgári forradalom 
átlendül a proletárforradalomba.”

Ez a lényeg. Ezt meg kell állapítani. ■
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Szeretnék a v ita  számára és Lukács elvtárs számára is felvetni 
néhány v ita tha tó  és megvitatandó kérdést a tézisekben levő 
kérdések közül.

Az egyik az, hogy vajon csak 1928—29-ben vált-e szüksé
gessé a KMP stratégiai irányvonalának megváltoztatása és nem 
kellett volna-e ezt már az I. kongresszuson megtenni? Vajon helyt- 
álló-e a téziseknek az a megállapítása, amely helyesnek ismeri el 
azt, hogy az I. kongresszus 1925-ben fenntartotta a proletárdikta
tú rá t, mint közvetlen stratégiai célkitűzést. Én azt hiszem, hogy 
nem helyes.

A másik dolog a munkásosztály forradalmi szövetségeseinek 
kérdése a tézisekben. Lényegében véve éppen úgy leszűkíti a 
munkásosztály forradalmi szövetségeseinek kérdését, mint ahogy 
leszűkítette a közvetlen proletárdiktatúrára való irányvétel, tehát 
leszűkíti a munkásság és a szegényparasztság szövetségére, és nem 
fordít kellő figyelmet a középparasztsággal való aktív, forradalmi 
szövetség lehetőségére, a városi kispolgársággal való aktív szö
vetség lehetőségére, vagyis nem aknázza ki a demokratikus dik
ta tú ra  stratégiai irányvonalából adódó legfontosabb lehetőséget: 
a munkásosztály forradalmi szövetségének kiszélesítését a forra
dalmi harc ad o tt szakaszán.

Vagy it t  van a legális ellenzéki pártokhoz való viszony kérdése, 
elsősorban a szociáldemokrata párt értékelése és az ahhoz való 
viszony kérdése. Vajon helyes-e a tézisek állásfoglalása a Julius- 
féle platform nézeteivel kapcsolatban, legalábbis abban a te
kintetben, hogy a szociáldemokrata párt nem a kispolgári re
formizmus pártja , hanem a fasizmus szociális bázisa? Vajon 
helyes-e az a megállapítás, hogy így Magyarországon is a szociál
demokrácia elleni harcban a fő tüzet a centrizmusra kell irá
nyítani? Vajon helyes-e a szociáldemokrata baloldalnak az a 
bizonyos fokú lebecsülése, amely a tézisekben érvényesül? Bal
oldali front a la tt lényegében véve kommunista munkásfrontot ér
tenek a tézisek, és például az építőmunkás ellenzék, a Palotás-féle 
ellenzék is úgy szerepel, mint álellenzék. Vajon helyes-e az a meg
állapítás, hogy a polgári demokratikus maradványoknak demok
ratikus formában való likvidálása kérdésében egységes front van 
Bethlentől Kis Jenőig? Én azt hiszem, hogy nem helyes. Kis 
Jenő nem az „álbaloldal” képviselője, hanem a centrizmus kép
viselője, aki az ausztromarxizmus eszméjével próbált Magyar- 
országon politikát csinálni. Vajon helyes-e a liberális pártokról 
általában sommásan úgy beszélni, mint a liberálfasizmus párt
jairól? Vajon helyes-e az, hogy a tézisek is éppen úgy, mint az 
egyéb irányvonalak, amelyek a proletárdiktatúra közvetlen stra
tégiájából indulnak ki, engedményeket tesznek a külön vörös 
szakszervezetek alakítására irányuló törekvéseknek? Én azt 
hiszem, hogy nem helyes.
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Ezeket a kérdéseket szeretném itt elöljáróban felvetni mint 
vitakérdéseket.

Szeretnék azonban még egy dolgot megemlíteni. A tézisekben 
olyan helytelen megállapítások is vannak, amelyeket mi már 
azóta tisztáztunk. Itt szerepel az ellenforradalom első időszaká
nak az az értékelése, amely szerint ez a kispolgárság diktatú
rája. Azt hiszem, hogy erről nekünk nem kell vitáznunk.

Végül a következőket szeretném kérdezni, nem is annyira a vita 
résztvevőitől, mint inkább Lukács elvtárstól : Miután a demokra
tikus diktatúrára való közvetlen irányvétel — és ez a fő tétele a 
téziseknek — itt egybekapcsolódik azokkal a taktikai tételekkel, 
amelyek nem a demokratikus diktatúra, hanem a közvetlen proletár- 
diktatúra irányvonalából fakadnak, vajon nem a helyes stratégiai 
irányvonalnak és a helytelen taktikai nézeteknek ez az összekapcso
lódása volt-e az oka annak, hogy Lukács elvtárs a helyes stra
tégiai irányvonalat nem tudta megvédeni, sőt a végén maga is 
visszavonta? Én ugyanis azt hiszem, hogy ebben az említetteknek 
van némi szerepük.

Azt hiszem, hogy a vita előtt az említett kérdésekre kellett fel
hívni a figyelmet, bár természetesen lehetnek még más vitakérdé
sek is.

Lukács György : Tisztelt Elvtársak ! Ha mint egy ilyen körül
belül negyed századdal ezelőtt megjelent írásmű szerzője fel
szólalok, nem szeretnék túlságosan szubjektív lenni, sőt éppen fel
szólalásom fő törekvése a Blum-téziseket meglevő erényeikkel és 
hibáikkal együtt taglalni. Hiszen ezek tekintetében végleges meg
állapodást csak hosszú viták után fogunk létrehozni. Nagyon 
helyeslem, hogy Nemes elvtárs már egy egész sor kérdést felve
tett. Mindenesetre meg fogom próbálni, hogy a téziseket össze
függésükben nézzem, mégpedig mindjárt elöljáróban abban az 
összefüggésben, amely az illegális magyar pártnak úgyszólván 
központi kérdése volt, tudniillik a benne uralkodó szektarianizmus 
elleni harc szempontjából. Előzetesen még egy kérdést szeretnék 
felvetni, amely látszólag személyes kérdés, de mégis összefüggésben 
van a vitaanyaggal. Köztudomású, hogy önbírálatot gyakoroltam 
a Blum-tézisekről, elismerve azok jobboldaliságát. Most, egy 
negyed század után meg lehet mondani, hogy ezt az önbírálatot 
nem akkori meggyőződésem diktálta, hanem az az információ, 
hogy különben Kun Béla és társai kizárattak volna a Komintern- 
ből. 1930 utáni (más területen megnyilvánuló) irodalmi tevékeny
ségem m utatja, hogy nem szakítottam a Blum-tézisek lényeges 
vonalával.

Ha a valóságos történeti helyzetet nézzük, akkor fel kell vetődnie 
egy szempontnak, amely az én véleményem szerint a magyar párt 
minden elméleti megmozdulásában döntő szerepet játszik, tudni
illik a magyar pártban létrejött és a lehetséges elméleti meg-

977 Párttörténeti Közlemények —17



nyilvánulásoknak viszonya a Komintern kongresszusainak és 
plénumainak határozataihoz. Ez a helyzet nyomja rá az egyik 
bélyeget a Blum-tézisekre, a többire, ami a magyar mozgalommal 
összefügg, még később fogok rátérni. A Blum-tézisek keletkezé
sének, létrejöttének alapja a Komintern VI. kongresszusának hatá
rozata. I t t  felvetődött a kérdés : megvizsgálandó, hogy bizonyos 
hátram aradott — kapitalista szempontból hátram aradott — orszá
gokban lehetséges-e a demokratikus átmenet a proletárdiktatúrá
hoz. A Blum-tézisek megvizsgálták ezt a kérdést Magyarország 
szempontjából és ebben a tekintetben pozitív választ adtak. 
Hogy mi volt erre a válasz, azt az elvtársak nagyon jól 
tudják.

Ezek a tények vonatkoznak azokra a kérdésekre, amelyeknek 
legnagyobb részét Nemes elvtárs felvetette. Én mindjárt úgy vá
laszolok, hogy ezeknek a kérdéseknek túlnyomó részére ma nega
tív választ kell adni, mert nem kétséges, hogy sem a paraszt
ság, sem a szociáldemokrata párt értékelését illetőleg a tézisek 
nem adnak helyes választ. Ne felejtsék el az elvtársak, hogy 
abban az időben nemcsak a Komintern határozatairól, hanem 
Sztálinnak arról az elméletéről is volt szó, hogy a szociáldemok
rácia ikertestvére a fasizmusnak. Ne felejtsék el, hogy a Komin
tern és a Profintern abban az időben úgy ta rto tta , hogy a szo
ciáldemokrácia ikertestvére a fasizmusnak, hogy ez az idő az önálló 
vörös szakszervezetek megszervezésének ideje volt. Ha egész 
röviden fejezném ki a dolgokat, a Blum-tézisek kísérletet te t
tek abba a résbe való behatolásra, amelyet a VI. kongresszus 
nyitott a szektarianizmus elleni harcban. A többi kérdésben, ahol 
ilyen rés nem volt, a tézisek teljességgel a Komintern és a Szovjet
unió Kommunista Pártjának az álláspontjához akartak igazodni. 
Ha én m ost már ezt az összefüggést a Komintern és a Szovjetunió 
Kommunista Pártjának politikája és a magyar politika közt meg
állapítom, akkor eszembe sem ju t az, hogy a helytelen állítások
ért a felelősséget másra hárítsam. Nem, én abban az időben 
ezeknek az álláspontoknak nagy részét magam is elfogadtam. 
Hogy illusztráljam ezt a dolgot, amikor 1931-ben Németországban 
voltam és nem Bécsből néztem a magyar mozgalmat, vagy Buda
pestről illegálisan, hanem a közvetlen napi munkában vettem 
ré sz t; 1931-ben például világosan rájöttem az önálló vörös szak- 
szervezetek alapításának helytelen voltára, de két esztendővel 
a Blum-tézisek megírása után jöttem  rá. Vagyis, ha meghatározom 
azt a nemzetközi keretet, amelyben a Blum-tézisek létrejöttek, 
eszem ágában sincs magamról elhárítani a felelősséget: a Blum- 
téziseket én írtam, minden hibájukért és tévedésükért én vagyok a 
felelős, még akkor is, ha a történelem megállapítja, hogy ezek a 
nemzetközi mozgalom tévedéseivel voltak kapcsolatosak.

Ennélfogva, hogy előlegezzem azt, amit később akarok mon-
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dani, az én véleményem szerint a Blum-tézisek igen szerény és 
igen keskeny fronton te ttek  áttörési kísérletet a magyar pártban 
uralkodó szektarianizmus ellen, és amennyiben történelmi jelentő
ségük van, ez éppen ebben áll.

Azonban, hogy ezt helyesen tudjuk megérteni, engedjék meg, 
hogy röviden beszéljek a Blum-tézisek előzményeiről a magyar 
munkásmozgalomban, m ert világos, hogy a Blum-tézisek fel
használták ugyan azt a rést, amelyet a VI. kongresszus nyújtott, 
de ez a kísérlet nem a semmiből, hanem a magyar illegális mun
kásmozgalom tapasztalataiból jött létre. Most már egészen kétség
telen, hogy a magyar pártnak alapítása óta szektás tradíciói vol
tak és számos szektás elem felvetődött a proletárdiktatúrában is. 
Nem hiszem, hogy tartalmilag véve a későbbi mozgalomban 
ezek a kérdések játszották volna a döntő szerepet, hiszen pél
dául már 1920-ban a bécsi emigrációban folyt egy vita, amely 
a magyar diktatúra agrárpolitikájának elítélésével, és egy új 
agrárpolitika követelésével végződött. Ezenkívül volt a magyar 
emigráció nemzetközi vonalán számos ilyen szektariánus kér
dés, például, hogy megint magamnál kezdjem, az én állásfog
lalásom a parlamentarizmus kérdésében, amelynek kritikájával 
Lenin elvtárs is foglalkozott stb., stb.

Az igazi probléma, amelyben a magyar mozgalmat determináló 
szektarianizmus világosan megnyilvánult, 1921 őszén keletkezett 
és itt vált teljesen élessé, itt nőtt pártszakadássá a Kun- és a Land- 
ler-frakciók ellentéte. Ez a kérdés párttörténelileg olyan fontos, 
hogy azt hiszem, nem veszik rossz néven, ha erre röviden vissza
térek, meg fogják látni, hogy a kérdés szoros összefüggésben van 
azzal, amit itt tárgyalunk. Természetesen a frakció-ellentét gyö
kerei mélyen visszanyúlnak még a proletárdiktatúrába, erről nem 
akarok beszélni; fellobbantak az 1920-as évben, és 1921-ben az 
emigrációban, és Kun Bélának a magyar párt vezetésében érvénye
sülő módszerei elleni lázadásban nyilvánultak meg. Mindazonáltal 
ezek a kérdések az általunk tárgyalt problémára nem gyakorolnak 
döntő befolyást. A döntő lépés akkor történt, amikor a Komintern 
III. kongresszusa határozatilag felszámolta az emigrációban levő 
differenciákat és kijelölt egy központi bizottságot a magyar párt 
részére, amelyben a Kun-csoportnak volt többsége a Landler- 
csoporttal szemben. A Kun-frakció 1921 őszén azzal a döntő 
jelentőségű javaslattal állott a központi bizottság elé, hogy 
Magyarországon a kommunisták tagadják meg a szociáldemok
rata pártadó fizetését a szakszervezetekben. Ez és az e körül 
való összeütközés volt véleményem szerint az első nagy mérkőzése 
a szektarianizmusnak és a helyes kommunista politikának, mert 
nem kétséges, hogy Kunék javaslata, amelynek ők a központi 
bizottságban való többségük révén érvényt is szereztek, lehetet
lenné te t t  volna bármiféle legális munkát Magyarországon. Vilá-
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gos: annak a kommunistának, aki megtagadta a pártadó fizetését 
a szakszervezetben vagy konspirálván, sárgának kellett m agát 
nyilvánítania, vagy dekonspirálnia kellett magát mint kommu
nistát. A Landler-frakció erre azzal felelt, hogy kilépett a központi 
bizottságból, s ezután, mint az elvtársak tudják, pártszakadás 
jö tt létre olyan módon, hogy mindkét csoportnak külön lapja 
volt, mindkét csoport igyekezett Magyarországon illegális moz
galmat létrehozni. Én nem akarok most ezeknek az illegális moz
galmaknak a történetébe belemenni. Ismeretes a Gerő Ernő-féle 
pártszervezési kísérlet és mások. A dolog lényege az, hogy a 
Landler-frakció — a részletekben elkövetett minden hibája elle
nére — világosan lá tta  a pártnak azt a feladatát, hogy a szak- 
szervezetekben és a szociáldemokrata pártban legális ellenzékei 
kell teremtem. Ez ellen a legális ellenzék-teremtés ellen kezdettől 
fogva megújult a Kun-frakciónak az a véleménye, hogy itt „oppor- 
tunizmus”-ról, „jobboldali elhajlás”-ról, „likvidátorság”-ról, a 
kommunista vezetésről való ,,lemondás”-ról stb., stb. van szó. 
Ennek a harcnak, amelyben a Landler-frakció, Gerő Ernő és társai 
lebukása ellenére, igen nagy szervezeti eredményeket ért el Magyar- 
országon, eredménye volt a szociáldemokrata párt szakadása, 
a Magyarországi Szocialista Munkáspárt megalakítása. Az MSZMP 
tervezet ellen a Kun-frakció részéről ugyancsak rendkívül heves 
ellenzés nyilvánult meg, és amikor 1924-ben a Komintern V. 
kongresszusán ismét megvitatásra került a magyar párt hely
zete, a nagy stratégiai összeütközés éppen az MSZMP kérdése 
körül volt. A Komintern itt a Landler-frakciónak adott igazat, 
szankcionálta azokat a kísérleteket, amelyek az MSZMP meg
alapítására irányultak, ugyanakkor azonban az új központi 
bizottságban megint kisebbségbe került a Landler-frakció. Ennek 
ellenére m ár 1924 folyamán, mielőtt az új központi bizottság 
még összeülhetett volna, megtörtént a szociáldemokrata párt sza
kadása, az MSZMP megalakításának minden előkészülete. Az 
MSZMP program ját például egy hármas bizottság, Landler Jenő, 
Révai József és én készítettük elő és csináltuk meg. Létrejött 

' az M SZ M P  és azt lehet mondani, hogy ez a Landler Jenő által 
vezetett antiszektariánus irányzat első győzelme volt.

Ki kell emelnem itt, hogy az MSZMP központi politikai jelszava a 
„köztársaság” jelszava volt. Erre azért hívom fel a figyelmet, mert 
az MSZMP köztársasági jelszava és a Blum-téziseknek a demokra
tikus d iktatúrára irányuló stratégiája között a legszorosabb össze
függés van és ha az egyik oldalon azt mondom, hogy a Blum-tézisek 
felhasználták azt a rést, amelyet a VI. kongresszus teremtett, 
a másik oldalról azt szeretném mondani, hogy a Blum-tézisek stra
tégiailag, elméletileg akarták alátámasztani azt a politikát, amelyet 
a párt az MSZM P-vel és az M SZM P programjával csinált. Addig 
ugyanis a proletárdiktatúra jelszava és az MSZMP köztársasági
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jelszava között éles szakadék, stratégiai kettősség volt. Én nem 
állítom, hogy a Blum-téziseknek sikerült ezt a szakadékot á t
hidalniuk. Amit mondani akarok csak az, hogy a Blum-tézisek 
megkísérelték ennek a szakadéknak az áthidalását, és ennyiben el 
lehet mondani, hogy nem a levegőből születtek, hanem a párt praxi
sának, helyesebben mondva a praxis egyik irányzatának elméleti 
összefogását alkották.

Miért említem csak az egyik irányzatot? Azért, mert bár Kun 
Béla.és a Kun-frakció a Komintern V. kongresszusának határozata 
folytán nem volt abban a helyzetben, hogy megakadályozza az 
MSZMP létrejöttét — mind az MSZMP-ben, mind később, az 1927 — 
1929-ben létrejövő kultúrszervezeti munkában, valamint a szak- 
szervezeti munkában szakadatlanul követelték a programnak 
olyan túlfeszítését, ami a legális organizációkat előbb-utóbb múl
hatatlanul ismét a föld alá szorította. Ez olyan probléma, amelynek 
felkutatása a párttörténet számára nagyon fontos lehet, ha meg
lesznek az összes adatok. 25 év után emlékezetből nem tudnék 
részleteket mondani, csak mint a „100%” című lap volt bécsi szer
kesztője, nagyon jól tudom, hogy milyen harcot kellett szakadat
lanu l— azt lehet mondani, számról számra — folytatni, hogy ne 
kerüljenek bele ebbe a lapba olyan nyílt kommunista megnyilvá
nulások, amelyek a lap azonnali betiltását eredményezték volna. 
Nem lehetett a Kun-frakciót meggyőzni arról, hogy.egy ilyen ezópusi 
nyelvet alkalmazó folyóiratnak, amely bizonyos időkben 1500— 
1800 példányban terjedt el, ezópusi nyelven is megvan a maga 
mobilizáló értéke. A követelés mindig arra irányult, hogy folyton 
előbbre menni ezekben a nyílt kommunista fellépésekben és azt hi
szem, nem kell önöknek magyarázni, mi lett ennek a következménye.

Ebben az összefüggésben kell látni a Blum-tézisek kérdését. 
A Blum-tézisek minden gyengesége, ellentmondása, az újnak, az 
antiszektarianizmusnak egy pontra való koncentrálása, amely
ből bizonyos belső ellentmondások is származnak, ennek a helyzet
nek a következménye. Főképp annak a helyzetnek a következmé
nye, hogy Landler elvtárs halálával, aki, mint tudják, 1928-ban 
halt meg, természetesen az antiszektariánus harc a pártvezetőségen 
belül nagyon meggyengült, m ert az antiszektarianizmust képviselő 
elvtársakban egyrészt nem voltak meg Landler elvtárs nagy 
tömegmozgalmi tapasztalatai, másrészt nem volt meg különösen 
felfelé az a tekintélyük, amely Landler elvtársnak, mint a magyar 
tömegben gyökerező nagy egyéniségnek, megvolt.

Most engedjék meg, hogy ehhez a témához látszólag nem közvet
lenül kapcsolódva, de azzal mégis a legszorosabb összefüggésben 
maradva azt mondjam, hogy a Blum-téziseket úgy kell felfognunk, 
m int az 1921-ben megnyilvánult szektarianizmus elleni harcnak 
egyelőre való betetőzését. A harc akkor sajnos a szektarianiz
mus teljes győzelmével végződött. Az 1921—29-ig terjedő sza
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kasznak szerintem úgy kell állnia a párttörténetben, mint Landler 
Jenő elvtárs hősies küzdelmének az ellen, hogy a magyar párt tel
jesen a szektarianizmus befolyása alá kerüljön. Minél részlete
sebben fogjuk megismerni a párttörténetet, annál világosabban 
fog ez előttünk állani. Ennek a harcnak kétségkívül ez egyik sza
kasza és nem kétséges, hogy a Blum-tézisek ebben egy epizódot 
jelentettek, azt lehet mondani, utóvédharcot, amelyet úgyszól
ván a szektarianizmus teljes győzelme követett.

Most csak a kérdés lekerekítése szempontjából szeretnék 
röviden kitérni arra, hogy természetesen az 1929-et követő időkben 
sem csak szektarianizmus volt, akkor is voltak harcok. Ügy em
lékezem, a múltkori Petőfi-köri vitában szóba került József Atti
lának — azt lehetne mondani — partizánharca a szektarianiz
mus ellen, és igy tovább. Ez a párttörténet által felkutatandó 
terület, de nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy itt teljesen 
új szakasz következett a Komintern VII. kongresszusával.

A Komintern VII. kongresszusa nemcsak rést nyitott bizo
nyos antiszektariánius nézetek számára, mint a VI. kongresz- 
szus, hanem széles fronton és elméletileg mélyen leszámolt a 
majdnem az összes pártokban uralkodó szektarianizmussal. Azt 
hiszem, a szektarianizmus elleni küzdelem lényegéhez hozzá
tartozik az, hogy a VII. kongresszus után széles fronton és 
következetesen megindult a harc a szektarianizmus ellen. Ennek 
dokumentumait az elvtársak ismerik, hiszen a „Dolgozók Lapja” 
újra megjelent nyomtatásban és mindenki számára hozzáférhető. 
Nem olyan közismert dolog azonban az, hogy ennek a harcnak 
központi alakja Szántó Zoltán elvtárs volt. Azt hiszem, ha a 
magyar párt történetével komolyan fogunk foglalkozni, akkor 
nem érhetjük be azzal, hogy egy olyan epizodikus előretörést, 
m int a Blum-tézisek rehabilitálunk, de ugyanakkor nem adjuk 
meg a m agyar párttörténetben/ Szántó Zoltán elvtársnak azt a 
helyet, ami megilleti. Landler Jenő után először ő vette fel tel
jes fronton, a pártmozgalom minden elméleti, gyakorlati, tak
tikai és szervezeti kérdésében a szektarianizmus elleni harcot.

Ebbe az összefüggésbe szerettem volna beállítani a Blum- 
téziseket, m ert azt hiszem, hogy csak ebben az összefüggésben 
lehet őket történelmileg helyesen értékelni ; azok a helyes kér
dések, amelyeket például Nemes elvtárs felvetett, szintén csak 
ebben a nagy összefüggésben kapják meg igazi történelmi helyüket. 
A Blum-téziseket a maguk egészében véleményem szerint úgy kell 
nézni, mint egy epizódját annak a harcnak, amely a magyar 
pártban uralkodó szektarianizmus, annak elméleti és gyakorlati 
vezére, Kun Béla ellen a legkülönbözőbb helyeken folyt.

Hozzá szeretném fűzni még befejezésül : én nem hiszem
azt, hogy ennek a párttörténeti kutatásnak tisztán történelmi 
jellege van. Nem hiszem azt, hogy a magyar pártban, a felsza
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badulás utáni magyar pártban a szektarianizmus az 1945-ben 
fellépő 19-esek kérdésére redukálódott volna, ellenkezőleg, azt 
hiszem, hogy egész politikánkban minden vonalon óriási szerepet 
játszott. Bár a párttörténetnek nem is közvetlenül ezeknek a 
kérdéseknek, a politikai, stratégiai, szervezeti, kulturális, gazda
sági kérdéseknek a felderítése a feladata, mégis, ha bemutatjuk 
a szektarianizmus és az antiszektarianizmus harcának történetét a 
magyar pártban a felszabadulás előtti időkben, lényegesen hozzá
járulunk annak tisztázásához, hogy a felszabadulás utáni szek- 
tarianizmusnak hol vannak az elméleti gyökerei. Ezt én a mai aktu
ális élet egyik döntő kérdésének tartom.

Ne vegyék rossz néven az elvtársak, hogy viszonylag keveset 
beszéltem magukról a Blum-tézisekről, de én nem vagyok abban 
a helyzetben, hogy a párttörténettel részletesen foglalkozzam, 
és amikor itt mintegy a magam ügyével kapcsolatban szót kaptam, 
akkor bocsássák meg, hogy nem a Blum-tézisek részleteit tárgyal
tam, hanem a legfontosabb kérdésre mutattam  rá, igyekeztem 
olyan szubjektivitás-mentesen, amennyire csak lehet, megállapí
tani a Blum-tézisek helyét a magyar kommunista párt történe
tében.

A vita megkezdése előtt az elvtársak néhány kérdést intéznek Lukács 
elvtárshoz a Blum-tézisekben említett és az egyes elvtársak előtt nem 
ismert eseményekre vonatkozóan, valamint a magyar párttörténet 
néhány, a tézisekkel összefüggő kérdésének értékeléséről.

A vitában elsőnek Szántó Rezső szólalt fel.

Szántó Rezső:
Bevezetőként a vita jelentőségét hangoztatja, majd ismertet néhány, 

a tézisekre vonatkozó anyagot Szántó Bélának a Párttörténeti Intézet 
archívumában levő iratgyűjteményéből. Hozzászólását a következőkben 
folytatja :

Nem értek egyet Lukács elvtárssal abban, hogy a Landler- 
frakciót „antiszektariánus” frakciónak, a Kun-frakciót pedig 
„szektariánus” frakciónak tünteti fel. A magyar párt egész poli
tikáját 1919 —1935-ig, szóval a Komintern VII. kongresszusáig 
egységesen a szektarianizmus jellemezte, és így ez alól egyik frakció 
sem volt kivétel. Az egyik kérdésben ez a frakció, a másik kérdésben 
az a frakció volt szektariánusabb, nem mindenben volt szektariá
nus sem az egyik, sem a másik. Ami a párt politikáját illeti, az 1919 
után egészen körülbelül 1935-ig, akkor is, amikor a Landler-frakció, 
de akkor is, amikor a Kun-frakció volt túlsúlyban a vezetésben, 
szektariánus volt. Azt hiszem, hogy ez egészen pontosan megfelel 
a tényeknek. Ez az egyik dolog, am it a leghatározottabban meg 
akarok állapítani. Ahhoz, hogy megszüntessük azokat a torzí
tásokat, amelyek eddig a magyar párt történetének megírá
sában megnyilvánultak, szükséges, hogy azok az elvtársak,
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akik h ivato ttnak  érzik magukat a párttörténet megírására, felül
emelkedjenek a frakciós szellemen, a frakcióharcokon, amelyek 
a csoportharcok logikája folytán elvtelen harcokká korcsosultak, 
nem az elvi harc módszerei szerint folytak.

A továbbiakban Szántó elvtárs egyrészt a tézisekkel, másrészt Nemes
elvtárssal vitába szállva megállapítja : „nem lehetséges kategorikusan
eldöntöttnek venni, helyes-e a téziseknek az a kiinduló pontja, hogy
Magyarországon két uralkodó osztály volt”.

Annak a kérdésnek az eldöntése, hogy mi legyen, proletárdik
tatúra-e vagy a munkásosztály és a parasztság demokratikus dik
tatúrája, attól függ, hogy mennyire haladt előre Magyarországon 
a parasztság differenciálódása. Ez a kérdés dönti el a forradalom 
szocialista vagy burzsoá demokratikus jellegét. Természetes dolog, 
hogy olyan országban, mint Magyarország, ahol annyi feudális 
m aradvány volt, mindenképpen fennáll az, hogy amennyiben a 
párt a proletárdiktatúra jelszavát adja ki, akkor is igen széleskörű 
burzsoá demokratikus feladatokat kell előbb megoldania és csak 
azután té rh e t át a szocialista követelések, a szocialista átalakulás 
megvalósítására.

Nézetem szerint azonban nem i t t  van a szektarianizmus forrása. 
Ha a forradalom  a második típus szerint megy is végbe, amelyet 
a Kom intern programja annak idején meghatározott, ha széleskörű 
demokratikus forradalom megindításáról van szó, akkor is egy
idejűleg törekednie kell a proletariátusnak a hatalom megszerzésére. 
E tekintetben az első feladat, a proletariátus hatalmának meg
szerzése. Fontos ez abból a szempontból is, hogy meg lehessen való
sítani a demokratikus feladatokat, vagyis a feudális maradványok 
megszüntetését. Ha ezt végiggondoljuk, szemünkbe ötlik a Blum- 
téziseknek egy másik nagy fogyatékossága, az, hogy nem mennek 
túl a kapitalista, a polgári rend követelésein. A lényeg itt az, 
hogy akár proletárdiktatúráról van szó, akár burzsoá demok
ratikus diktatúráról, az első és a legfontosabb dolog az állam- 
hatalom megszerzése — ez Lenin közismert mondása. A pro
letárdiktatúra megvalósítása és a proletár államhatalom megszerzése 
egyáltalán nem jelenti azt, hogy azonnal mindent szocializálunk, 
mint azt 1919-ben csináltuk, hanem a demokratikus követelések 
megvalósítása útján kell előrehaladni. Egyik sajátossága a magyar 
proletárdiktatúrának : helyes volt, hogy a proletariátus megsze
rezte az állam hatalm at, de helytelen volt például a Vörös Had
sereg szervezésére vonatkozó felhívásban az, hogy proletárhad
sereget akarunk, vagy hogy mindent szocializálunk, még a kis
ipart is. Ez egyáltalán nem következett abból, hogy proletár- 
diktatúra van , ha megértettük volna akkor a lenini forra
dalmi elméletet. A Károlyi-korszakot sem tekintem egyszerűen 
polgári forradalomnak, ebben sem értek egyet az elvtársakkal.
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A két fe la d a t: a burzsoá demokratikus és a szocialista forradalom 
megvalósítása kölcsönhatásban van. A szektariánusság szerintem 
nem ebből következett, hanem abból, hogy a párt nem tudta a 
forradalomhoz vezető úton a konkrét követeléseket úgy megfogal
mazni, úgy összekapcsolni a munkásság, a parasztság, a társadalom 
különféle rétegeinek követeléseivel, hogy a társadalom valamennyi 
osztályát, elsősorban a munkásosztályt fel tudta volna sorakoz
tatni akár a demokratikus diktatúra megvalósításáért, tehát a 
munkásosztály és a parasztság demokratikus diktatúrájáért vagy 
a proletárdiktatúráért. I t t  van a szektarianizmus hibája, ennek 
megvannak a maga speciális magyar okai, de teljesen egyetértek 
azzal, hogy ennek igen mély nemzetközi gyökerei is voltak.

A magyar párt abban a szektariánus szellemben nevelődött, 
amely nem számol az egyes országok konkrét történelmi viszo
nyaival, hanem teljesen elvont, sematikus módszereket alkalmaz. 
Rendkívül érdekes, amikor a Nyílt Levél1 arról beszél, hogy egység
frontot kell teremteni, és ugyanakkor szól arról is, hogy szét kell 
zúzni, össze kell törni a szociáldemokrata szervezeteket. Ezt 
Magyarországra vonatkozóan állítja, ahol köztudomású, hogy a 
szociáldemokrata pártnak külön szervezetei lényegében nem vol
tak, amit kerületi pártszervezetnek neveztek, az még a két háború 
közti időben is csak ideiglenes választási apparátus volt, a párt 
alapjai a szakszervezetekben voltak.

A másik kérdés a „szociálfasizmus” kérdése. Mindez nyilván 
megakadályozta az egységfront megvalósítását, pedig Lenin amikor 
1922-ben lá tta  a forradalom lefelé menő irányzatát, kiadta az egy
ségfront jelszavát és arra figyelmeztetett, hogy minden nép nyel
vére le kell fordítani ezt a latin szót, hogy proletárdiktatúra. A ma
gyar párt nem tudta megoldani ezt a konkrét feladatot, függet
lenül attól, hogy a proletárdiktatúra vagy a demokratikus diktatúra 
kérdését tűzte  volna ki stratégiai célul. Rámutatok itt  olyan fogya
tékosságokra, hogy amikor a Blum-tézisek egyszerűen felállítják 
a demokratikus diktatúra követelményét, akkor nem gondolják 
meg, hogy az osztály-erőviszonyokban milyen változások vannak, 
a parasztság milyen arányú differenciálódása teszi szükségessé 
vagy lehetségessé a demokratikus diktatúra megvalósítását. 
Persze most, 25 év múlva, nagyon könnyű dolog kifogásolni, de a 
Nyílt Levél megokolja a maga álláspontját a demokratikus dik
tatúra, tehát a parasztság és a munkásság demokratikus diktatú
rájának vagy a proletárdiktatúrának a kérdésében. A magyar párt 
és a Kommunista Internacionálé szektariánus vonala, amely a VII. 
kongresszusig megnyilvánult, csak a fasizmus uralomrajutásával 
ér véget, amikor a V II. kongresszus az antifasiszta egységfront

1 A Komintern Nyílt Levele a KMP tagjaihoz, amelyben elítéli a Blum- 
téziseket. L. : Üj IVlárcius, 1929. V. évf. 8—11. sz.
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jelszavát veti fel, amikor lekerülnek a napirendről az olyan kifeje
zések, m int „szociálfasizmus” .

Befejezésül Szántó elvtárs még utal arra, hogy a magyar párt szek
tariánus hibái mennyiben gyökereznek a nemzetközi munkásmozga
lomban.

Lukács György : Csak egy-két szóban szeretnék felelni arra, 
amit Szántó elvtárs a frakciók kérdéséről mondott. Világos, hogy 
a frakciókhoz való tartozás 25 év után senkit sem befolyásol m ár 
állásfoglalásában. Igazat adok Szántó elvtársnak abban, hogy a 
Komintern és a magyar munkásmozgalom akkori légkörében nem 
volt ember a magyar pártban, akármelyik frakcióhoz tartozott 
légyen is, aki mentes lett volna a szektariánus felfogásoktól. H ivat- 
kozhatom arra, hogy a Blum-tézisek elemzésénél az önálló szak- 
szervezetekkel kapcsolatban és egyéb problémáknál magam is 
rám utattam , hogy a szektarianizmus szelleme milyen mélyen 
bennük van a Blum-tézisekben is.

Nagyon fontosnak tartom, hogy leszögezzek egy tényt a magyar 
párt történetére vonatkozólag. Véleményem szerint Szántó elv
társ előbb em lített helyes megállapítását mértéktelenül eltúlozta, 
és ezáltal elmosott egy rendkívül fontos kérdést, amire itt fel 
akartam hívni a figyelmet, mégpedig azt, hogy az 1921-es p árt
vita, az MSZMP megalapítása és a Blum-tézisek között össze
függő vonal van, amelynek lényege : harc a szektarianizmus ellen. 
Hogy a harcosok maguk is 20—60%-ban benne voltak a szektaria
nizmus ideológiájában, ez nem változtat azon a tényen, hogy i t t  
a szektarianizmus elleni harcról volt szó. Nem a magam ügyében 
beszélek, m ert ezekben a küzdelmekben én csak mint Landler elv
társ egyik híve vettem részt, tehát nem tulajdonítok magamnak 
semmiféle vezető szerepet. Landler elvtárs 1928-ban meghalt. A 
Blum-tézisek csak utóvédharcot jelentettek, az 1921-ben megindult 
küzdelem utóvédharcai voltak. Ezt bizonyítja az is, hogy az 
akkori Landler-frakció vezetői közül egyedül én képviseltem 
ezt az álláspontot. Ha dialektikusán fogjuk fel a dolgot, akkor 
nem elég azt mondani, hogy mind a két frakció telve volt szek- 
tarianizmussal, hanem ki kell hangsúlyozni, hogy a magyar kom
munista mozgalomban igenis volt egy antiszektariánus vonal is. 
Persze ez nem volt következetes, telve volt hibákkal, de ennek 
ellenére sem lehet egyenlőségi jelet tenni a két irányzat közé, mert 
ez véleményem szerint elkeni a kérdés lényegét. Nem kétséges, 
és magam is kiemeltem, hogy a VII .  kongresszus után egészen más 
színvonalon indult meg a szektarianizmus elleni harc Magyarországon 
is, máshol is. Ezt a különbséget ki kell hangsúlyozni. Ennek elle
nére Landler elvtárs történelmi érdemét abban látom, hogy — ha 
nem is azzal a tiszta m arxista-len in ista  ideológiával, amellyel 
ma, 1956-ban rendelkezhetünk — 1921-ben felvette a harcot a
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szektariánus vonal ellen, az ellen a követelés ellen, hogy meg 
kell tagadni a pártadót a szakszervezetben. Ennek a küzde
lemnek gyakorlati következményeit levonta az MSZMP megalakí
tásával, az ott kiadott köztársasági jelszóval stb. Ne mossuk el 
ezt a tényt, mert ez a magyar párt története szempontjából rend
kívül fontos, akkor is, ha az a tiszta marxista—leninista ideológia, 
amely mondom, nekünk ma tulajdonunk lehet, 1921—1928 között 
Landler elvtársnak nem lehetett birtokában.

Nemes Dezső:
Felszólalásában megmutatja, hogy Landler Jenő halála után az

1929—1935-ös időszakban is folyt harc a szektarianizmus ellen.
Egy-két tényt akarok ezzel kapcsolatban megemlíteni. Elöljáró

ban annyit, hogy a szektás hibák, a szektás vonal elleni harcot 
a szükséglet termelte ki. Még a központi bizottság alapvetően 
szektariánus vonala ellenére is a mindennapi élet kitermelte ezt 
a harcot, amelyet elősegítettek bizonyos nemzetközi események 
m ár a VII. kongresszus előtt is, például a fasisztaellenes népfront
mozgalom komoly sikere, a Dimitrov-per hatása. A VII. kongresz- 
szus már bizonyos tapasztalatokat rögzített. Nem akkor kezdődik 
a szektarianizmus elleni harc. A kongresszus ezt a harcot csak 
magasabb szintre emeli és szélesre tárja a kapukat a szel^tarianiz- 
mus elleni harc számára. Ez a harc azonban már előzőleg is folyt 
nemzetközileg is és bizonyos mértékben nálunk is.

Néhány tényt akarok ezzel kapcsolatban megemlíteni. 1933-ban 
hajtjuk végre a „Be a szakszervezetbe !” jelszót, vagyis fel
számoljuk a szektarianizmusnak azt a legkárosabb formáját, amely 
a szakszervezeti munka otthagyásában, lebecsülésében jelentke
zett. Igen komoly eredményeket értünk el azzal, hogy a szakszer
vezeti ellenzéket bevittük a szakszervezetekbe. Az 1933—1936-os 
sztrájkmozgalomban nagy szerepe volt annak, hogy ezt végrehaj
tottuk.

Már a Petőfi-köri vitában is utaltam  arra, hogy 1934-ben kiadtuk 
a titkos választójog jelszavát, a szociáldemokrata párt megvédé
sének jelszavát, nem beszélve a szakszervezetek védelmére vonat
kozó jelszóról. A demokratikus szabadságjogokért indított harc, 
Trianon demokratikus revíziója jelszavát ugyancsak a VII. kong
resszus előtt adtuk ki. Mindezeket azért említem, nehogy a szektás 
hibák felszámolásának égisze a latt megfeledkezzünk azokról a 
pozitívumokról, amelyek a szektarianizmus elleni harcban mégis 
megvoltak és eredményeket jelentettek.

Győrffy Sándor: A Blum-tézisekre vonatkozó véleményemet 
már a Petőfi-köri vitában elmondottam. Ez fő vonásaiban lénye
gében megegyezett azokkal a megállapításokkal, amelyeket i t t  
Lukács elvtárs előadott. Viszont nem tudok egyetérteni Szántó 
Rezső elvtárs koncepciójával, hogy a pártban 1919— 1930 között
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csak „elvtelen” viták lettek volna, vagy legalábbis lényegében ilyen 
viták fordultak volna elő. Igenis folyt elvi vita a párton belül, ez 
az elvi v ita  tényleg nem mindig folyt elég következetesen, de ebben 
az elvi vitában Landler Jenő és Lukács György elvtárs a helyesebb 
álláspontot képviselték és ennek az alapkérdésekben helyes állás
pontnak csúcspontjai voltak a Blum-tézisek, amelyek a stratégia 
kérdését ve tették  fel. Valamennyiünk előtt világos, hogy a munkás
paraszt demokratikus diktatúra jelszava Lenin 1905-ben kidolgo
zott tanításain épül fel. Hogy Lenin ennek a kérdésnek milyen 
fontosságot tulajdonított, hogyan ítélte meg a szektásságot, arra 
nézve engedjék meg, hogy idézzek Lenintől azért is, mert a szek- 
tásság megítélésében köztünk elég lényeges véleménykülönbségek 
vannak. Lenin erről a következőket mondja : „Az önkényuralom 
elleni harc ideiglenes és átmeneti feladata a szocialistáknak, de e 
feladat legcsekélyebb mértékű semmibevevése vagy elhanyagolása 
a szocializmus elárulásával és a reakciónak te tt szolgálattal egyenlő. 
A proletariátus és a parasztság forradalmi-demokratikus diktatú
rája feltétlenül csak átmeneti, ideiglenes feladata a szocialis
táknak, de e feladat semmibevevése a demokratikus forradalom 
korszakában valósággal reakciós magatartást jelent.”2 Ezt írta 
Lenin a „K ét tak tiká”-ban. Rendkívül fontos ez azért is, m ert 
az utóbbi években lezajlott vitáinkban nálunk nemegyszer hang
zottak el olyan álláspontok, hogy a jobboldali elhajlás mindig 
pártellenes volt, a jobboldali elhajlók sorsa mindig a pártból való 
kizárás lett, ugyanakkor a baloldali szektás elhajlás valami bocsá
natos bűn, a baloldali szektások mindig megmaradtak a pártban.

Lukács György : Volt olyan hangulat a pártban, hogy a jobb
oldali elhajlás megvetendő dolog, a baloldali, előkelő és jó kom
munistára valló magatartás. Idézetet nem tudnék erre felhozni, 
de azt, hogy ez a párt-praxisban létezett, nem fogja kétségbe 
vonni senki, aki ezt a korszakot átélte.

Győrffy Sándor : Ami a Blum-tézisek lényegét illeti, egyet lehet 
érteni Nemes és Lukács elvtárssal, ezek lényege az volt, hogy a 
demokratikus diktatúrára irányultak. Nem értek egyet Szántó 
elvtárssal, hogy a stratégia nem lényeges kérdés, hogy a szek- 
tásság nem a szektás stratégiában gyökerezett. Ez egyébként ná
lunk m ár eldöntött kérdés, Nemes és Friss elvtárs pártfőiskolai 
előadása3 is úgy tárgyalja ezt a kérdést, hogy a párt szektásságának 
elméleti gyökere a párt szektás stratégiájában volt, és a szektásság 
nemcsak tak tikai kérdésekben nyilvánult meg, hanem mindenek
előtt a p á rt alapvetően hibás szektás stratégiájában.

2 V. I. Lenin művei. 9. köt. Szikra 1954. 75. old.
3 Nemes Dezső : A Kommunisták Magyarországi Pártjának harca

1919 augusztusától 1929 őszéig. Szikra 1954. — Friss István : A Kom
munisták Magyarországi Pártjának harca 1929 októberétől 1939 augusz
tusáig. Szikra 1955.
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Ami az 1929—1930-as vitákat illeti, Kun Béla információja alap
ján a Kommunista Internacionálé N yílt Levele nem pontosan 
idézte a Blum-téziseket, nem azzal vitatkozott, amit Lukács elv
társ a tézisekben írt. Néhány kérdésben azzal is, de azért lényegé
ben ezeket a téziseket elferdítette, meghamisította és ilyen formá
ban vitatkozott vele. Olyanokat állított, mintha Lukács elvtárs 
a szociáldemokrácia talajára akart volna helyezkedni és így 
tovább.

A továbbiakban Győrffy elvtárs a Lukács—Rudas—Révai vita 
néhány kérdésével, az 1949-ben elhangzott vitában meghatározott érté
kelésekkel, azoknak a Blum-tézisek 1929-es értékelésével való össze
függéséről beszél. Majd Szántó elvtársnak a két osztályról és a munkás
paraszt demokratikus diktatúráról szóló fejtegetésével kapcsolatban 
megállapítja, hogy a történelem 1945-, illetve 1948-ban azt bizonyí
totta be, hogy a két uralkodó osztályt két menetben széjjel lehetett 
zúzni. Ezután az 1919— 1929-es párttörténeti munkacsoport nevében 
javaslatot tesz arra, miként szerepeljenek a Blum-tézisek a párttörténeti 
tankönyvben.
Kató István:
arról beszél, hogy a mostani megbeszélés az egyik leglényegesebb előre
lépés a párttörténet helyes megvilágítása felé. Azután néhány adatot 
említ, az MSZMP és a Blum-tézisek összefüggéseire és az MSZMP tevé
kenységének nemzetközi jelentőségére vonatkozóan. Majd így folytatja :

Szeretnék arról szólni, ahogy mi eddig a stratégia kérdésével fog
lalkoztunk. Mi eddig általában ezt csak szubjektív oldaláról köze
lítettük meg, onnan nézve, hogy pártunknak hogyan alakult a 
stratégiája és nem néztük az objektív viszonyok oldaláról, 
hogy a magyar társadalom adott osztályviszonyai szükségszerűen 
milyen feltételeket szabtak a magyar forradalom irányának az 
1918—1919-es forradalmak bukása után, és mennyire épült pártunk 
stratégiája e meghatározott feltételekre. Még az 1937-es rendkívül 
jelentős pártfordulat során sem tu d o tt a párt e kérdésnek teljesen 
a mélyére tekinteni. Révai elvtárs, aki elméletileg igen színvonala
san általánosította e fordulatot a „Marxizmus és népiesség”-ben, 
megvizsgálva a fordulat összefüggéseit a parasztkérdés tartalmával 
és formáival, néhol m ár súrolta a kérdés feltevésnek olyan mély
ségét, hogy ez a fordulat nemcsak a német fasizmus győzelme m iatt 
vált szükségessé, hanem előbb is esedékes volt a pártban. De még 
Révai elvtárs sem vetette fel annak idején e szempontból egészen 
következetesen e kérdést, és ezért a fordulat csak taktikainak, a 
fasizmus által ránk kényszerítettkerülőútnak, és nem stratégiainak 
tűnt. Nemes elvtárs a párttörténeti előadás kidolgozása során 
néhány évvel ezelőtt ennél tovább ment és felvetette a kérdést 
az 1920-as évek második felére vonatkozóan is. Én úgy vélem, 
hogy még tovább kellene menni.

Kató István vitatja az 1923-ig terjedő korszakban is a proletár- 
diktatúra stratégiai célkitűzéseinek helyességét, nem látja ennek a
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magyarországi viszonyok elemzéséből fakadó igazolását. Ügy látja, 
hogy a bizonyítás a nemzetközi helyzetre támaszkodik. Felveti, hogy a 
Tanácsköztársaság bukása után az ellenforradalom nemcsak a szocialista 
forradalom, de az 1918-as polgári demokratikus forradalom vívmá
nyait is semmivé tette.

Van egy másik kérdés is, amelynek tekintetében nem voltunk 
elég következetesek : annak a megítélésében, hogy a párt helytelen 
stratégiai vonalának milyen következményei voltak. Eddig csak 
azt állapíto ttuk meg, hogy a proletárforradalom közvetlen cél
kitűzése nem volt helyes, de nem vontuk le az ebből adódó követ
keztetéseket, a valójában szövetségesnek tekinthető, de helyte
lenül ellenségesnek értékelt közbülső osztályokra és pártokra vonat
kozóan. Nem tudtuk eddig még a stratégia kérdését szélesebb tá r
sadalmi összefüggésbe ágyazni.

A p á rt fő politikai vonala 1937-ig nem alapozódott eléggé az 
adott objektív viszonyokra, hanem helytelen dogmatikus tételekre. 
Ez a körülmény a párt tevékenységében számos ellentmondásra 
vezetett. A párto t ezért ebben az időszakban kettősség jellemezte : 
rendkívüli hősiesség és szakadatlan heroizmus a mindennapi mun
kában, és ugyanakkor ezzel bizonyos ellentmondásban a párt poli
tikai vonalából következő hibák. Innen erednek azok a problémák, 
amelyekről annyit vitázunk, hogy milyen arányban vannak a párt
történetben a pozitívumok és a negatívumok. Azt kellene meg
oldanunk a párttörténetírásban, hogy megmutassuk meggyőző 
erővel a kommunisták hősiességét és ugyanakkor igen mélyen és 
elemzően feltárjuk a párt politikájában mindazokat a hiányossá
gokat és konfliktusokat, amelyek a dogmatizmusból fakadtak. Ügy 
vélem, hogy 1937-ig a párt munkájában a dogmatizmus és a szektaria- 
nizmus volt a legjobb akadálya annak, hogy politikája megfelelő mó
don az objektív viszonyokra alapozódjék és ez volt — amint mondani 
szokták — a fő veszély. Ezt nyíltan és kendőzetlenül ki kellene 
mondani. Ez nem a baloldali hibák „kilovagolása” vagy „eltúlo- 
zása” , m int azt egyes elvtársak az utóbbi hetek vitáiban mondot
ták. Éppen akkor fogunk tudni igaz és nevelő hatású párttörténetet 
írni, ha ezt meg tudjuk m utatni minden összefüggésében és ellent
mondásosságában. Persze igaz, hogy a párton belüli jobboldali 
hibák is nem kevés problémát okoztak, bár ezek a hibák csak az 
1937-es fordulat után jelentkeztek nagyobb mértékben és a Szovjet
unió elleni háború során váltak súlyosakká. Pártunk egész illegális 
története folyamán a legnehezebb probléma az volt, hogy a szekta- 
rianizmus elleni harc nem volt elég következetes, meg-megszakadt, 
nem volt eszmeileg eléggé megalapozva és ezért 1935-ig, amíg a 
nemzetközi viszonyok gyökeresen meg nem változtak, a rendkívül 
jelentős, de nem elég erős antiszektariánus fellépéseket a párt veze
tésében m indig vissza tudták szorítani.

Lackó Miklós : Egyetértek az előttem felszólalt elvtársakkal

110



abban, hogy itt  most a magyar párttörténet egyik legfontosabb 
kérdéséről van szó, a szektarianizmus hosszú évtizedes gyökereinek 
s az ellene folytatott harcnak feltárásáról.

Ennek a mai viszonyok között óriási jelentősége van. Mai párt
helyzetünkben végbemegy a szektarianizmus, a szektás politika 
bizonyos revíziója. Ez a revízió nem következetes, sok szempontból 
kényszerű revízió, éppen ezért nem nyílt, világos elvi értékelések 
formájában, hanem bizonyos fokig a hátsó ajtón keresztül történik. 
Ügy gondolom, hogy ez komoly veszélyt rejt magában, azt tudni
illik, hogy azt a lehetőséget, amelyet Lukács elvtárs a Petőfi-köri 
filozófiai vitában felvetett, a marxizmus, a marxista ideológia 
nagy megújulásának lehetőségét így nem tudjuk megragadni.

A  szektarianizmus gyökereinek és az ellene folytatott harc tör
ténetének feltárásában mi, sok más kommunista párthoz képest, 
hallatlanul elmaradtunk. Gondolok itt  például a kínai, a bolgár 
vagy az olasz párt történetére. Felmerül a kérdés, hogy hosszú év
tizedek után mi az oka ennek az elmaradásnak? Meg kell állapítani, 
ha ezt nem is mondották ki nyíltan, az elmúlt időszakban a légkör 
olyan volt, hogy a párt belső harcainak, belső fejlődésének kutatá
sáról szinte lebeszélték a párttörténetírókat.

Ezzel kapcsolatban fel szeretném vetni Kun Béla kérdését. 
I t t  tudniillik egy olyan ellentmondást látok, amely szerintem rá
világít ennek a problémának egy igen fontos oldalára. Kun Béla 
körül sajátos helyzet alakult ki. Kun Bélát, amint azóta tudjuk, 
igazságtalan megtorlás érte olyan dolgokért, amelyek nem voltak 
helytállók. Mi volt a sorsa általában az ilyen megtorlásban részesí
te t t  kommunista vezetőnek, miután a megtorlás megtörtént? 
Elterjedt módszer volt, hogy visszamenőleg minden lehetséges 
politikai ténykedését igyekeztek felhasználni arra, hogy egész 
tevékenységében, politikai múltjában minél több elítélendőt talál
janak. Kun Béla esetében ez nem, vagy alig történt meg. Történtek 
ilyen lépések a Tanácsköztársaság ideje alatti tevékenységét ille
tően, sőt 1946-ban Rákosi elvtárs egyik beszédében lerögzítette, 
hogy a történelem alapjában véve a Landler-frakciónak adott 
igazat. Szerintem nem véletlen, hogy ez is éppen abban az időben 
történt, amikor többé kevésbé eredményes lépések történtek a szek
tarianizmus leküzdése terén.

Hogy Kun Béla 1920—1936 közötti szektás tevékenységét nem 
tárták fel, ez azt tükrözte, hogy a mi pártunk vezetése 1937 után 
sem számolt le alapjában a hosszú évtizedekig igen károsan hato tt 
szektás hibákkal és amikor ma ez előtérbe kerül, akkor voltakép
pen arról van szó, hogy most végre ez a leszámolás következetesen 
megtörténjék.

Számomra igen tanulságos volt, ahogy Lukács elvtárs bevezető 
szavaiban pártunk történetének fő vonalát a szektarianizmus elleni 
harccal kapcsolatban felvázolta. Ennek fényében szeretném meg
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mondani, hogy Nemes elvtárs bevezető szavai bizonyos hiányérzetet 
keltettek bennem. Nemes elvtárs, amikor bevezette a Blum-tézisek 
vitáját, hallatlanul röviden, két pontban lerögzítette, hogy mi a két 
fő pozitívum bennük és utána kérdések egész sorával bírálta a 
téziseket. Helyeslem azt, hogy harcolni kell a Blum-tézisek körül 
kialakuló különböző legendák ellen. De nyilvánvaló, hogy amikor 
egy ilyen kérdést előveszünk, akkor az első feladat történelmileg 
elemezni az anyagot, beágyazni a párt akkori fejlődésébe és min
denekelőtt azokat a problémákat vetni fel, amelyekben a tézisek 
a fő kérdések megoldása terén előbbre vitték vagy előbbre akarták 
vinni a pártot. Nemes elvtársnál ez a szemlélet háttérbe szorult. 
Hiszen a Blum-tézisek szinte tömegesen tartalmaznak hibákat, 
ezeknek felismerése mai ismereteink alapján elég könnyű. A feladat 
éppen az, hogy az előremutató tendenciákat értékeljük.

Ami a téziseket illeti, úgy látom, a munkásosztály problémáit 
igen részletesen elemzik, azonban legfőbb gyengeségük, azt lehet 
mondani ellentmondásuk, hogy miközben jelvetik a munkás-paraszt 
demokratikus diktatúra stratégiai célkitűzését, maguk is az agrárkér
dés kidolgozásának hallatlan elmaradottságát bizonyítják pártunk 
történetében.

Ha visszanyúlunk az MSZMP történetéhez, ezeket a gyengesé
geket o tt is meg lehet találni, még az MSZMP előremutató 
programjában is, különösen abban, hogy a szegényparasztságon 
e program sem igen m utatott túl.

Végül még egy, Szántó Bezső elvtárs által érintett, de eléggé ki 
nem fejtett gondolatot szeretnék megemlíteni, amely az egész 
nemzetközi kommunista mozgalom fejlődése szempontjából igen 
fontos. Szántó elvtárs felvetette, hogy a Blum-tézisek elleni harc 
összefüggött az SZKP-ben a jobboldali elhajlás ellen folyó harccal. 
Ez maga is bizonyítéka annak, hogy a szocializmus országát 
vezető párt politikája milyen óriási, közvetlen kihatással volt az 
egész nemzetközi mozgalom fejlődésére. Ez a m últban egy ideig el
kerülhetetlen és szükséges volt. De egy idő után ez a helyzet már 
egészségtelenné vált, gátolta az egyes pártok fejlődését, akadályozta 
az egyes országok sajátos viszonyainak számbavételét. A Komin- 
tern VII. kongresszusa, majd a Komintern feloszlatása később 
megnyitotta az u ta t e hiba felszámolásához is, de e téren is voltak 
visszaesések, különösen 1947 után. A XX. kongresszus e téren is 
fordulatot hozott, megvetette az alapját a proletár internacionaliz
mus egészségesebb kibontakozásának.

Simon Péter: Szántó Rezső elvtárssal szeretnék vitatkozni. 
Szántó elvtárs felszólalása a Blum-téziseken belül éppen azt vitatta, 
ami a tételek megírása idején előrelépés volt. Ha jól értettem, 
Szántó elvtárs álláspontja egyezik a pártvezetés 1929-ben elfog
lalt álláspontjával. Szerinte a proletárdiktatúrán belül kellett meg
oldani a demokratikus forradalmi feladatokat is : a földkérdést és
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egyéb polgári demokratikus feladatokat. Azt hiszem, ha egyetér
tünk ezzel az állásponttal, akkor tulajdonképpen magukat a 
Blum-téziseket vetjük el, azoknak korabeli jelentőségét vonjuk 
kétségbe. Természetesen nem abból kell most kiindulnunk, hanem 
a korabeli viszonyokból kiindulva kell eldönteni azt a kérdést, 
hogy valóban helyes volt-e a Blum-tézisekben ez az álláspont.

A továbbiakban Simon elvtárs foglalkozik azokkal a nézetekkel, 
amelyek a két uralkodó osztályra vonatkozólag a magyar marxista iro
dalomban találhatók. Nevezetesen Révai elvtárs „Marx és a magyar 
forradalom” és a „Marxizmus és népiesség” c. munkájában e kérdésről 
kifejtett nézetével. Majd utal arra, hogy a kérdés vizsgálatánál rend
kívül fontos a parasztság rétegződésének vizsgálata. Ezután így foly
tatja :
Bévai elvtárs azt írja, hogy ezt a kérdést pusztán az osztályvi

szonyok akkori fejlettsége alapján nem lehetett eldönteni. Szántó 
elvtársnak itt valóban igaza van abban, hogy ezt a kérdést más ol
daláról is meg kellett vizsgálni, mégpedig nem csupán a gazda
sági viszonyok elemzése révén, mert a gazdasági viszonyok nem
csak azt mutatják, hogy Magyarországon még mindig csaknem 
töretlenül fennállt a feudális nagybirtokrendszer, hanem a gaz
dasági viszonyok a parasztság elég éles osztálytagozódását mutat
ják. Azt mutatják, hogy a faluban kétféle osztályellentét volt. 
Hogy a kétféle osztályellentét közül a forradalom kezdetén, 
s országos méretekben (nemcsak a Viharsarokban vagy csak 
a Dunántúlon) melyik válik döntővé, ezt csupán a statisztikák
ból kiolvasni nem lehet, ezt teljes bizonyossággal csak az osz
tályharc fejlődése m utathatja meg. De most mire — az osz
tályharc milyen fejlődésére számítson a párt ilyen körülmé
nyek között? Az Internacionálé VI. kongresszusa által felve
te tt kétféle lehetőség közül melyikre számítson a párt? Arra 
számítson-e, hogy feltétlenül meg fogja előzni a proletárdik
tatúra kivívását egy rövid polgári demokratikus szakasz, vagy arra, 
hogy majd a maradék polgári demokratikus feladatokat a prole
tariátus diktatúrája a szocialista forradalommal együtt^— ahogy 
Révai elvtárs mondja — félkézzel meg tudja oldani? És itt kell 
számításba venni a földkérdés akkori állapota m ellett azt, hogy 
Magyarországon fasiszta rendszer volt. Ez — azt hiszem — végle
gesen annak az álláspontnak javára billenti a mérleget, hogy Ma
gyarországon igenis szükség volt átmeneti polgári demokratikus 
forradalmi szakaszra. Miért? Elképzelhető volt-e az akkori gazda
sági viszonyok mellett és a fasizmus politikai viszonyai között a 
proletariátusnak olyan mértékű öntudatosodása, olyan mértékű 
szervezettsége és olyan proletárhegemónia létrejötte, amely meg 
tudja dönteni a Horthy-rendszert akkor is, ha a proletariátus ebben 
a harcban nem támaszkodhat a parasztság, sőt a középpolgárság 
egyes csoportjainak aktív támogatására? Márpedig a szocialista
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forradalomra való közvetlen irányvétel mellett ez elképzelhetetlen 
volt. A munkásosztály legöntudatosabb része a kommunista párt 
vezetésével hősi erőfeszítéseket te tt, nem sajnált semmiféle áldo
zatot, még sem volt képes felfejleszteni a magyarországi forradalmi 
erőket a rra  a fokra, hogy — természetesen kedvező külpolitikai 
viszonyok mellett — saját erejéből meg tudta volna dönteni a 
Horthy-fasizmust, mert a harmincas évek második feléig helytelen 
volt a p á rt stratégiája. A Blum-tézisekben az volt az előremutató, 
hogy helyesen ismerte fel az 1920-as évek magyarországi viszo
nyait, s ha a részletekben nem is, de a fő kérdésben helyesen látta a 
magyar munkásosztály ebből fakadó feladatait.

Lukács György : Csupán néhány percre veszem igénybe az elv
társak türelm ét azzal a kéréssel, hogy ezeknek a dolgoknak meg
vitatásában egy elméleti kérdést tárgyaljunk kicsit precízebben. 
Ha helyesen értettem azokat a kérdéseket, amelyeket Szántó Rezső 
elvtárs felvetett, én o tt egy tisztázatlan problémát látok. Úgy vet
tem ki, hogy Szántó elvtárs a proletariátus és a parasztság demok
ratikus d ik ta tú rá já t hajlamos azonosítani a polgári demokratikus 
forradalommal általában. Ezt elméletileg nem tartom  helyesnek. A 
polgári forradalom rendkívül széles fogalom, amelybe a francia 
júliusi forradalomtól mindenféle forradalom beletartozik, a proleta
riátus és a parasztság demokratikus diktatúrája pedig speciális 
esete a polgári demokratikus forradalomnak. Lenin 1905-ben arra 
törekedett, hogy az 1905-ös forradalomban érvényesüljön a prole
tariátus és a parasztság demokratikus diktatúrája és annak ellenére, 
hogy ez messzemenően nem érvényesült, mégis az volt a véleménye 
Leninnek, hogy polgári demokratikus forradalomról van szó. Ha a 
demokratikus diktatúrát mint stratégiai jelszót akarjuk értékelni, 
nem értékelhetjük helyesen, ha egyszerűen azonosítjuk a polgári 
demokratikus forradalommal, hanem itt a polgári demokratikus for
radalomban a proletariátus vezetésével létrejövő meghatározott, spe
ciális átmeneti formáról van szó. Nem akarok ennek a kérdésnek 
részleteibe belemenni, csak arra kérném az elvtársakat, hogy a 
további v ita  folyamán ennek a problémának a tisztázására is irá
nyítsák figyelmüket.

Nemes Dezső : Teljes mértékben egyetértek Lukács elvtárssal a 
Blum-tézisek értékelésében. Lukács elvtárs a Blum-téziseknek 
szerényebb jelentőséget tulajdonít. Kijelenti, hogy jelentőségük 
elsősorban abban áll, hogy a köztársaság demokratikus jelszava és 
a proletárdiktatúrára való stratégiai irányvétel közötti kettőséget 
akarták megszüntetni. Azonban, ha ilyen szerény jelleggel kezdemé
nyezte is a téziseket, azoknak mégis igen nagy és fontos jelentő
ségük van. Igaz, hogy ugyanakkor a demokratikus diktatúra stra
tégiai jelszavának kiadása a Blum-tézisekben nem v á lt taktikai 
jelszavaink rendszerének általánosabb felülvizsgálásává, hanem — 
ahogy Lukács elvtárs kifejezte — egy bizonyos rést igyekezett ki
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használni, hogy a pártunk politikájában meglevő szektásságot 
legalábbis csökkentsük. A tézisek elemzése ezt az értékelést 
teszi indokolttá. Szeretném az egyes elvtársak figyelmébe aján
lani, hogy ne legyünk mi „blumabbak Blumnál” , hanem fogadjuk 
el Lukács elvtárs — véleménjmm szerint — helyes értékelését.

Megmagyarázzák-e teljesen a tézisek bizonyos korlátoltságát a 
Komintern általános irányvonalából fakadó korlátok? Vajon ebből 
fakad-e, hogy a Blum-tézisek csupán a köztársaság jelszavának 
stratégiai megalapozását igyekeztek biztosítani? Azt hiszem, hogy 
abban, amit Lukács elvtárs ezzel kapcsolatban mondott, nagyon 
sok az igazság; és ő rám utatott egy körülményre, amelyet mi a 
pártfőiskolai előadásokban eddig nem érintettünk — tapin tat
ból, taktikából. Nem m utattunk rá ugyanis bizonyos nemzetközi 
körülményekre, amelyek befolyásolták, korlátozták pártunk poli
tikáját. Em ellett nekem az a véleményem, hogy a szektásság 
elleni harcban azért több volt a rés, mint amennyit Lukács elvtárs 
említ, nemcsak annyi volt, mint amennyit a tézisek felhasználtak. 
Lehetett volna többet is tenni, bár hozzá kell tennem, hogy nem 
minden időszakban egyformán. Így több volt a rés elsősorban 
1929 előtt és 1932 után. Nyilvánvaló, hogy kisebb volt ez a rés 
az 1929 — 1932-es időszakban. Azért állítom, hogy többet tehet
tünk  volna a szektásság felszámolását illetően, mert nem sze
retném saját felelősségünket túlságosan csökkenteni azzal, hogy 
bizonyos nemzetközi körülmények ezt a harcot nem tették  lehe
tővé. A nemzetközi körülmények gátolták ezt a küzdelmet, 
volt a szektásságnak egy bizonyos nemzetközi irányvonala, amely 
a Komintern politikájában is megmutatkozott, de nem gátolták 
annyira, hogy ez teljesen igazolhatná a mi pártunk széki ásságát, 
még az 1929—1932-es időszakban sem, bár elsősorban erre az idő
szakra áll nagyobb mértékben az, amit Lukács elvtárs erre vonat
kozólag mondott.

Itt Nemes elvtárs példát hoz fel arra, hogy az 1930-as augusztus 1-i 
tüntetés kérdésében a magyar párt akkori vezetői mennyivel szektá
sabb álláspontot fogadtak el, mint a Komintern. Ezután arról beszél, 
hogyan tárgyalják a tézisek a szövetségesek és a szakszervezetek kérdését.

Mi az, amit véleményem szerint az adott körülmények között 
azért jobban fel lehetett volna vetni a Blum-tézisek kapcsán és 
amire lehetőséget adott volna a Komintern VI. kongresszusa által 
elfogadott program? Ez a szövetségesek körének kérdése. Az, hogy 
ne szűkítsük le a szövetséget a szegényparasztságra, hanem széle
sítsük ki a középparasztságra és a városi kispolgárság bizonyos 
rétegére is. A másik ilyen kérdés a szakszervezeti probléma. Nem 
feltétlenül következett a Komintern irányvonalából Magyarország 
számára, hogy engedményeket tegyünk a szakszervezeti kérdésben 
a külön vörös szakszervezetek alakítását illetően. Ebben a két vo-
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natkozásban a tézisek korlátozottságát nem magyarázza meg sze
rintem a Komintern nemzetközi irányvonala. A Győrffy elvtárs 
által javasolt kiegészítéshez, amelyet alapjában véve helyeslek, 
hozzá kell még tenni azt, hogy a téziseknek nagy érdemük és pozi
tívumuk mellett vannak bizonyos korlátáik és ezt két példával 
kellene illusztrálni. Egy olyan példára gondolok, amely nem a 
Komintern szektás irányvonalából fakad, mint a szövetségesek 
kérdése, amire lehetőséget adtak a Komintern tézisei, és egy másik 
példára gondolok, amely a nemzetközi körülményeket magya
rázza. Ez jó alkalom kitérni arra is, hogy ezeknek a szektás 
jelenségeknek megvoltak a nemzetközi okai is, amelyeket mi eddig 
tapintatosan elhallgattunk. Szükségesnek tartok egy ilyen uta
lást, bár nem erre helyezném a hangsúlyt.

Ezután Nemes elvtárs az egyes felszólalók megállapításaival száll 
vitába. Szántó elvtárssal szemben bizonyító anyagot hoz a „két uralkodó 
osztály” megállapítás helyességére. Vitatja Szántó elvtársnak azt a 
megállapítását is, hogy a stratégia kérdését a. parasztság differenciált
sága dönti cl. Majd így folytatja :

Elogy a Landler-írakció szektás frakció volt-e? Sok tekintetben 
igen, de azért véleményem szerint azt el kell ismerni, hogy többet 
te tt, több kísérletet hajtott végre a szektás hibák leküzdésére, 
mint a Kun-frakció. Igaz az, hogy a Kun-frakció elítélésében elég 
sommásak voltunk. Hozzá kell tennem, hogy a Landler-frakció 
nem volt egységes. Például Révai elvtárs, aki a Landler-frakcióhoz 
tartozott, a Blum-tézisekkel nem értett egyet. Lukács elvtárs a 
Blum-tézisekkel a Landler-frakcióban is egyedül állt, úgy hogy 
azokat nem írnám a Landler-frakció javára. (Lukács György : A 
Blum-tézisek Landler-tradíciók alapján jöttek lé tre !) Feltéte
lezem, hogy ha Landler akkor él, támogatta volna. Annak alap
ján, amit eddig ismerünk Landler tevékenységéről, egyetértek 
Lukács elvtárs véleményével ebben a tekintetben, de tudom azt, 
hogy a Landler-frakció más képviselőivel is vitázni kellett a Blum- 
tézisek fő kérdésében, mert nem értettek, vagy talán még ma sem 
értenek velünk egyet. Tudom, hogy például Szántó Zoltán elvtárs 
sem érte tt velünk egyet, amikor javasoltuk a kérdés felülvizsgá
lását. Lehet, hogy ma mór egyetértene. A Landler-frakció egészét 
tehát nem ebből a szempontból ítélném meg, de ettől függetlenül, 
a tanulmányozás eredményeképp arra a következtetésre jutottunk, 
én legalábbis arra jutottam, hogy a Landler-frakció több helyes 
kezdeményezést te tt a pártmunka helyes irányú kifejlesztésére, 
a legális és illegális munka kombinálásának kifejlesztésére, amellett, 
hogy a Landler-frakció tevékenységében is jelentkeztek különböző 
hibák, fogyatékosságok, hiányosságok.

Áttérek itt  m indjárt a Kun-frakcióra és Kun Bélára. Volt 
időszak, amikor egy-egy elvtársat két kézzel kellett visszatar
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tanunk attól, hogy „bebizonyítsák” : Kun m ár 1919-ben, sőt' 
1918 — 1919-ben is az „amerikai imperializmus ügynöke” volt. 
Mi ezt visszautasítottuk. Sikerült visszautasítani, bár néha 
az ember szinte azzal a gyanúval találta magát szemben, hogy : 
nem vagy-e te kunista, hogy nem akarod ezt „bebizonyítani” , nem 
akarod elismerni a „politikai hasznosságát” annak, ha bebizonyít
juk, hogy a magyar párt vezetője már akkor az amerikai imperia
lizmus ügynöke volt. Mégis visszautasítottuk. Azt hiszem azonban, 
helytelen lenne, ha most, Kun Béla személyi rehabilitációja után, 
a tevékenységében megmutatkozott politikai hibákat is megpróbál
nánk akárcsak részben is rehabilitálni. Ezt nem tartanám  helyes
nek, de azt sem, ha elhallgatnánk, hogy Kun Béla tevékenységé
nek megítélésében bizonyos egyoldalúság bűne terhel bennünket. 
Amikor elhittük róla, hogy áruló, ez nemcsak abban befolyásolt 
bennünket, hogy milyen jelzőt ragasztottunk Kun Béla nevéhez, 
hanem abban is, hogy ami tevékenységében mégis pozitív volt, azt 
nem ismertük el. Lényegében megtagadtunk tőle minden pozi
tívumot, legalábbis a diktatúra utáni tevékenységét illetően. Már
pedig tevékenységében voltak pozitív vonások. Nem hittünk benne, 
mert a „leleplezett áruló” nem lehetett őszinte, csak taktikából 
cselekedhetett. Megítélése tehát bizonyos revízióra szorul, hogy 
ne legyünk egyoldalúak.

Amit itt vitatok, az az, hogy véleményem szerint nagyobb volt 
a rés a szektás hibák elleni harc számára, mint amilyen benyomás 
esetleg keletkezhet Lukács elvtárs korábbi kijelentése nyomán.

Említettem az elvtársaknak, hogy 1933-ban vita folyt a szak- 
szervezetekben végzett munka értékeléséről, amely nagyon fontos 
volt, mert ez döntötte el, hogy be tudunk-e komolyan hatolni a 
szakszervezetekbe vagy kívül rekedünk. A vita arról folyt, hogy 
meghódítható-e a reformista szakszervezet, az osztályharc eszközévé 
változtatható-e vagy sem. Meg kell mondanom, az élet kényszerí- 
te tt rá bennünket, hogy ezt a v itát kezdeményezzük a Központi 
Bizottság többségével szemben. Kun Béla és a Komintern támo
gatott bennünket ebben a vitában, nekünk adott igazat.

Kató elvtárs felszólalásával kapcsolatban, aki a proletárdiktatúra
stratégiai jelszavát már az 1919—1921-es időszakban sem tartotta
megfelelőnek, a következőket mondja :

Az ellenforradalom felülkerekedése után a levert magyar pro
letariátus nem volt abban a helyzetben, hogy a saját erőivel új 
forradalmat csináljon. A nemzetközi forradalomtól várta a segít
séget és nem telt erejéből többre, áléit állapotban volt. A nem
zetközi forradalom, amely akkor még napirenden volt, már 1918- 
ban túlju to tt lényegében véve a polgári demokratikus szakaszon, 
a szocialista forradalom szakaszában volt tehát az a nemzetközi 
forradalom, amelytől a magyar proletariátus az újabb segítséget
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és annak segítségével újabb győzelmét várhatta, szocialista forra
dalom volt, és ezért tartom  helyesnek, hogy a párt közvetlenül 
az 1920— 1923-as időszakban még fenntartotta a proletárdikta
túrára való stratégiai irányvételt.

Hozzászólása befejező részében Nemes elvtárs arról beszél, hogy 
voltak a párt életében a Blum-téziseknél kevésbé jelentős kísérletek a 
szektásság elleni harcban. Ezeket a kísérleteket is meg kell becsül
nünk.

Kálmán E n d re : Lukács elvtárs — a v itá t bevezető igen érde
kes és párttörténetírásunk számára rendkívül értékes felszóla
lásában — m ajd utána több felszólaló elvtárs is rám utatott 
arra, hogy 1936-ig a szektásság jellemezte pártunk politiká
ját. Ezzel a megállapítással teljesen egyetértek. Egyetértek 
azokkal is, akik hangsúlyozzák, hogy ennek a megállapításnak a 
felszabadulás u táni történelem és a ma olyan égető problémák meg
ítélése szempontjából is nagy jelentősége van.

A történeti hűség kedvéért meg kell jegyeznem, hogy ez a meg
állapítás nem mai keletű. Már a Magyar Dolgozók Pártjának 
programnyilatkozata is megállapította : „A kommunista párt fő 
hibája a m últban . . .  az volt, hogy nem küzdött eléggé a szekta
szellem ellen sajá t soraiban és sokáig szűkkeblűén elzárkózott a 
magyar polgári demokratikus átalakulás megoldatlan feladatai 
elől.” (Az egyesülési kongresszus jegyzőkönyve, 346. old.) Nem 
felejtettük ugyan el a programnyilatkozatnak ezt a pontját, de 
mégsem vettük  figyelembe a párttörténeti előadások kidolgozásá
nál s ez csak súlyosbítja a párttörténetírásunk által elkövetett 
hibákat. Igaz, az a légkör, amelyben virult a személyi kultusz és a 
dogmatizmus —  minden káros következményével együtt — nem 
nagyon te tte  lehetővé, hogy ezt a fontos megállapítást kibontsuk, 
és a valóságnak megfelelően, szépítés nélkül megmutassuk a pár
tunk által elkövetett szektás hibákat. De nem nyugtathatjuk meg 
ezzel lelkiismeretünket. Kétségtelennek tartom, hogy minden ob
jektív nehézség és ellenállás ellenére reálisabban, igazabban is ábrá
zolhattuk volna pártunk történetét, mint ahogyan tettük , vagy 
legalábbis határozottabban törekedhettünk volna erre. Hogy ezt 
nem tettük, az nem kizárólag a pártunkban uralkodó íégkör 
következménye, hanem valamennyiünk személyes mulasztása is.

A továbbiakban Kálmán elvtárs arról beszél, hogy milyen jellegű 
1 kutatómunkára van szükség, hogy a szektásság ellen folyó harc igazi 

történetét megírjuk. Felszólalását így folytatja :
Engedjék meg, hogy ezzel kapcsolatban néhány megjegyzést 

tegyek általában a stratégia kérdéséhez. I tt  vitatkoznom kell 
Mucsi Ferenc elvtárssal, aki a Petőfi-kör vitájában azt mondta, 
hogy . . . „helytelen stratégiával nem lehet eredményeket elérni.”
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Ezzel a megállapítással — bármilyen magától értetődőnek hang
zik is — nem értek egyet; véleményem szerint ez csak nagyon 
hozzávetőleg igaz. Igaz az, hogy helytelen stratégiával nem lehet 
tartós és döntő jelentőségű eredményeket elérni. De nem áll az, 
hogy ha a párt helytelen stratégiát folytat, akkor még időleges és 
részleteredményeket sem érhet el. Cáfolják ezt a tények is. Hogy 
csak a legszembetűnőbbet említsem : az 1930. szeptember 1-i 
tüntetés kétségtelenül pártunk nagy sikere volt (akkor is, ha a szo
ciáldemokrata párt vitte ki az utcára a munkásokat), pedig ez a 
tüntetés akkor zajlott le, amikor a legtúlzóbb szektásság uralko
dott pártunkban.

De elvileg sem tartom helyesnek ezt a megállapítást. A poli
tikai gazdaságtanban ma m ár sokan vallják és kevesen vonják 
kétségbe azt, hogy valamely termelési mód gazdasági alaptör
vénye korántsem foglalja magában és nem is szabja meg ennek a 
termelési módnak valamennyi gazdasági törvényét. Ugyanígy a 
stratégiai irányvonal — bármilyen alapvető fontosságú is — nem 
szabja meg minden részletében a taktikai vonalat. Ugyanannak 
a stratégiának az alapján lehet helyesebb és helytelenebb tak ti
k á t is folytatni. I t t  utalok arra az időszakra, amelyet általában 
Sallai és Fürst elvtársak nevéhez szoktunk kapcsolni, s amelyben 
a párt a II. kongresszus irányvonala alapján, anélkül, hogy meg
másította volna ezt az irányvonalat, vagy ellentétbe került volna 
vele, sokkal reálisabb, meggondoltabb, helyesebb politikát foly
ta to tt, mint az ezt megelőző időszakban.

Még egy másik tényezőt is figyelembe kell vennünk : azt a 
különbséget, amely a párt központi irányvonala és annak gyakor
lati megvalósítása között van, és amely kisebb-nagyobb mérték
ben, de szükségszerüleg mindig megvan. Mi az utóbbi időben 
sokat beszélünk arról, hogy a történelmet a nép alkotja, s ebből 
az következik, hogy a párt történetét a párttagság csinálja. Nem 
elég tehát az, ha egyoldalúan csak a stratégiai irányvonalat 
vizsgáljuk, amelyet a Központi Bizottság és a Külföldi Bizottság 
dolgozott ki, hanem nagyobb figyelmet kell fordítanunk arra, hogy 
ez az irányvonal hogyan valósult meg. Ebben a tekintetben még 
sok tennivalója van a kutatásnak. Bizonyosra veszem, hogy a párt
tagok gyakorlati munkájukban nem egyszer helyesbítették a párt
vezetés egyes határozatait, mert egyszerűen kénytelenek voltak 
alkalmazkodni a hétköznapi valósághoz. Ugyanúgy lehetséges 
persze az is, hogy a beléjük nevelt szekta-szellem következtében 
olykor a helyes határozatokat sem jól hajtották végre a párt
tagok.

Mindezt nem azért mondom, mintha tagadni akarnám a stratégia 
alapvető jelentőségét. De tudomásul kell vennünk, hogy nem lehet 
minden hibát egyszerűen a stratégiai irányvonal helytelenségére 
visszavezetni. Éppen most látjuk, hogy az elmúlt években a szo
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cializmus építésének alapvetően helyes stratégiai célja ellenére 
milyen súlyos hibákat követtünk el. A tanulság itt is az, hogy párt
történetírásunkban óvakodnunk kell minden szimplifikálástól és 
vulgarizálástól.

Győrffy elvtárs Leninre hivatkozva megállapította, hogy a 
szektásság a szocializmus elárulásával és a reakciónak te tt  szolgá
lattal egyenlő.

Először is : figyelmen kívül hagyja, kikkel vitatkozott Lenin, 
amikor ezt m ondta (pontosabban : valami ehhez hasonlót mon
dott). Lenin a pártból kiszakadt mensevikeket vádolta a szo
cializmus elárulásával és a reakció kiszolgálásával — Győrffy, 
a kommunista pártot. Azt hiszem, ez a különbség nem lényeg
telen, hanem nagyon is jellemző.

Másodszor: Győrffy elvtárs nagyon is önkényesen értelmezi 
Lenin szavait. Lenin ugyanis — mint az előbb mondottakból ki
tűnik — ezen a helyen nem a túlzó „baloldalisággal” száll szembe 
(ezt más helyen bírálta), hanem azzal a jobboldali opportunista, 
mensevik politikával, amely a proletariátus szerepét nem a paraszt
sággal való harci szövetség megteremtésében, hanem a liberális 
burzsoázia m ögött való kullogásban látta. Az azonban nyilvánvaló, 
hogy sem a szektásság, sem a demokratikus feladatok elhanyago
lása — akármilyen súlyos hiba — nem feltétlenül azonos „az 
önkényuralom elleni harc elhanyagolásá”-val. De mit tesz Győrffy 
elvtárs? Hallgatólagosan, minden bizonyítás nélkül feltételezi azt, 
hogy pártunk, amikor szektás politikát folytatott, egyúttal bizonyos 
mértékben (nem világos, hogy milyen mértékben) elhanyagolta 
az önkényuralom, ebben az esetben a Horthy-rendszer elleni 
harcot. Kérdem azonban : milyen tények alapján tételezi fel ezt? 
Én ilyen tényeket nem ismerek, s azt hiszem más sem.

Ladányi A ndor:
Felszólalása elején a párttörténetírásban megmutatkozó hibák fel

tárásának lehetőségeiről beszél, és megállapítja, hogy a szektás hibák 
megfelelő megítélése és megírása még nem vezet negativizmusra. Ugyan
akkor felhívja a figyelmet arra is, hogy a szektásság ellen folytatott 
harc bemutatásánál ismét fennáll annak a veszélye, hogy most ezeket a 
kísérleteket fogjuk idealizálni. Pedig a számos pozitív tevékenység 
ellenére egy sereg hibás álláspont elég sokáig tartotta magát. Ennél a 
megállapításnál Ladányi elvtárs a Tanácsköztársaság agrárpolitikájá
nak megítélését hozza fel példának. Utal felszólalásában arra is, hogy 
a stratégiai kérdéseket nemzetközi összefüggésükben kell vizsgálnunk és 
itt igen fontos a népi demokráciák párttörténetének a vizsgálata is. 
Majd a következőket mondja :

Nemes és K ató elvtárs között vita folyt az 1923—24 előtti 
stratégiai irányvonal megítélése kérdésében. Ehhez csak egy meg
jegyzést szeretnék hozzátenni, mégpedig azt, hogy nyilvánvaló és 
ezt senki sem tagadhatja, hogy 1919—23 Európa-szerte a forra
dalmi fellendülés időszaka, úgy gondolom azonban, hogy az egyes
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országok belső helyzete, belső viszonyai megszabják azért bizonyos 
fokig azt, hogy a nemzetközi forradalmi mozgalom hatása milyen 
formák között érvényesül lilagyarországon, megszabják a forra
dalom jellegét is bizonyos fokig.

Szükséges, hogy Rákosi elvtárs szerepét, tevékenységét ebben 
a korszakban elsősorban a stratégiai irányvonal kérdésében vilá
gosan és tisztán lássuk. Azért volt ez problematikus, mert a Lukács 
elvtárs által elmondottak új megvilágításban tüntették fel az 
MSZMP létrejöttét, az MSZMP programjának kidolgozásában a 
Landler-frakció szerepét. Nyilvánvaló, hogy a korábbi irodalom ezt 
a kérdést a személyi kultusz szemlélete alapján oldotta meg és lénye
gében Rákosi Mátyás elvtárs 1924—25-ös pártmunkájának tulaj
donította ezt a fejlődést. Ennek megalapozását Révai elvtárs 
végezte el a Társadalmi Szemle 1950. 6. számában megjelent 
cikkében. Senki sem akarja letagadni Rákosi elvtárs kimagasló 
szerepét a párt újjászervezésében, helytállását a Rákosi-per során, 
de tevékenységét a párt politikai stratégiája kidolgozásának kér
déseivel kapcsolatban, a történeti valóságnak megfelelően, más elv
társak szerepének egyidejű bemutatása mellett kell ábrázolni.

Végül Ladányi elvtárs felveti, hogy tudományosan kell elemezni, 
a tényeknek megfelelően kell bemutatni Rákosi elvtárs munkáját az 
MSZMP-vel kapcsolatban.

Siklós András :
Felszólalása elején arra utal, hogy a felvetődő kérdések tisztázásához 

még jelentős kutatómunkára van szükség.
Véleménye szerint Lukács elvtárs téziseinek nagy jelentősége abban 

áll, „hogy 1929—33-ban a magyar történelemnek egy sorsdöntő szaka
szában felvetették a demokratikus diktatúra követelését mint helyes 
követelési, és rámutattak annak döntő szerepére Magyarországon a 
proletárforradalomba való átmenet szempontjából” . Ügy látja, hogy 
az eddigi felszólalások közül nem egy felszólalásban éppen ez a kér
dés nem került kellő megvilágításba,, sőt volt olyan felszólalás is, amely 
elutasító álláspontot foglalt el.

Siklós elvtárs ezután azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy mit is jelen
tett a demokratikus diktatúra stratégiai vonalának elvetése ebben az 
időszakban. Hangsúlyozza, hogy ennek tisztázásához elsősorban a 
konkrét történelmi helyzet elemzéséből kell kiindulni.

A proletárdiktatúrára való közvetlen irányvétel a gyakorlat
ban azt jelentette abban az időben Magyarországon a nép nyel
vére lefordítva, hogy nekünk ott kell folytatnunk, ahol 1919-ben 
abbahagytuk. A párt maga is azt hirdette, ez volt az „új proletár- 
diktatúráért” jelszó értelme, ez volt annak a jelszónak az értelme, 
hogy „Éljen a második, megdönthetetlen magyar Tanácsköz
társaság !”

Ezzel a követeléssel kapcsolatban Siklós elvtárs azt fejtegeti, hogy 
ez a követelés ilyen formában bár kívánatos volt és lelkesítőleg hatott 
egyes rétegekre :* a munkásság legrosszabb helyzetben levő részére, az
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ifjúmunkásokra, a szegényparasztság egy részére és a Tanácsköztársaság 
veterán harcosaira — nem volt elfogadható a dolgozók többsége szá
mára.

Bennük a Tanácsköztársaság élménye nem úgy m aradt meg, 
ahogy ezt mi helyesen látjuk és ahogy látni is kell, hogy ti. ez 
jelentős állomás volt, hősies kísérlet a társadalmi fejlődés előbbre- 
vitelének vonalán ; bennük ez az élmény összefonódott a háborús 
összeomlással, s polgárháborúval, az intervencióval, az idegen 
megszállás különböző borzalmaival, a jogbizonytalansággal, a 
gazdasági nyomorúsággal, a parasztságnál ki nem elégített vágyak
kal a földkérdésben, az értelmiségnél a proletár internacionalizmus 
és az igaz hazafiság nem mindig helyes összekapcsolásából szár
mazó ellenkezéssel. Olyan dolgokkal, amit az ellenforradalmi 
propaganda később igyekezett még jobban kiélezni, felnagyítani 
és minden eszközzel belevinni a tömegek tudatába.

A továbbiakban rámutat arra, hogy a proletárdiktatúrára való 
közvetlen irányvétel, az új proletárdiktatúra követelése ugyanakkor 
hozzájárult az ellenforradalom aktivizálásához. Rámutat arra is, hogy 
a helytelen stratégiai célkitűzés és az ebből fakadó túlzások megköny- 
nyítették a lebukásokat, az árulók beépülését. A nagyméretű letartóz
tatásoknak (amelyek erre az időszakra különösen jellemzőek), mélyebb 
oka a helytelen irányvonalban található meg. Fejtegetéseit összegezve 
Siklós elvtárs a következőket mondja:

Ezeken a dolgokon nyilvánvalóan nem a proletárdiktatúra igen 
széles demokratikus körítésével lehetett volna segíteni, mert ez 
nem sokat változtato tt volna, hiszen a párt hirdetett földosztást, 
megmondta, hogy kijavítja a Tanácsköztársaság hibáját, de a 
parasztok között nem ez tudatosodott, hanem az, hogy „Éljen a 
második m agyar Tanácsköztársaság 1” és amikor ezt mondták, 
akkor eszükbe ju to tt az, ami 1919-ben történt. Éppen az lett volna 
a döntő, ha tudatosítjuk a tömegekben, hogy nem azt akarjuk 
folytatni, ami 1919-ben volt, hanem új módszerekkel akarunk 
most a szocializmus felé haladni. Ez lett volna a feladat, ezzel 
szemben egészen más történt. I tt meg kell mondani, hogy 1929 — 
33-ban Magyarországon kedvező lehetőségek voltak, megvoltak 
bizonyos objektív feltételei annak, hogy a dolgok más irányt 
vegyenek, hogy az a demokratikus népmozgalom, amely erje
désben volt, egy demokratikus forradalom felé haladjon. Hogy ez 
nem következett be, az természetszerűleg nemcsak azon múlt, 
hogy a pártvezetés hibákat követett el, hanem sok minden egyé
ben, de ennek is megvolt a szerepe. Abból, hogy annak idején 
1929—33-ban ez a demokratikus népmozgalom nem ju to tt előbbre, 
a későbbiek szempontjából, többek közt a háború szempontjából, 
Magyarország háborús részvétele szempontjából súlyos következ
mények fakadtak.
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A párt politikai irányvonala a gazdasági válság éveiben tehát 
nem erősítette a kibontakozó demokratikus népmozgalmat, amely 
ebben az időszakban Magyarországon kétségkívül megvolt. Sőt 
azt is lehetne talán mondani, hogy egyes túlzások — mert még ezen 
az alapvető vonalon túlmenően is a gyakorlati végrehajtásban is 
voltak bizonyos túlzások — tulajdonképpen jó szolgálatot tettek 
a Bethlen-rendszernek, mert megkönnyítették annak elhitetését, 
hogy a legkisebb rendszerváltozás is abban az időben Magyarorszá
gon polgárháborút, felfordulást, anarchiát és azokat a dolgokat 
jelenti, amelyeket ők hirdettek 1919-cel kapcsolatban. Ez volt a 
fő érv, amely nagyon sok embert visszatartott, akik egyébként 
benne lettek volna abban, hogy valami történjék.

Felszólalása második részében Siklós elvtárs azzal a kérdéssel fog
lalkozik, hogy milyen okok játszottak közre abban az időben a szektás 
politika kialakításában. Ezzel kapcsolatban utal arra, hogy már mások is 
említették Landler elvtárs 1928-ban bekövetkezett halálát, továbbá 
egyesek már rámutattak a nemzetközi helyzettel és a nemzetközi mun
kásmozgalommal kapcsolatos összefüggésekre. Véleménye szerint ezzel 
kapcsolatban foglalkozni kell azokkal az eseményekkel is, amelyek 
ebben az időben az SZKP-ban zajlottak le, ahol éppen ebben az időben 
bontakozott ki a harc a jobboldal ellen.

A baj itt természetszerűleg nem abban állt, hogy Kun Béla 
és a párt egyes vezetői figyelembe vették azt, ami a Szovjet
unióban történt. A baj o tt volt, hogy amikor Kun Béla és a 
pártvezetés a hibás elméleti tételeket felállították, a hibás vona
lat kidolgozták, akkor nem a magyar helyzet alapos elemzésére 
törekedtek, hanem véleményem szerint a Szovjetunióban kiala
kult helyzetből kiindulva, abból helytelen következtetéseket le
vonva, készült valamilyen elmélet és a magyar valóság, a magyar 
helyzet itt csak annyiban játszott szerepet, hogy abból bizonyos 
tényanyaggal, bizonyos tényekkel igazolni próbálták az ezektől 
szerintem eléggé függetlenül megkonstruált elméleti tételeket, va
gyis a magyarországi helyzet tényleges elemzése másodrendű 
kérdéssé vált. Kun Béla persze cikkeiben mindig a magyar- 
országi helyzetet elemzi, Magyarországról beszél, de közben 
mindig hátrafelé nézett — nekem ez az érzésem. Amikor azután 
a dolgok rosszul kezdtek menni Magyarországon, akkor ennek 
mindig valami szubjektív okot tulajdonítottak, hogy nem jól 
csinálják a magyarországi dolgokat, de sohasem fejlődhetett a 
dolog odáig, hogy felülvizsgálják az alapvető stratégiai vonalat is. 
Nyilvánvaló, hogy az ilyenfajta magatartásból semmi jó sem 
származhat és abban az időben sem származott a magyar pártra- 
nézve.

Siklós elvtárs felszólalása során harmadsorban arra mutat rá, hogy 
a munkás-paraszt diktatúra politikai perspektívájának elvetése a távo
labbi jövőben is súlyosan éreztette hatását.
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Az akkori munkásmozgalomban tevékenyen részt vevő fiatal 
elvtársak az 1929 —1933-as korszakra jellemző szektás néze
teiket a későbbi években is csak nagyon nehezen tudták levet
kőzni. Nehéz volt megszabadulni a szektásságtól részben azért, 
mert az akkori alapvetően helytelen politikai vonal összefonódott, 
összekapcsolódott a munkásság igen hősies, bátor és szép meg
mozdulásaival. Azok az elvtársak, akik objektíve egy helytelen 
vonalat képviseltek, szubjektíve igen bátran viselkedtek, ha kel
lett, kimentek tüntetni az utcára, még ha kevesen voltak is, szembe
fordultak a rendőrökkel, nagy részük megállta helyét a bíróság 
előtt. Sok forradalmi romantika is volt az akkori illegális har
cokban. Mindez a szép élményanyag megvan ezekben az elvtár
sakban és van bizonyos ellentmondás abban, hogy ugyanakkor 
helytelen volt a párt stratégiai célkitűzése. De nehéz volt a szek
tás nézetektől megszabadulni ezeknek az elvtársaknak azért is, 
mert a balosság elleni harc a párton belül a későbbi időkben sem 
folyt elég következetesen.

Siklós elvtárs ezt a továbbiak során több példával bizonyítja. Kitér 
az 1936 előtti helyzetre, az 1936 júniusi Komintern határozatra, a Dol
gozók Lapja egyes cikkeire. Révai elvtárs „Marxizmus és népiesség” 
című ez időben írt munkájával kapcsolatban, hangsúlyozva e magas szín
vonalú munka nagy érdemeit, arra is rámutat, hogy véleménye szerint 
e munkának is megvoltak a maga korlátái, amennyiben egyes kérdé
seket túlzottan, csak a fasizmus győzelmének szemszögéből vizsgált.

Révai elvtárs e könyvében arra az álláspontra helyezkedett, 
hogy a m agyar átalakulás szocialista rendszabályaiért folytatott 
közvetlen harcon azért kell változtatni, mert a fasizmus győzelme 
következtében a helyzet megváltozott. Tehát csak a fasizmus 
győzelme teszi szükségessé a változtatást, annak következtében 
váltak hibákká ezek a hibák, holott nyilvánvaló, hogy ezek a 
hibák már a fasizmus győzelme előtt is megvoltak, sőt éppen ezek 
a hibák vezettek nagyrészt vagy részben a Hitler-fasizmus győzel
méhez. Ezek a hibák a fasizmus győzelme nélkül is felvetődtek 
volna, akkor is segíteni kellett volna rajtuk, a fasizmus csak fel
nagyította és annyira kézzelfoghatóvá tette ezeket a hibákat, 
hogy kijavításuk elől nem lehetett kitérni és a Komintern VII. 
kongresszusán nyilvánvalóan kellett valaminek történnie. Ennek 
a kérdésnek ilyen felfogása, hogy ez csak a fasizmussal kapcsoló
dik össze, természetszerűleg nyitva hagyja az ajtót a régi nézetek 
feléledéséhez, m ert ez azt is jelenti, hogyha a fasizmust elintéztük, 
akkor visszakanyarodhatunk a szocialista rendszabályokért folyó 
közvetlen harchoz és azokhoz a módszerekhez, amelyek ebből 
természetszerűleg adódnak. Ez a visszakanyarodás szerintem 
Magyarországon 1948—49-ben bizonyos formában be is követ
kezett és nem véletlen az, hogy Lukács elvtárssal kapcsolatban
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Révai elvtárs egyúttal a Blum-tézisekre is újra utalt, tehát újra 
ide nyúlt vissza. Ezek a nézetek azt hiszem azok, amelyek a VII. 
kongresszust magát is csak taktikai fordulatnak, taktikai lépésnek 
tekintették és nem úgy fogták fel, mint egy gyökeres fordulatot, 
amely a szektás nézetekből fakadó hibák végérvényes felszámolá
sára törekszik. Persze nem volt könnyű ezt helyesen megítélni, 
hiszen Dimitrov elvtárs is azt mondta, hogy a kongresszus új 
taktikai irányvételt jelent. A felsorolt okok, a válság idejéhez 
fűződő szép mozgalmi emlékek és főleg az a körülmény, hogy a 
későbbiek során sem folyt eléggé következetes harc a balos, szek
tás nézetek ellen, nagymértékben megnehezítette, hogy ezek az 
elvtársak és a mozgalom ezektől a nézetektől végérvényesen 
megszabaduljanak és innen van szerintem, hogy ezek a nézetek 
olyan könnyen mindig újra és újra felélednek.

Felszólalása végén Siklós elvtárs utal arra, hogy a balos, szektás 
nézetek és megnyilvánulások a párton belül mai is megtalálhatók és ki
mutathatók voltak a közelmúlt párttörténeti oktatásában is. Leküz
désükben sokat segíthetnek véleménye szerint éppen azok, akik ennek 
az időszaknak harcosai voltak.

Ha ezt megteszik, ez nem fogja tekintélyüket semmilyen vonat
kozásban sem csorbítani. Ellenkezőleg, tekintélyük ettől növe
kedni fog, a párt vezetői közelebb fognak kerülni nemcsak a párt
tagokhoz, de a pártonkívüli dolgozókhoz is.

Szántó Rezső : Múltkori felszólalásom kiegészítéseképpen két
fontos elméleti kérdést szeretnék némileg pontosabbá tenni. 
Az egyik a két osztály kérdése. Beszélhetünk-e Magyarorszá
gon feudális, középkori nagybirtokos osztályról, amellyel szem
ben áll a haladó magyar nagyburzsoázia, egy olyan burzsoázia, 
amely meg akarja szerezni az államhatalmat, hogy követke
zetesen elhárítsa a feudális akadályokat a magyar kapitalizmus 
fejlődése elől? Mi tehát az államhatalom kérdése szempontjából, 
egy eljövendő magyar forradalmi átalakulás szempontjából, két 
ilyen szembenálló uralkodó osztályról nem beszélhetünk, ezek poli
tikai tekintetben a legszorosabban egybekapcsolódtak. Beszéltünk 
itt gazdasági egybefonódásról, amelyet azt hiszem, senki sem von 
kétségbe és amelyet igen gondosan kell tanulmányozni. De nem 
ez a döntő, hanem az, hogy a magyar burzsoázia a legteljesebb 
egységben volt a nagybirtokos osztállyal a Horthy-rendszer védel
mében, fenntartásában és főleg a proletariátussal és a parasztsággal 
szembeni állásfoglalásában. Ez a döntő kérdés, és amikor két osz
tályról beszélünk, akkor a mi szempontunkból ez a fontos, ezt kell 
elsősorban hangsúlyozni. A magyar demokratikus, forradalmi és 
szocialista átalakulás szempontjából tehát igenis mindkét osztály 
a legszorosabb egységben és szövetségben van.

Annak eldöntése, hogy Magyarországon a munkásosztály és a
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parasztság demokratikus diktatúrája vagy a proletárdiktatúra 
van-e napirenden, illetőleg mint stratégiai jelszót melyiket tűz
zük ki, elsősorban a feudális csökevények nagy jelentőségétől 
függött. E zt senki sem vonja kétségbe. Mindenki elismeri, hogy 
Magyarországon akár a munkásosztály és a parasztság demokratikus 
d iktatúrájáért való harc mellett döntünk, akár a proletárdiktatúra 
mellett, mindenképpen a feudális maradványok elleni és a demokra
tikus szabadságjogokért való harcot kell előtérbe állítani ahhoz, 
hogy a munkásosztály, a parasztság, a kispolgárság nagy tömegeit 
meg tudjuk szervezni és fel tudjuk sorakoztatni a küzdelemben. 
Amennyiben a proletárdiktatúra, a széles demokratikus feladatok 
megoldása a párt stratégiai feladata, akkor is helytelen az a fel
fogás, hogy a párt kiadja a második tanácsköztársaság közvetlen 
taktikai jelszavát.

A továbbiakban a parasztság differenciáltsága és a szegényparasztság 
szervezettsége kérdését fejtegeti a párt stratégiai célkitűzése szempont
jából, majd így folytatja :

Amikor azonban a Kommunisták Magyarországi Pártja kitűzte 
stratégiai feladatát, akár a demokratikus diktatúra, akár a proletár- 
diktatúra feladatát, célja mindenképp a szocialista forradalom, a 
munkásosztály hatalmának megteremtése. A többi m ár taktikai 
kérdés volt. Annál is inkább mondom ezt, mert a forradalomnak 
első szakasza, éppen Magyarországon, a két uralkodó osztály leg
szorosabb összefonódása folytán, csak igen rövid időszak lehetett. 
A proletárdiktatúra egyáltalán nem akadálya annak, hogy egy
idejűleg a demokratikus forradalom is lejátszódjék, erre a leg- 
eklatánsabb bizonyíték éppen az, ami 1917 —18-ban Oroszország
ban történt. >e

Ezután Szántó elvtárs a Blum-tézisek szektás hibáit elemzi az agrár
kérdésben.

Farkas Sándor : Bár itt a vitában már többízben kifejtették, 
de nem lehet elégszer aláhúzni, hogy ténylegesen a Blum-tézisek- 
ben a munkás-paraszt demokratikus diktatúra formájában a népi 
demokratikus átalakulásnak számos vonása fordul elő. Ügy vélem 
nem túlzás, ha azt mondjuk, a magyar munkásmozgalom büszke 
lehet arra, hogy egyik vezetője ezeket a kérdéseket ilyen helyesen 
látta előre, e kérdéseket így megfogalmazta.

A dolog természete folytán itt  kevés szó esett még a Blum- 
tézisek egyéb oldalairól, szeretném tehát az elmondottakat egy
két vonatkozásban kiegészíteni. Például azzal, hogy feltétlenül 
érdemük a téziseknek annak a később elsikkadt álláspontnak a 
megfogalmazása, amely szerint a KM P az egyetlen párt, amely az 
igazi demokráciáért harcol. Igen jelentősnek érzem a szakszervezeti
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politika sokoldalú és árnyalt kidolgozását. Annak ellenére, hogy — 
mint itt az előző hozzászólások megmutatták — ez az állásfoglalás 
nem volt mentes a hibáktól, mégis sok vonatkozásban a szakszer
vezeti politika eshetőségeit széles körben foglalja magában és ez 
annál jelentősebb, mert az óvás a „sportszerű szakítás” veszélye 
ellen, a következő időszakban sokszorosan indokoltnak bizonyult. 
A szakszervezeti, de ezen túlmenőleg a kultúrszervezeti, a tömeg
szervezeti politikában az 1929—30-as években olyan vonalat vit
tünk, amelyre nyugodtan alkalmazható a „sportszerű szakítás” 
kifejezés, a szakításnak egy ilyen önmagáért, a konkrét körül
mények figyelembevétele nélkül való hajszolása.

Ezután Farkas elvtárs példákat hoz fel arra, hogy az illegális párton 
belül volt bizonyos ellenállás a szektás vonalvezetés ellen. Majd így 
folytatja:

Szeretnék rámutatni arra, hogy a Blum-tézisekben van néhány 
olyan megjegyzés, amely érzésem szerint a továbbiakban még 
bővebb, alaposabb kidolgozásra szorul. így arra a kérdésre, hogy a 
burzsoáziának miért nem sikerült dezorganizálnia a szakszervezeti 
mozgalmat, a tézisek felvetik : „Ennek az ellenállásnak oka igen 
messzemenően éppen a forradalom bukásában, a munkásság 
demokratikus illúzióiban a szociáldemokrata pártta l szemben 
keresendő.” Iíogy mit jelentettek a fasizálási kísérletek meghiúsu
lása terén a munkásságnak a szociáldemokrata párthoz fűzött 
illúziói, arra szintén nem fordítottunk elég figyelmet.

Felszólalása további részében Farkas elvtárs azt fejtegeti, hogy a 
stratégia jelentőségét bizonyos fokig túlértékeljük a párt napi politiká
jában és emellett más kérdések vizsgálatát elhanyagoljuk. Többet kel
lene. beszélni az előadásokban a mindennapi politikai vezetésről, amely 
egy-egy rövidebb szakaszban a párt politikai arculatát néha hívebben 
mutatja meg, mint maga a stratégiai vonal. Ilyen egyoldalú értékelést 
lát a stratégia kérdésében Siklós elvtársnál is, aki közvetlen kapcso
latba hozza a hibás stratégiát a lebukások számával. —  Az ilyen köz
vetlen levezetés konstruált és ellentétben áll a történeti tényekkel. 
Helytelen stratégiai irányvonal mellett hosszú időn keresztül helyes és 
eredményes harcot folytatott a párt pl. az MSZMP idején. Helyes stra
tégiai irányvonal felismerése mellett, helytelen következtetéseket von
tak le a Blum-tézisek mindenekelőtt a parasztkérdésben. Hiányzik a 
városi középrétegek értékelése ; helytelen a szociáldemokrata párton 
belüli centrum megítélése. A tézisek gyengeségének rója fel Farkas 
elvtárs azt is, hogy nem ismerik fel a nyíltdiktatúrás fasizmus veszé
lyét. Ez a burzsoá demokrácia és a fasizmus ellentétének lebecsüléséből 
ered, ami ez időben általános volt.

Szeretném azonban még egy okát megemlíteni a szektariánus 
hibáknak. Ez az, hogy az elméleti munka, a marxizmus művelése a 
Magyarországon létező pártszervezetekben rendkívül alacsony szín
vonalon állott. El lehet mondani, hogy nálunk gyakorlatilag
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1929-től kezdve hosszú ideig a marxizmus művelése ugyanolyan 
dogmatikus volt, mint a legutóbbi időkben, lényegében kívülről 
jö tt jelszavak, egyes politikai elméleti állásfoglalások átvételéből 
állt. Ezért nem lehet egyetérteni Lukács elvtársnak a filozófus
vitán te t t  ama megállapításával, amely azóta bizonyos körökben, 
bizonyos rétegekben jelszóvá vált, hogy a marxizmus helyzete 
ma Magyarországon rosszabb, m int a Horthy-korszakban volt, 
Persze ismerve ezt az időszakot, ettől az állásfoglalástól nem lehet 
egy bizonyos szubjektív igazságot megtagadni. Akkor valóban volt 
bizonyos pezsgés, bizonyos ideológiai harc, vagy annak tűnő izgés- 
mozgás. H a ezt az utóbbi évek elméleti pangásával hasonlítjuk 
össze, akkor szubjektíve valamennyire indokoltnak látszik az 
ilyen megállapítás. Mégis azt hiszem, ez azért egy kissé elnagyolt, 
helytelen, nem fedi a tényeket. Abban a szerencsés helyzetben 
voltam, hogy ez a la tt az időszak alatt, 1929 —1943-ig megszakítás 
nélkül pártm unkát végeztem Magyarországon. Merem állítani, 
hogy ez a la tt az idő alatt főleg i t t  bent az országban a marxista 
ideológia művelése nemcsak a szó alkotó értelmében — kivéve 
talán Molnár Erik munkásságát — pangott, de még a szó sokkal 
kisebb igényű értelmében sem volt tapasztalható.

Mégis mi az, ami tapasztalható volt? Az, hogy a marxizmust 
magukénak valló fiatal kommunisták ide-oda jártak, ahol egy 
vita volt, le tt légyen az akár a Bartha Miklós Társaságban, a 
Bélyeggyűjtők Körében vagy a Márciusi Front összejövetelén, de 
ugyanakkor világosan kell látni, hogy a marxizmusnak ez a 
„művelése” , amelyet akkor végeztünk, nemcsak elméleti igények 
szempontjából volt rendkívül alacsony, inkább csatározás jellegű, 
de általában olyan szűk körre redukálódott pro és kontra, hogy ez 
nem adhat alapot ilyen merész állításhoz. Az ország értelmiségi 
tömegeihez a marxizmus körüli vitáknak e fuvallata sem ju thato tt 
el. Hogyan lenne ez összemérhető az utóbbi évekkel, amikor — bár 
a dogmatizmus a megjelent írások túlnyomó részét eltorzította — 
mégsem csak hamis, tettetett, vagy kényszerű érdeklődés volt a 
marxizmus iránt, hanem az értelmiség egy — bár kisebb részénél — 
őszinte átálláson alapuló becsületes felismerés is.

Lukács elvtárs kijelentését cáfolja az is, hogy amikor valóban 
volt valamelyes elméleti felélénkülés (gondolok i t t  a falukutatók 
munkájára), ezek a viták elég gyakran nem a marxizmus medré
ben, hanem amellett folytak. A paraszt-szocializmus különböző 
vetületeiről volt szó. Lényegében Révai elvtárs művén kívül elvi 
állásfoglalás nagyon kis mértékben alakult ki. A marxizmus belső 
művelése nálunk például gyengébb volt, mint — hogy egyebet 
ne mondjak — Erdélyben. Azt hiszem, ennek döntő szerepe volt 
abban, hogy a szektás irányzatok hosszú időn keresztül korlát
lanul uralkodhattak.

Győrffy Sándor : Személyes megtámadtatás címen kérek szót.
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Előre akarom bocsátani, hogy én Kálmán elvtárs felszólalásának 
első felét jelentős előre lépésnek látom Kálmán elvtárs politikai, 
történészi fejlődésében. Örömmel konstatálhatjuk, hogy a tények 
gondosabb elemzése, a Blum-tézisek és más kérdések átgondolása 
után Kálmán elvtárs is eljutott arra a felismerésre, hogy 1936-ig 
a szektás irányzat és az antiszektás kísérletek elfojtása, elnyomása 
volt az alapvető pártunk történetében.

Ügy érzem azonban, hogy Kálmán elvtárs nem gondolta végig 
következetesen álláspontját, nem érti meg eléggé a szektás szem
léleti mód károsságát, amire vonatkozólag Lenint idéztem. Még 
száz idézetet lehetne felhozni arra, hogy Lenin hogyan vélekedik a 
szektás hibákról. Rosszul idéztem-e Lenint? Kálmán elvtárs 
emlékezett arra, hogy én a „Két tak tiká”-ból idéztem és Lenin ezt 
a művét a mensevikek ellen írta. Viszont az a fejezet, amelyből én 
idéztem — ,,»Forradalmi kommünök« és a proletariátus és a paraszt
ság társadalmi demokratikus diktatúrája” című. Lenin a „Két 
taktiká”-t általában a jobboldali mensevik hibák ellen írta, de az 
általam idézett fejezetet a Martinov-féle baloldali szektás kon
cepció ellen, a forradalmi kommün koncepciója ellen írta.

Igaz, hogy az 1929-es Magyarország és az 1905-ös Oroszország 
társadalmi helyzete közt nagyon sok különbség volt — azt hiszem, 
nincs szükség ennek kifejtésére —, de a lényeges kérdésben volt 
bizonyos hasonlóság, abban, hogy a demokratikus forradalom volt 
napirenden, olyan demokratikus forradalom, amelyet a prole
tariátus vezet, amelynek lehetséges eredménye a munkásság és a 
parasztság demokratikus diktatúrája. Ilyen időszakban ezt a jel
szót elvetni és helyébe a proletárdiktatúra jelszavát tenni, az 
átmeneti feladatot semmibevenni, objektíve reakciós dolog, a 
reakciónak te tt szolgálat, a szocializmus elárulása. Ezt mondja 
Lenin. Ilyen esetekben a stratégiának rendkívül nagy jelentősége 
van. Hadd hivatkozzak ezzel kapcsolatban egy hasonló esetre, a 
Kínai Kommunista Párt helyzetére, ahol szintén vita folyt 1930— 
1935-ben az azonnali proletárdiktatúra, a kommün jelszava, vagy 
ahogy Mao Ce-tung elvtárs fogalmazta, az új demokratikus dikta
túra jelszava, lényegében a munkás-paraszt diktatúra jelszava 
között. A Szabad Népben olvashatták az elvtársak a Kínai Kom
munista Pártnak azt a megállapítását, hogy a doktrinerség, a szek
tás magatartású emberek és álláspontok a Kínai Kommunista Párt
ban ellentétbe kerültek a marxizmus—leninizmus realitásával és 
Kína demokratikus forradalma idején majdnem vesztébe vitték a 
forradalmat. Nem akarom itt ismertetni, csak felhívom az elvtársak 
figyelmét a Kínai Kommunista P árt határozatára a Kínai Kommu
nista Párt történetének egyes kérdéseiről. (Ez Mao Ce-tung művei
IV. kötetének mellékletében a 345—445. oldalon olvasható.) Száz 
oldalon keresztül van itt szó a szektás hibákról, arról, hogyan rágal
mazták Mao Ce-tung elvtársat öt éven keresztül jobboldali elhajló-
í) Páritörténeti Közlemények — 5 129



nak, hogyan szorították vissza a szektásak öt éven keresztül újra és 
újra azt az irányzatot, amelyet Mao Ce-tung elvtárs a Kínai 
Kommunista Pártban képviselt, jelesen a munkás-paraszt dikta
túrára való irányvételt, mennyi kárt szenvedett emiatt a kínai 
forradalom, amely nem is győzhetett volna, ha ideológiailag nem 
győzött volna az antiszektariánus irányzat a szektariánus felett. 
Csak amikor a Mao Ce-tung elvtárs által vezetett antiszektariánus 
irányzat győzött a pártvezetésben, akkor vált lehetővé az, hogy a 
kínai forradalom valóban népi forradalom legyen, valóban a nép
tömegek forradalma és valóban eredményesen indulhasson meg 
Kínában a győzelmes forradalom. Fontos a Kínai Kommunista 
Pártnak a szektás irányzat káros voltáról hozott határozatának 
alapos, tudományos elemzése, annak megmutatása, hogy nem 
győzhetett volna a kínai forradalom, ha nem győzött volna o tt 
az antiszektariánus irányzat a párt ideológiájában, mert ez rend
kívül tanulságos számunkra.

Tudjuk, hogy Dimitrov elvtársat is hasonló kérdések felvetéséért 
zárták ki annak idején egy időre a Bolgár Kommunista Pártból, 
amikor o tt is a szektariánus és antiszektariánus irányzat harcában 
1928-ban egy időre a szektás irányzat kerekedett felül, mérhe
tetlen károkat okozva a Bolgár Kommunista Pártnak.

Kató István:
Szántó elvtárssal vitatkozva a két uralkodó osztály létezésének kér
déséről beszél. Azt állítja, hogy abból kell kiindulni, hogy összefonód
tak-e már annyira a földbirtokos és tőkés osztályok, hogy nem lehet
séges már a nagybirtokos osztály felszámolása a forradalom első szaka
szában, a nagytőkések felszámolása nélkül. Néhány adatot hoz fel 
az uralkodó osztályokon belüli különbségekre, azt is említvén, hogy 
nem a GYOSZ volt az uralkodó osztályoknak politikailag legreakciósabb 
csoportja, hanem a TÉBE.

Szántó elvtárs azt mondotta felszólalásában, hogy a párt szá
mára nem az volt a döntő, hogy proletárdiktatúra, vagy munkás
paraszt d iktatúra álláspontjára helyezkedik, hanem az, hogy akár 
egyikre — akár másikra vesz irányt, hogyan köti ezt össze az agrár
kérdés és a demokratikus feladatok megoldásával, vagyis az 
1919-es hibák kiküszöbölésével. Ezzel az állásponttal nem tudok 
egyetérteni.

Kétségtelenül az egész történelmi időszakban alapvető kérdés, 
hogyan lehet összekötni a magyar forradalom menetében a demok
ratikus és a szocialista feladatokat. 1919 erre nem tudo tt helyes 
választ adni, mert úgy akarta megoldani a szocialista feladatokat, 
hogy a demokratikusokat átugrotta. Az 1920-as évek elején a 
párt egy ideig még azt mondotta, hogy 1919-ben hiba történt a 
szociáldemokratákkal való kapcsolatban, de egyébként 1919 úgy, 
ahogy volt, jó volt és elvetette a földosztás álláspontját továbbra is. *
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Később ezt a párt revideálta, de nem helyesen. Félig azt mon
dotta, amit most Szántó elvtárs itt  kifejtett. Az 1919-es hibát úgy 
kell kijavítani, ahogy Oroszországban 1917 októberében a paraszt
kérdést felvetették : a proletárdiktatúra oldja meg a paraszt
kérdést, demokratikus földosztással. Ez azonban még így sem volt 
helyes álláspont és a bolsevik párt októberi parasztpolitikáját 
leegyszerűsítette. 1917 októberéhez ugyanis hozzátartozik 1917 
februárja is, és az októberi álláspontot a bolsevik p árt azért tudta 
kidolgozni, mert előtte, ha felemásan is, de megvalósult egy 
munkás-paraszt demokratikus diktatúra. Ezenkívül az októberi 
agrárpolitika akkor vetődött fel, amikor előbb a Kerenszki-féle 
köztársaság idején a parasztság meggyőződött arról, hogy az a 
fura állam, amely februárban született, nem valósítja meg a 
parasztság követeléseit és ezt csak újabb forradalomtól remélheti, 
amely munkáshatalmat teremt.

Nálunk a kérdés nem úgy vetődött fel az 1920-as években, 
mint 1917 októberében, hanem úgy, mint 1917 februárja előtt. 
Lehetséges-e és szükséges-e a munkáshatalomért folyó harcban 
egy olyan átmeneti szakasz, amelyben a demokratikus követe
lésekért küzdve a munkásosztály maga köré tömöríti a paraszt
ságot, hogy tovább vezesse a proletárhatalom felé? Elzárkózás a 
munkás-paraszt demokratikus diktatúrától azt jelentette, hogy az 
átmeneti szakasztól zárkózunk el, amelyben a demokratikus cél
kitűzésekért folyó harcban megnyerhetjük a dolgozók támoga
tását. A Horthy-rendszer viszonyai között a proletárdiktatúra 
célkitűzésével nem lehetett meggyőzni a széles paraszti töme
geket arról, hogy a proletárhatalom fogja megvalósítani az ő cél
kitűzéseiket. Ezért volt szükséges fellépni a forradalom átmeneti 
demokratikus, előkészítő szakaszának a követelésével és erre tettek 
kísérletet a Blum-tézisek.

Lukács György : Csak néhány szót akarok mondani. Mint első 
felszólalásomban hangsúlyoztam, nem vagyok „blumabb a Blum- 
nál”, sőt ebben a kérdésben egyáltalán nem vagyok Blum, hanem 
azt kívánom az elvtársaktól, hogy minél komolyabban vizsgálják 
meg a Blum-tézisek valamennyi pozitív és negatív oldalát és ez a 
kutatás határozza meg majd a tézisek helyét a magyar munkás- 
mozgalom történetében.

A kérdésekkel kapcsolatban csak azt szeretném elmondani, 
hogy kétségkívül a Blum-tézisek negatív oldalaihoz tartozik a 
szövetségesek kérdésének nem eléggé beható elemzése, idetartozik 
a szociáldemokrata párthoz és a szakszervezetekhez való viszony. 
Amennyiben a történészeket az én személyes felelősségem érdekli 
ebben a kérdésben, kijelenthetem, hogy az első kérdésben a hibák 
kizárólag az én számlámat terhelik. Ha a szövetségesek kérdését a 
Blum-tézisek nem helyesen és kimerítően fejtik ki, azért szemé
lyesen én viselem a felelősséget, mert kötelességem lett volna a
9* £2 131



stratégiai vonal kidolgozásánál ezt megfelelő mélységgel tekin
tetbe venni.

Más a szociáldemokrácia és a szakszervezet kérdése. Itt a tézi
seket az egész nemzetközi vonalba beleágyazva kell megtárgyalni, 
tekintetbe véve a Vörös Szakszervezeti Internacionálé, a szakítá
sok, a szociálfasizmus, ,,a szociáldemokrácia mint a fasizmus iker
testvére” kérdését stb. Felemlítették itt előzőleg a Szovjetunió 
belső viszonyait, ezekről most nem is beszélek, de ne felejtsék el, 
hogy ebben az időben a Kominternben a német „Versöhnlerekkel” 
való harc állott homloktérben és ez a harc éppen a szociáldemok
rácia és a szakszervezetek kérdésében éleződött ki.

Amit Farkas elvtárs mondott a fasizmus kérdésében, ebben véle
ményem szerint messzemenően igaza van, de itt szerintem szintén 
nem egyénileg a Blum-tézisek szerzőjéről van szó, hanem arról a 
kérdésről, amelyet már érintettem a Politikai Akadémián ta r
to tt előadásomban,4 hogy tudniillik, egyikünk sem ismerte 
fel, hogy hosszú ideig Európában nem a szocializmus harca a 
kapitalizmussal állt közvetlenül az előtérben, hanem az összes 
antifasiszta erők mozgósítása a fasizmus ellen. Ezt Európában 
akkor senki sem ismerte fel, a Blum-tézisek szerzője sem. Ez 
olyan gondolat volt, amely lassan, sokkal később alakult ki, elő
ször talán a francia népfront praxisában és azután megfogalma
zást kapott a VII. kongresszus téziseiben és Dimitrov elvtárs fel
szólalásaiban. E tekintetben a Blum-téziseket nem lehet úgy 
tekinteni, m int amelyek már akkor megtették a stratégiában és 
a taktikában azt a fordulatot, ami később következett be.

Láthatják az elvtársak, hogy nekem eszem ágában sincs a Blum- 
tézisek jelentőségét stilizálni. Ennek ellenére röviden fel kell 
szólalnom Szántó Bezső elvtárs fejtegetései ellen. Most nem térek 
ki a demokratikus diktatúra és a proletárdiktatúra kérdésére, 
amelyről K ató elvtárs beszélt, ha én ezt talán más indokolással 
mondanám is el. Nem akarom ezzel az elvtársak figyelmét elterelni, 
de van ennek a kérdésnek egy magyar párttörténeti vonatko
zása is, és én első felszólalásomban éppen azt akartam hang
súlyozni, hogy a Blum-téziseknek nagy szerepük van a szektaria- 
nizmus elleni harcban Magyarországon. Landler elvtárs szemé
lyével kapcsolatban szeretném kiemelni, hogy a régi Komintern 
határozatokból és a mai praxisunkban mindinkább megújuló fel
fogásból, — amelyet azután Szántó elvtárs ma más szavakkal variál, 
hogy ti. tulajdonképpen két „elvtelen” frakcióról van szó, bár 
az egyik is és a másik is csinált néha valami jót — ered az a párt
történeti messianizmus, amely azután a személyi kultuszt terem
tette meg párttörténetünkben.

1 L. : Társadalmi Szemle, 1956. 0—7. sz. A haladás és reakció harca a 
mai kultúrában.
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Egyes dolgokban abszolúte egyetértek Szántó elvtárssal, hogy 
például Landler elvtárs 1919 előtt nem volt kommunista, hogy 
csak a diktatúra tapasztalatai után értette meg a kommunista 
párt jelentőségét stb. Ha azonban megállapítanánk, hogy Kun 
Béla és hívei részéről történtek helyes cselekedetek is, ha meg
állapítanánk, hogy a Landler-frakció részéről sok tévedés is 
történt, a Blum-tézisek az egyik példája a tévedések ama töme
gének, amelyek a Landler-frakcióban előfordultak, ennek ellenére 
mégis állítom, hogy a szakszervezeti adó megtagadásának elutasí
tásától a Blum-tézisekig, ha megszakításokkal is, ha következetle
nül és hibákkal is — ahogy az elvtársak meg óhajtják fogalmazni — 
folyt harc a szektarianizmns ellen és nem egy messiás hozta rendbe a 
magyar párt vonalát. Abban az időben senki sem hozta azt rendbe. 
A magyar párt megszabadulása a szektarianizmustól belső har
cok, tévedések, tévedésekkel való leszámolások, hosszú küzdelmek 
eredménye, amelyekben a párt belső erői idézték elő, idézik elő 
és fogják előidézni a szektarianizmussal való leszámolást. Ebben 
látom én az elvi kérdést és nem abban, hogy valaki valahol helyes, 
vagy helytelen cselekedetet követett el.

Nem tartozik szorosan a tárgyhoz, de Farkas Sándor elvtárs 
idézte a Petőfi-kör filozófiai vitáján te tt egyik megjegyzésemet. 
Én akkor egyáltalán nem a marxista produkció színvonaláról 
beszéltem. Nem kétséges, hogy a Horthy-korszakban a marxizmus 
nem hozott létre olyan műveket, mint Fogarasi Bélának a filozófiai 
idealizmusról szóló első cikke, mint Fogarasi „Logiká”-ja, vagy ha 
szabad magamra hivatkoznom, m int ,,Az ész trónfosztása”. De 
nem erről volt szó. Mit jelentett Magyarországon a marxizmus 
helyzete? Én azt emeltem ki, hogy akkor párttagok és nem párt
tagok életük veszélyeztetésével igyekeztek Marx és Lenin szöve
gekhez jutni. Abból az időből, amikor az illegális mozgalomhoz 
közöm volt, tudom, hogy voltak Pesten könyvkereskedések, ahol 
dugva lehetett egy-egy Lenin-művet kapni és értelmiségiek, nem
csak párttagok, ötévi fegyházat kockáztattak azért, hogy Lenin 
,,Állam és forradalom” vagy „Materializmus és empiriokriticiz- 
mus” című művét elolvassák. Ha ezzel összehasonlítom azt a 
mélységes közönyt, gúnyt és megvetést, amely az értelmiség — és 
most hozzá szeretném tenni Farkas elvtárs, én őszintén beszéltem 
akkor és őszintén beszélek most is — még a párttag értelmiség egy 
részében is a marxizmus dogmatikus eltorzításai következtében 
ma van, akkor igenis fenntartom ezt az álláspontomat. I tt — 
ismétlem — természetesen nem a marxizmus produkciójának szín
vonaláról van szó.

Nemes Dezső : Engedjék meg, hogy a napirenden levő fő kér
désben, a Blum-tézisek értékelésében próbáljam összefoglalni a 
vita eredményeit és egyben a magam véleményét. Azt hiszem, 
egyetértünk — talán Szántó Rezső elvtárs kivételével — abban,
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hogy a Blum-tézisek igen pozitív okmányai pártunk történetének. 
Egyetértek Kató elvtárssal és más elvtársakkal abban, hogy a 
Blum-téziseknél a hangsúly nem azon van, melyek a tézisek 
fogyatékosságai, hanem azon, milyen lépést tettek előre a szektás 
irányvonal felszámolása terén. Nem az itt a fő kérdés, mi mindent 
nem tu d tak  még a Blum-tézisek megoldani, hanem az, hogy egy 
alapvető kérdésben igen jelentős kezdeményezést jelentettek, 
amely ha sikerrel jár, megkönnyítette volna számos más kérdés 
helyes felülvizsgálását, így a tak tikai kérdésekét is, amelyeket a 
Blum-tézisek még nem oldottak meg.

Ami azt illeti, hogy a szövetségi politika kérdésében a Blum- 
tézisek fogyatékosságai kizárólag Lukács elvtárs hibájából ered
tek volna, ezzel nem tudok egyetérteni. Ezzel csak akkor tudnék 
egyetérteni, ha lett volna valaki más, aki ebben a kérdésben 
előbbre megy és azzal szemben foglal el Lukács elvtárs állás
pontot. A helyzet az, hogy Lukács elvtárs ebben a kérdésben nem 
ment tovább, mint a párt, annak vezetése, és hogy nem ment 
tovább, ez nem kizárólag az ő felelőssége, hanem ezért felelős pár
tunk egésze és vezetése, beleértve Lukács elvtársat is.

A szövetségi kérdés felvetésével kapcsolatban hangsúlyozom, 
hogy ennek a kérdésnek elégtelen megoldása, illetve megoldatlan
sága nem magyarázható a nemzetközi körülményekkel, ezért a 
felelősséget a magyar párt nem oszthatja meg másokkal, de semmi 
esetre sem gondolok arra, hogy ezért a felelősséget Lukács elv
társra korlátozzuk. Ez nem volna helyes és igazságos.

Azt hiszem, hogy a Blum-téziseket, legalábbis azt a szakaszt, 
amely a stratégia és a taktika kérdését tárgyalja, nyilvánosságra is 
kell hoznunk. Ebben is vannak bizonyos fogyatékosságok, de nem 
fogjuk rövidíteni, mert nem akarunk a lakkozás bűnébe esni.

Győrffy elvtárs a párttörténeti előadás szövegéhez javasolt ki
egészítés kapcsán a szövetségi politika kérdését illetően felveti, 
vajon indokolt-e az egész parasztsággal való szövetség politikáját 
felvetni ebben az időszakban. Párttörténeti előadásomban állást 
foglaltam ebben a kérdésben és ezt az álláspontomat fenntartom. 
Végeredményben egyezik azzal a javaslattal, amelyet Győrffy elv
társ te tt. Ü gy gondolom, hogy ezt m ár megvitattuk. Megállapod
tunk, hogy ebben az időszakban irreális dolog arra gondolni, 
hogy a kuláksággal is szövetkezhetünk a Horthy-fasizmus elleni 
harcban. A döntő kérdés azonban a középparasztsággal és a vá
rosi középrétegekkel való aktív szövetség.

Felvetődött itt az a kérdés, hogy szabad-e fetisizálni a stratégia 
kérdését. Nem szabad. Még hibás stratégia mellett is lehet rész- 
eredményeket elérni, de azt is meg kell mondani, akármilyen fáj
dalmas is, hogy hibás stratégiával a forradalmat győzelemre vinni 
nem lehet. Ez a történeti igazság.

Vigyázzunk arra, hogy a frakciókat ne tekintsük pártunk egé
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szének. Én például a Rákosi-per idején kerültem a pártba, a per 
nagy mozgósító, lelkesítő hatására. De egészen 1929-ig, a Komin- 
tern Nyílt Leveléig nem tudtam  azt, hogy pártunk vezetésében 
frakciók vannak. Itthon ebben az időszakban, 1925—29-ben 
frakcióharc nem volt, mert az elvtársak az 1921—23-as tapasz
talatokon okulva nagyon vigyáztak arra, hogy a frakciós ellen
téteket ne hozzák át ide. Meg kell mondanom, hogy mindkét 
frakció vigyázott erre. Megdöbbenéssel hallottam a börtönben 
— mert éppen börtönben voltam — a Nyílt Levélből, hogy pár
tunk vezetésében frakciók vannak. Ne ítéljük meg tehát az egész 
pártot a frakcióharcok szemszögéből, ez csak a pártvezetés kér
dése volt. Hozzá kell tennem, hogy nem a pártvezetés története 
alkotja a párt történetét, mert a gyakorlatban a pártvezetés sok 
hibáját a párttagság, a pártszervezetek részben korrigálják. Ez 
azonban nem változtat azon az igazságon, hogy a párt stratégiáját 
a párt vezetése szabja meg és a részleges, gyakorlati korrekciók 
nem menthetik meg a pártot azoktól a hibáktól, amelyek hely
telen stratégiából fakadnak és kihatással vannak a párt takti
kájára.

Felvetődött az a kérdés, hogy pártunk politikájában milyen 
arányban kell ismertetni, szerepeltetni a pozitívumokat és a 
negatívumokat. Az én véleményem az, hogy olyan arányban, 
amilyen arányban a valóságnak megfelel. Igen, a tények alap
ján, a tények gondos elemzése alapján. Nem kell félni attól, hogy 
egyik vagy másik időszakban sok a negatívum, mert annak is meg
vannak a politikai tanulságai.

Még külön kitérek egyik-másik elvtárs felszólalására. Ladányi 
elvtárs : az alól, hogy mi Rákosi elvtárs szerepét eltúloztuk, az 
én előadásom sem kivétel, pedig amikor kidolgoztam, szembe
néztem ezzel a veszéllyel és megpróbáltam elkerülni, mégis felül 
akarom vizsgálni a saját előadásomat is. Azért volt nekem köny- 
nyebb ezt elkerülni, mert amikor előadásomat kidolgoztam, már 
1954-et írtunk, akkor már megvolt a Szovjetunió Kommunista 
Pártjának határozata a személyi kultusz ellen, akkor már mi is 
vívtuk harcunkat a személyi kultusz ellen, de hogy teljesen mentes-e 
ettől előadásom, azt még felül kell vizsgálni.

Siklós elvtárs azt elemzi, hogy kinek tetszett a közvetlen prole
tárdiktatúra jelszava. Én fiatal voltam abban az időben, ismerem 
az akkori ifjúságot, és még emlékszem rá. Nem hiszem azt, hogy ha 
pártunk kiadja a demokratikus forradalom jelszavát, akkor az akár 
az ifjaknak, akár az öregeknek, akár a szegényparasztoknak, akár 
a kubikosoknak kevésbé tetszett volna. (Siklós András : De nem 
adta k i !) Ne azt nézzük, hogy ez kinek tetszett. (Közbeszólások : 
Többnek tetszett volna ! Szélesebb körben !) Többnek tetszett 
volna, de ne úgy állítsuk be, mintha az előbbieknek talán kevésbé 
tetszett volna. Ezt onnan tudom, mert az MSZMP idején a köz
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társasági jelszóval szereztünk tapasztalatokat, a jelszó propagan
dájával. Sajnáltuk, hogy a köztársaság jelszava lekerült a napi
rendről, mert reálisabbnak, közelebbinek éreztük.

Felvetődött az a kérdés, hogy szerepet játszott-e a helytelen 
stratégia a p á rt konspirációs helyzetében? Azt hiszem, hogy van 
valami igazság Siklós elvtárs szavaiban ebben a tekintetben, 
m ert a helytelen stratégia és a helytelen taktika nehezíti a párt 
tömegkapcsolatainak kiépítését, a párt szervezeteinek fokozot
tabb beágyazását a tömegek közé és nehezebbé teszi a párt konspi
rációs helyzetét is. Hozzáteszem, nemcsak a szektás elhajlások 
idéznek elő nehéz konspirációs helyzetet a pártban. A jobboldali 
elhajlások ugyanilyen hibákhoz vezetnek. Akár jobb-, akár bal
oldali elhajlás mutatkozik a pártban, annak bizonyos kihatása 
van a p á rt konspirációs helyzetére is.

Nem akarok kitérni Szántó elvtársnak arra az álláspontjára, 
hogy tényleg volt-e két osztály. Szántó elvtárs most már más 
véleményt mond. Most úgy értettem , hogy nem azon vitatkozik, 
hogy két osztály van-e, most m ár elismeri a két osztályt, de óv 
bennünket attól a beállítástól, hogy a burzsoázia haladó osztály 
lett volna a földbirtokosokkal szemben. Azt hiszem, ilyen be
állítás sorainkban nem volt, s ezt a kérdést nem is vitattuk.

Én sem értek egyet azzal a véleménnyel, hogy a demokratikus 
jelszavak függetlenek lennének a stratégia jelszavától. Nem 
mintha tagadnám , hogy a proletárdiktatúra stratégiai célkitűzése 
lehetővé teszi a demokratikus jelszavak kiadását is. Ilye
neket ki is adtunk. A földosztás követelése demokratikus köve
telés és a proletárdiktatúra jelszavával együtt kiadtuk. A Trianon 
elleni harc követelése demokratikus követelés, és a proletárdik
tatúra jelszavával együtt kiadtuk, de voltak még más követelé
sek is. Ezenkívül tény az, hogy az átmeneti programban az 
MSZMP időszakában kiadtunk több demokratikus jelszót. Igaz, 
hogy az általános titkos választójog mint jelszó nem szerepelt, 
de több utalás, több hajlandóság volt még erre is, adódott volna 
lehetőség az átmeneti programban a titkos választójog jelszavá
nak kiadására is.

Mindez nem változtat azon a tényen, ami véleményem szerint is 
alapvető, hogy Magyarországon a fő startégiai kérdésben nem fog
laltunk el helyes álláspontot, és ez túlságosan leszűkítette a párt 
által k iadott demokratikus jelszavak körét. Még a proletárdik
tatúra jelszava mellett is lehetett volna ennél szélesebb méretek
ben kiadni demokratikus követeléseket is, ez igaz, de nem dönti 
el a kérdést.

Engedje meg Lukács elvtárs, hogy egyetlen észrevételt tegyek 
azzal a megállapításával kapcsolatban, hogy a marxizmus helyzete 
ma Magyarországon nehezebb, m int volt a felszabadulás előtt. 
Ebben a formában, ahogy ezt most Lukács elvtárs mondta (Lukács
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György : Akkor is így mondtam !) van valami igazság is, de azt 
hiszem, még ebben a formában is rendkívül félreérthető. (Győrffy 
Sándor : Félremagyarázható !) Rendkívül félremagyarázható, ha 
úgy tetszik, és ha így van, akkor valami hibája van. Azért magya
rázható félre, mert hiányzik belőle minden eredmény, amelyet a 
marxizmus elterjesztése és művelése terén eddig elértünk. Ezért 
alkalmas arra, hogy olyan elemek is zászlajukra írják jelszóként, 
akik kárörvendő célra használják fel : ,,nesze nektek, mar
xisták !”

Lukács György : De a dolog lényege, hogy mi írjuk ezt zász
lónkra és az ebből adódó feladatot helyesen lássuk. Nálunk ugyanis 
van olyan tendencia, hogy egypár kis hibával, de lényegében jól 
csináltuk ezt a dolgot, a kis hibákat kijavítva és jól kell foly
tatn i. Nem, a marxizmus propagandájában, gyakorlásáról nem is 
szólva, fordulatot kell csinálnunk, ez az alapvető értelme annak, 
am it mondottam.

Nemes Dezső : Ez igaz, Lukács elvtárs, mégis azt javasolnám, 
hogy vigyázzunk a megfogalmazásokkal, mert nemcsak azt értik 
belőle, amit mi akarunk, azt is érthetik belőle, amit mi nem 
akarunk és amit Lukács elvtárs sem akar.

Ma divatos azt mondani bizonyos elvtársak körében, hogy ma 
a fő veszély a szektarianizmus, ez ellen kell harcolni a politikában, 
és ezért is fontos hangsúlyozni a szektás hibákat pártunk törté
netében, mert ezzel erősítjük a mai politikában a szektás hibák 
elleni harcot.

Elvtársak ! Két megjegyzést akarok tenni. Az egyik az, hogy 
mi elítéljük, kritikusan felülvizsgáljuk korábbi aktualizáló tevé
kenységünk hibáját. Vigyázzunk, hogy miközben elítéljük, ne 
essünk bele egy újfajta, más előjelű aktualizálás hibájába. Más
részről hangsúlyozni akarom azt, hogy hiba volt például, ami
kor az 1954-es jobboldali eltorzulások elleni küzdelmet egyol
dalúan vittük és csak a jobboldal ellen harcoltunk. Hibának 
tartanám, ha ma a baloldali, szektás hibák elleni harcot egy
oldalúan vinnénk, mert szerintem két fronton kell vinni ezt a har
cot, és ha ezt elhanyagoljuk, akkor ennek olyan következményei 
is lehetnek, mint a mai Szabad Népben5 közölt poznani esemé
nyek. Nagyon el kell gondolkoznunk rajta. Teljesen igaz, hogy 
1936-ig a szektásság volt a fő hiba pártunkban, de azért azt 
is látnunk kell, hogy van pártunk múltjának olyan időszaka, 
amikor a jobboldali elhajlások voltak jellemzőek. Ezt az időszakot 
két pártfeloszlatás jellemzi : az 1936-os és az 1943-as. (Kató 
István : A jellemző az volt, hogy a párt jó politikát v itt !) A párt 
nem csinált egészen jó politikát azért, mert ebben az időszakban 
jellemzőek voltak a jobboldali hibák, de helytelen lenne mindazt

5 Szabad Nép, 1956. június 30.
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az eredményt lebecsülni, am it a párt ebben az időszakban a jobb
oldali hibák ellenére is elért. (Ladányi Andor : A jellemző a párt 
jó politikája volt ebben az időszakban és nem a hibák !) Bocsá
nato t kérek, a pártfeloszlatás nem túlságosan volt jó, s oda vezet
tek  a hibák. Miért vetem ezt fel? Nem azért, hogy most kutya
futtában jellemezzem pártunknak ezt az időszakát. Azért vetem 
fel, hogy lássuk, pártunk múltjában a jobboldali hibáknak is vannak 
tradíciói és ha pártunk múltja alapján akarjuk eldönteni, hogy 
vajon egy fronton kell-e elsősorban harcolni és a másik fronton 
csak másodlagosan, akkor pártunk múltja is azt m utatja, hogy 
két fronton kell harcolni, mind a szektás baloldali hibák ellen, 
mind a jobboldali veszély ellen.

Engedjék meg az elvtársak, hogy ezzel mostani értékes vitánkat 
be is fejezzük. Gondolom, hogy a viták nem érnek véget és a jövő
ben, elősegítve a párttörténeti kutatás ügyét, folytatódni fognak.

Összeállította: Friss Isivánné—Szabó Ágnes

HOZZÁSZÓLÁS
G. FAZEKAS ERZSÉBET: „MAGYARORSZÁG FELSZABADÍTÁSA 
ÉS NÉPI DEMOKRATIKUS FORRADALMUNK ÉRLELÖDÉSÉNEK 

NÉHÁNY KÉRDÉSE” C. TANULMÁNYÁHOZ*

G. Fazekas Erzsébet tanulmánya a magyar nép harcokban 
gazdag története egyik fontos szakaszának, a második világháború 
időszakának pártunk történetírásában eddig még fel nem dolgo
zott, fontos elvi problémáit tárja  fel. A tanulmány nemcsak a 
korszak története főbb elvi problémáinak megoldásához nyújt 
igen nagy segítséget, hanem ugyanakkor kiindulópontként szol
gál a népi demokratikus korszak történetével foglalkozó történé
szek számára is.

Sok forrásanyag feldolgozása alapján m utatja meg a szerző, 
hogy a második világháború végére Magyarországon forradalmi 
válság volt kialakulóban, meggyőzően bizonyítja, hogy a fel- 
szabadulás után kibontakozó forradalom nem valamilyen külső 
beavatkozás eredménye volt — mint ezt egyes imperialista körök 
szószólói bizonygatják —, hanem az országban érlelődő forradalmi 
válság volt az az alap, amelyen a Vörös Hadsereg felszabadító 
hadműveletei nyomán a népi demokratikus forradalom kibonta
kozott.

A szerző tanulmányában mintegy bevezetőképpen elemzi a 
második világháború jellegét, a német fasiszták által leigázott

* Tanulmányok a magyar népi demokrácia történetéből (Akadémiai 
Kiadó 1955.) 7—87 old.
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