
SERFÓZÜ ZOLTÁN: 

A ROMÁNIAI KOMMUNISTA PART 

ELMLLETI TEVÉKENYSLGE 1921-31 KüZOTT, 

KULONOS TEKINTETTEL A PÁRT IV. Lb V. 

KONGRESSZUSAIRA 

DOKTORI DISSZERTÁCIU 



I.  

, •ouapiai twzdasau- í:s tarsadalowfeil ►Aes az else vilanhaba-

r ...  u,~:an ,.#i.  uazskattaaLy.i.dWaigagl-,2~,  

Rouun iüi INommun ista Part 1921-28 közötti elméleti és  

gyakorlati tevékenységének értékelesehoz mindenféleképpen  

ezükieges röviden attekinteni az e136 vilaghuboru utani re-

maniai taraadalui, gazdas',gi es politikai fejlődést, tehet  

azt  a  történetileg adott túraudalrii közeget, amelynek prob-

lémaival szembe kellett néznie a 20-es években formalódó  

kommunista mozgalomnak. köztudott, hogy }. orran is az antant  

hataluak uldalan győztesként fejezte be az első vilughabo-

rut. 	roman politikai vezetés annexiós politikaja, az ide- 

gen uralom alatt 616 romansag sajt nemzetallamahoz való  

csatlakozsi törekvéseivel purosulva eredménnyel  jart.  • z 

or'szag területe 138.000 m 2-ről 3o4.000 m2-re, lakossaga  

7,5 m il l ióröl 17,5 millióra  nőtt. 1  

,■m a jelentős torületi dyarapodas  new vwltoztatta meg  Ro-

mania ,yazdusag  i strukturé  j ut, az orszag -a turgyalt idő-  

szakban mindvégig - agrarorszag maradt. J61 érzékelteti ezt  

a tényt a foglalkoztatottak agazatonkbnt  imegosz  1 asa Una-

ban: loo dolgoz8b6l a mezŐgazdasayban végzett munkat 74,  

az iparban és a bf:nybszatbas: 12, a kereskedelemben  és  a  

küzlekr.:désben 4, egyéb szektorokban lo. 2  

T6 jékozúdúsul érdemes összevetni ezeket az aranyokat a ko- 



rebeli agr'ar-ipari ?1agyarorszag hasonló adataival: mezőgaz-

daság 51, ipar és banyaszat 23, kereskedelem es  közlekedés 

8, egyób 13. 

uezúg'szdasagi tulsuly változatlan megléte azonban nem je-

lentette azt, hogy a 20-as évek folyamán ne történtek volna 

jelentus változások mind az agrarstruktura, m ind  az iparfej-

lődés számpont jaból. Llsííkent itt a romániai földreformot 

kell megemlíteni. .rz 1916. december 13-i kiralyi rendelet a 

nagybirtok loo ha feletti reszet kisajutithatónak írta elú. 

z 1921. julius 17-en a rendeletet megerósitú és az egest 

megnagyobbodott orazagra kiter jeaztú, parlament által meg-

szavazott törvény a felsu birtokhatárt loo-5oo hektárra mó-

dositotta, a birtokosokat: egyeni elbirulas alá utalva. 

vegreiia jt. s cuúdozatut illetően semmi  kétséget nem  hagyott  

afelől, hogy szó som lehet agrarforradalorarúl: a birtokosok 

jelo'stős kárteritéat kaptak, amelynek 2o ;,,-a a juttatottakat 

terhelte.` Végül a kisajátitott 0,3 ruilllá hektár földba 

3,5 millió hektárt osztottak szít 1,478,673 igénylő között, 

vagyis a 2,3o8.922 igényjogosultnak kb. 65 ,,,-a kapott atla-

gosan mintegy 3 hektár földet. 4  ,A földreform eredmenyekúnt 

a loo hektár feletti gazdaságok rúszesedese az összes föld-

területből 27 3-ra, a szantúföldbul pedig 14 ,-ra csökkent. 

Kútségtelen, hegy a 12.2oo nagybirtokos kezében még nem je-

lontóktelun na<gysagu, mintegy 5,5 millió hektár birtok ma-

radt, am könnyen kiszánithatö, hogy ez kb. 45o hektár nagy- 
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sagu yazd'asagokat jelem, anSlysket nem lehet hasonlitani pl. 

az ismert, több tizezer hektáros magyar vagy porosz latifun-

diumukhoz. % romua nagybirtokos osztály a földreform eredmú-

nyekeppen kútscykivül vesztett tarsadalmi silyaból, am a 

kartéritós révűn tűkéhez jutva egyrészt ipari befektetései 

révín egyre szorosabban összefonódott az erősödő roman nem-

zeti burzsoöziaval, m' srészt a fülalbérletek révén tulajdon-

képpen a birtok továbbra is növelhető volt. uc utóbbi jelen-

ség eredményedként a lildeaur i és a gazdag paraszti birtokok 

majdnem  velük azonos nagysagu bérelt földterülettel egészúl-

tek ki. 5  amellett a földreform-törvény érintetlenül hagyta 

kiralyi cos egyhazi birtokokat, nayysaguktól függetlenül. 

juttatottak oldaliról nézve a földosztas a roman szegenypa-

rasztsay tareadalmi es  gazdasági proble ain meglehetősen 

keveset enyhített. = földnélküli parasztcsaladok ezáaa to-

vábbra is jelentős maradt, mintegy 7oo.000. 193o-ban a pa-

rasztgazdasagok haromnegyede 5 hektar alatt volt, a 3 hek-

tar alatti életképtelen parasztbirtokok a földterület 52 

"-út tették ki. Ráadásul kb. minden maisodik, harmadik tör-

pebirtokos rendelkezett igaerűvei és aikével, nem is szólva 

nagyon rossz szociális és egészségügyi körülményeikről, va-

lamint több mint 4o ,g-os analfabétizmusukról. 

földosztás jobbara az ólbtképtelen, hamar eladósodó, sok 

esetben  a parasztcsalad önellatasat sem biztositú kiS parcel-

lák szavat növelte. %z 1921-es romániai földreform kapcsan 

okvetlenül ki kell emelnünk annak politikai jelentőségit. 
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,z első világhaboru utáni kőzép-kelet-európai Jltal'nos  

forradalmi val sag időszakában a romániai politikai vezetés  

számára jó eszköznek bizonyult a nincstelen agrárszegény-

ség tőmeges elégedetlenségének a lecsillapitásához, külö-

nösen, hogy az ujonnan megszerzett országrészekben a nem  

román főldbirtokosok rovusára végrehajtott földosztásnak  

nemzeti hangsulyt lehetett adni.  

~z agráretrukturbn belül lezajlott változások mellett  

oócvetleeül hangsulyoznunk kell az 1921-29 közötti ror,un I-

pari fejlődőst, anélkül persze, hogy annak sulyut eltuloz-

msnk, hiszen mint lóttuk, az ország agrar j ellelte döntően  

nem voltozott meg a turgyolt időszakban. Ugyanakkor az 'őn-

ellatús jegyében kiépitett védekezés' szellemében fogant  

protekcionista, az importhelyettesitu iparositás eszközé-

vel ólő gazdaságpolitika a 20-as évek második felében, a ka-

pitalizmus általános stabilizációja időszakában hozott bi-

zonyos eredményeket. ezek közül elsőként az ipar szerkeze-

ti módosulús t kell megeml iten i. Az amugy sem alacsony 3o  

;áros értékvám 1927-ben 4o , -ra tőrténő emelésének egyik el-

ső szamu haszonélvezője a háboru előtt jelentéktelen tex-

tilipar lett. Lz az ágazat a 20-as évek folyaman a nagy  

guzdasagi válsagig megkétszerezte a termelését, részese-

dése az ipari tervelésből lo ,,-ró1 22,;,-ra nőtt. 7  

Igen dinamikusan fejlődtek d kitermelő ugatatok is: awig  

1921-ben l,lb8.000 tonna kőolajat is 13o,000,000 m 3  Főld-

gázt hoztak felszínre, addig 1928-ban már 4,3 millió tonna  



kőolaj e s  352,000,000 03  f'öldyaz jelezte a szer►hidrogönter- 

molírs felfutúsat. b  .z erdélyi erebany;ak önőnaiagukban is 

ketséykivül növeltek a romaniai nyersanyagtermelés jelen-

tőséget, raadasul 1921 és 1929 között a vasérc bunyaszata 

118 ,,,-kel, a rézércé 33  ,4-kal, az ólosra 83 ;,;-kal nőtt. 

►z accíltermelés több  mint  négyszeresóre, a villamosenergia 

elúallfGas pedig közel kc::szeregcre ewelkedett ugyanezen  

időszakban. 9  A stabilizació idején  megnövekedett beruha- 

zosi kedv ösztönzőleg hatott az ópitGanyagipar tercelésére 

is. J61 illusztrél ja ezt a romuniai ceuentgyartas 1922-29 

közötti wegduplúzödasa. ..  roman iparfejlődés értelemszerűen 

együtt jart az ipari tőke gyorsütemű nőveked :sr vel : 1924-

28 között négy :v alatt 18 milliard  lejről 46 milliárdra 

nőtt. lo 

a  ipari re szvenytursasugok aranya emelkedett a rouraniai 

gazdasvgi eletet hagyocm anyosan uraló bankok (is kereskedel-

mi részvünytarsasugok rovasura, bér ajz utóbbiak dominanci- 

a jut new tudtuk megtörni, hiszen az 1928-ban müködő 2,721 rész-

vénytarsasagnak 58 ,,,-a nem ipari jelietjü volt. 11 

az ipari növekedés jelentősege mellett ki kell emel-

nünk altarcban a roman teke erüsödesét. i:zt erőteljesen be-

avatkozó gazdasugpol it ika támogatta, amelynek legjelentő-

sebb ullocaasa az 1924-es uj roman banyaügyi törveny volt. 

Lnnek 32.es 33. 3-a kimondta,  hogy a banyakonszessziót csak 

romén többaógü reszvíinytaraas g nyerhet, amely tGke jenelv. 

legfeljebb 4o 	a lehet külföldi. 12  • ∎  hazai tők()  fokoza- 



tosan nyert tert. Julyussak növekedésarc jellemző, hogy aig 

1914-ben  pl.  az olajipari tőkunek csak 4,5 , -a volt roman, 

addig 1928-ban a szénh idrogén ipar i tőke 26 ,,,-a hazai, 41,5 

külföldi, 82,5 , ,,-a pedig vegyes részvónytarsas:ugok bir-

tokában volt. 13  Kátseatelen, hogy ezek az aranyeltolódá-

sok, bőr©ilyen jelentősek voltak is, nei, jelentettük azt, 

hogy a külföldi - a targyalt időszakban elsősorban angol, 

francia es amerikai - tőke ne játszott volna szerepet, fű-

fant a kitervelt, es a kohászati iparbon továbbra is, am min-

. enkappesa a roman ipari borzsoazis gazdaszegi és politikai 

iagerűs5dúsét vonták maguk utas. Természetesen az inperial iz-

.aua kordban ez az ipari tőke mar  az elsó vilaahaboru előtt 

szótvulaszthatatlanul összefonódott a kereskedelmi és bank-

tűkével. ► roman finánctőke ólit az 1922-28 között az or-

szagot kisebb uegszakitósokkal kormanyzó Ionel Uratianu, 

C.  .angelescu, I.  U.  Uuca által vezetett Nemzeti Liberális 

Párt mögött. 14 

,az 1921-es t'üldreforw a meggyengült es a na:gytűkühez a mar 

targyalt módon egyre szorosabban  kapcsolódó nagybirtokos 

réteg is jobbára 3ratianuék möae sorakozott fel, s a ha-

gyoIaunyoean az uri földbirtokot képviselő konzervativ párt  

el is tünt a roman politikai ölet sz inpaddról. 15 

A fentebb vazolt ipari fejlődés a roman financtőke 

gazdasági, politikai és ennek me''j?eleluen általános tarsa-

dalmi sulyának növekedése szüksógszerüen együtt jar a kapi- 
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tal iziius másik alapvető osztályának, a munkásosztálynak ro-

muniai növekedésével. A munkásmozgalom szempontjából oly 

fontos gyári munkásság létszáma az 1921-es 157 ezerről 1928-

ra 2o6 ezerre nőtt, főként a textiliparba frissen beállitott, 

tulnyomórészt női munkaerő révén. 16  1928-ban már minden 

negyedik gyári munkás az utóbbi iparagban dolgozott. 

a nagyüzemi dolgozók mellett a romániai munkásosztály másik 

politikailag legjelentősebb rétegét a bányászok adták. Szá-

muk a 20-as években 6o ezer körül mozgott. A munkásság leg-

nagyobb tőmegét azonban változatlanul a kisipari üzemek dol-

gozói jelentették. 193o-ban 138.3oo kisüzem, kb. 3oo ezer 

alkalmazottat foglalkoztatott. űsszességében a romániai mun-

kasosztály létszám a stabilizáció végére meghaladta a fél-

milliót. Bár mint 'láttuk, ez a szám a kőzitkedésben és a 

kereskedelemben dolgozókkal együtt a kétkezi munkából élők-

nek csak mintegy 16 ,4;-át jelentette, ám főleg a koncentrál-

tan elhelyezkedő, adott esetben jól mozgósitható, a bánya-

és szónhidrogéntermelő vidékek, a bukaresti, resicai, 

brassói, kolozsvári nagyüzemek proletáriátusának számará-

nyát messze meghaladó jelentősége volt. Ezt a tényt a ko-

rabeli román politikai vezetésnek is tekintetbe kellett 

vennie. 

A fentebb elmondottak jól érzékeltetik, hogy Rom ániá-

ban a tőkés társadalom legalapvetőbb osztályellentétének 

egyre nagyobb szerepe kellett, hogy legyen, még akkor is, 
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ha az ország lakosságinak tulnyomó tőbbségét, osztélyhelyze-

ténél fogva, az agrarstruktura mar eml itett v ,ltozásai és 

belső ellentmondusai érintették és izgatták elsősorban. 

főldosztssból kimaradt, a megélhetést nem biztositó kisper. 

cellákon tengődő, jórészt bc rmunkaből élő agrarproletér tö-

megek élesen szerabe.alltak a még megmaradt nagybirtokkal, a 

tőkésbérleti rendszerrel, s sltalaban a lezajlottnál radikv-

lisabb földreformban, azaz a következetesen végigvitt demok-

ratikus agrárforradalomban vélték felemelkedésüket. ,i  20-as 

évek kománis jéban a kor'bban meglévő tfrsedalmi problemak és 

belső oszt'lyellentétek semmit sem enyhültek, riadásul egy 

igen jelentűs uj elemmel bővültek. A területi gyarapodások 

révén a korabban meglehetősen homogén etnikumu ország sok-

nemzetisí:güvG vált. . z 193o-as népszümlélás szerint a la-

kosság 27 , -rit tették ki a nemzetiségek. 17 

Tulnyomó többségük természetesen a szeejényparasztsafihoz és 

a munkbsosztályhoz tartozott. Biz alapvető osztályellentéteken 

kivül az elnyomó nemzetiségi politika is sujtotta őket, a-

mely lényegesen eltért az  1918. december 1-én a gyulafehúr-

vari naggyülés ünnepélyesen elfogadott hatbrozataitól, vala-

mint az 1919. december 6-an Párizsban aluirt kisebbségvé-

delmi szerződésben foglaltaktól egyaránt. 

Ismeretes, hogy a gyulafehérvuri határozatok többek között 

az al' ibi követeléseket tartalmaztak: • 1. Teljes nemzeti 

szabadság az itt lakó nemzeteknek. t= indcnik nemzet önmagát 

kormányozza saját nyelvén, sajat közigazgatással, a sajtit 

kebeléből vett egyenek ultal . minden nemzet a törvényhozási 
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képviseletre ás az orszag kormónyzasuban való részvételre 

népességének szasaarényéban nyer jogot. 2. .'z ul lana összes 

hitfelekezetei egyen j•guak és az autonómia  teljes szabadsu-

ga megilleti Okot 	A  parizsi, t.onuunia us az öt antant 

nagyhatalom (uaA, Nagy-uritannia, I-ranciaurszag, ulaszor-

szag, Japan) által megkötött kisebbeégvedelmi szerződés, 

amelyet `.omania alaptörvényként isrrt el magara nézve, 

szamos konkrét nemzetiségpolitikai jogot fogalmazott meg: 

'Minden roman allappoluar faji, nyelvi vagy  vallasi külőnb-

ság nélkül a törvény elt'tt egyenlő és ucyanuzokat a polgari 

és politikai jogokat élvezi. Vall' si, hitbeli vow  felekeze-

ti különbség a polgari és politikai jogok élvezete, igy 

nevezetesen: nyilvános allésok, hivatalok és méltösagok 

elnyerése vagy a  különféle foglalkozasok Es iparok gyakor-

lása tekintetében egyetlen roman állampolgarra sem lehet 

hótrúnyos..gyetlenn roman óllarapolgar sem korl ntozható bar-

mely nyelv szabad haszn ilataban a magán- vagy üzleti for-

galomban, a vallási életben, a sajtó utján történő vagy 

burmilyen közzététel terén, vagy a nyilvanos gyűléseken ... 

Azok a romén állampolg€arok, ,kik faji,  val lasi, vagy nyel-

vi kísobbsegekhez tartoznak, jogilag és ténylegesen ugyan-

azokat a biztositékokbt élvezik, hint a többi áliampolgérok. 

Nevezetesein joguk van saját költségükön jótékonysag i, vallu-

si vagy szociális intézmenyeket, iskolákat ás sas neveléin-

tózeteket letesiteni, igazgatni, s azokra felügyelni azzal a 

joggal, hogy azokban sajót nyelvüket szabadon haszntilhatjék 
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és vallusukat szabadon gyakorolhatják ... Olyan városokban 

és  kerületekben, ahol new román nyelvű roman állampolgárok 

jelentékeny aranyban laknak, a roman kormány a közoktatásügy 

terén megfelelő kőnnyitéeeket fog engedólyezni avégből, hogy 

ily román állampolgárok gyermekeit az elemi iskolákban sa j ( t 

nyelvükön tanitsak ... ' 18  

fönti elvekkel szemben a gyakorlatban a telepitGsek, 

az erúszakos 1'wsánositasra való törekvések, a nemzetiségi  

nyelvek szamüzCse a t:őzigezgatasból, a nemzetiségi  oktatás 

visszaszoritasga az 1924-es raaganoktatásügyi és az 1925-ős 

aj arrettségi tíirvény:3kkel, a nos romanlakta területekre ki-

vetett jóval sapaaib keredimblid, ipari és  jövedelmi adók 

jalQztók a roman uralkodó osztály erőteljes kisÁ`iíeelle- 

nc:s politikujat. 19  •z utóbbi gazdasagi jellegü intézkedé-

sekkel a roman  ls uvz soaz i a elsősorban az erdélyi német és tAa- 

gyar konkurrcnciéitól igyekezett megszabadulni, nem eredmény  

nt31kü1. Jó példa erre a warosvasórhelyi  üzemek  lehaznyátlésa 

a 2o-as cvekben. 2o 

+z orszbg agrfarstrukturáj:inak és ipari fejlődésének 

sa j atossága i, az alapvető osztályellentétek és nemzetisé-

gi probla ,aak hangsulyoz' so mellett röviden jellemeznünk 

kell a romara politikai rendszert is. Az erősödő es  elsősor-

ban az úrotauniai rotaan nemzeti burzsoázia érdekeit kifeje-

ző, a 20-as ovekbon az orszag élén 4116 Nemzeti L iberal is 



Part a hagyom»nyos pof;=+:f i i iberal is eszmerendszert vallotta  

ideológiajának. Politikai gyakorlata, általában az  egész ro-

man politikai struktura azonban nagyon messze 'llt ettől.  z 

1923. március 29-i alkotu ny ugyan meghirdette a törvény e- 

lőtti egyenlőséget, a polgári demokratikus szabadsom jogokat  

ós az általános választó jogot. Lz utóbbiból azonban mar ele-

ve kizárta a nőket és a katonai szolgalatot teljesitőket. 21  

.áadásul az 1926. március 27-én elfogadott "választusi reform-

ra vonatkozó törvény" bevezette a kormönyzati prómiumrendszer  

elvét. Eszerint a szavazatok 4o ; -üt kapó párt megkapta a  

mandátumok 5o , -üt, a fennmaradó So  ;g-ot pedig a kapott  

szavazatok arányában elosztották a többi part között, bele-

értve a többségi pártot is. Igy az utóbbi biztos parlamenti  

többségre tamaazkodva gond  nélkül alakithatott kormonyt. 22  

választusok gyakorlati lefolyására távolról sem a po1grari  

demokr' cia játékszabályai voltak jellemzőek= a helyi ható-

ságok terrorintézkedései közepette az ellenzéki szavazók  

csoportos akadályoztatasutól a szavazóurnák eltüntetéséig,  

az ellenzéki szavazatok megsanmisitéséig a legkülőnfélébb  

eszközökkel igyekeztek a kivánt eredményt elérni a hatalom  

birtokosai.  

~ politikai rendszerben, burmilyen liberálisnak is val-

lotta mayát, csak utmeneti helye lehetett legális kommunista  

mozgalomnak. A Koin íniai ,szocialista Part 1921. adjus 8-án  

össz€xilt kongresszusa május 11-én 4213 szavazattal 112 elle-

neben mondta ki a kommunista Internaciondlehoz való caatla- 
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kozasat és Wsaniai szocialista Kommunista Párt néven kom-

munista purtta alakult at.  23 ' •-' politikai vezetés reaga-

lusa erre az eseményre gyors es egyértelmű volt: mijrs 13-

án a katonaság és a sziguranca körülvette a part szerkházut 

és letartóztatta az  uj kommunista part teljes vezetőgárda-

jut, feloszlatva egyben a kongresszust. 24 

zzut:in 1921 decembere; ig a part gyakorlatilag nem folytat-

hatott semmilyen legális tevékenységet, a rendőrmag lezar-

ta a partházakat, megtiltotta ez utcai összejöveteleket és 

nem jelenhetett meg a párt küz anti lapja, a ;ocialismul 

sas. 2s 

1922. január 23-án kezdődött meg az alakuló kongresszuson 

letartóztatott, hazaarulással vödolt koummunistak tárgyala- 

sa, az un. 	apirii-i per, amelyet a hazai és a külföl- 

di  küzvel emú y hatosára a kormány J un ius 4- i amnesztia ren-

delete zárt le, azabadlabra helyezve a vádlottak tübbségét. ab  

Lzutan még sor Derülhetett wloest ilyen a párt második kong-

resszusara 1922. október 3-4-án, amelyet tuf a jdGaképpan az 

elsó kongresszus ► befejezéseként is lehet értékelni. '• fórum 

legfontosabb feladata a párt szervezeti szabályzatúnak ki-

dolgozása es elt'ogadúsa volt. Lnnek eredményeként a lenini 

szervezet alapelveket tette caagaévb a romruniai kommunista 

mozgalom.  

szervezeti szabályzat, a Kominternhez való csatlakozás 

ismert félté teleinek meafelel6en leszögez*s, bogy a part a 

kiamintero egy szekciója, annak tézisei estolarezatai erte- 
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lemszerüen kötelezők rca nőzve. Ennek megfelelően az elei;  

kongresszuson ne jállapitott nevet a Romániai Kommunista Part  

elnevezős váltotta fel. 27 	ráósodik kongresszus egyébként  

az utolsó volt a két vi1 Ie6boru között Romániában megtar-

tott pártkongresszusok közül. -+z 1924. februárjára tervezett  

harmadik  kongresszust mar  nem lehetett összehivni, a part  

legaalie t©vékunysüge lehetetlenné vált és ugyanezen év juli-

us 27-6n asz ►;KP-t törvúnyen kivül helyzete és feloszlatta a  

.raat ianu kormány. 28  A rosin  parlament 1  

fogadta el a hirhedt t.y3t.zeow•filcá türvc`:nyt, amelynek drtel-  

ű1i:L)eii a felforgató eszmék terjesztéséérí, letartóztatás és  

kényszermunka járt. Bratiaanu miniszterelnök nyiltan hangoz-

tatta, hogy ez a törvény az asllamtaiztonsug érdekeit szolgul-

ja a kommunista tevóF:a3nysdag;~ el szemben. ~ c,a 	 . ~ magyar törté- 

nelemből jól ismert 1921. III. tc . romön megfelelője alapján  

a sziguranca mőg óv vógón akcióba lépett, s az RKP Boo  tag-

ját tartóztatta le. % pártnak két évtizeden keresztül az  il- 

legalitus nagyon kedvezőtlen kürűlmiényei között kellett kifej-

teni a tevékenységét.  

2o-aa óvok legális romuniai politikai  életóbűl kire-

kesztették a kommunista mozgalmat. A munkúsmozgalom refor-

mista szárnya '  a szociáldemokrata mozgalom lényegében ekkor  

formálódott. .' Romániai Szocialista Párt t.ominternhez való  

csatlakozása ellen tiltakozó vezetők - luttuk, hogy az 1921-

es májusi kongresszuson * Voideak a kisebbség - 1921. juliu-

sában létrehozták a Romania' RopionA is Azociel ista Pártok  

924.  december 19-éra  
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Föderacib jat. ..z a naa tul nagy bofolyasu<al rendelkező laza 

csoportosulus az  1927. mujusi kongressusial átalakult .aoci-

uldesokrata P&rtj, ahol a vezető szerepet főleg az első vi-

lughuboru előtti magyarorszvgi szociuldemokratö mozgalom 

ismert romön politikusai - I luera s,  Juraanca, uhermun-jut• 

szottak. 3o  Lz a port, bór legal fisan müködhetett a roman 

politikai cletben nem valt igazan jelenLvs erűvö a kót vi-

lughuboru közötti  idamekban, ugyanakber a üisttéosztott 

i unkaswozgalom Miatt az aKP szarmura termaszetesen az egyik 

kulcskórdkasé volt-  a vele való viszony •ilyensóge. 

roman :lai munkúsmozgalora 	 kette:val&s.,t szük- 

st'3gkOpen követte a szakszervezeti rwzgsloar kettúszakaid.:$a, 

jóllehet a  iZocmaniai kV  a utolsó pillanatig ragaszkodott az 

egysújes szakszervezeti  smmegalou3hoz. Am az 1923. szeptember 

1G-18-an Kolozavt+ron megtartott szakszervezeti  kongresszus 

utun ez  lehetetlenné valt. ,, F luera6 vezette vezette szoci- 

vldemokrata szárny a roruuniai szakszervezeti mozgal®kaak az 

amszterdaui szakszervezeti Intern.icionúlóhoz való csatlako- 

zasut a re3nd5rsúg segitséuéve:l erőszakkal úrt® el. Autún ki- 

derült, hogy  1=luerasak kisebbsígben vannak a kongresszuson, 

a hatús,gok feslfüjyesztett6k annak  munka ját és 135 küldöttet 

kiutasitottak ctivlazavarrúl. c.zutvn - az egys%ges romaniüi 

szakszervezeti  moggalow ne.yveben trellepve - az  ottmaradt kül-

döttek kimondtak' a csatlakozóst az  Amszterdami internaciona- 

Whoz. Valaszul 1923. október 28-3o-fen Uukare3stben megalakult 

a itormániai ,-gysüges szakszervezetek urazagos Tanacs0, amely 
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kommunista berfolyas alatt állott. 31  Ebből adódóan kezdettől 

diszkriminaeiós intézkedéseknek volt kitéve, szemben a rend-

szer altal hivatalosan elfogadott szociuldenokrata szakszer-

vezetekkel. Ennek ellenére a kőt szakszervezet taglétsz'uia 

az 1927-es adatok szerint  lényegében hasonló nagyságu volt. 32  

20-as övekben hatalmon lévő Nemzeti Liberal is Part 

legjelentősebb belpolitikai ellenzekévé az 1926-ban az erdé-

lyi Roman Nemzeti Part és a Parasztpárt egyesülésével létre-

jött Nemzeti Parasztpart lett.  A t°lae iu, Vo ida-Voevod, 

M ichal ache vezette part  programja számos  pontját tekintve 

radikalisnak volt mondható: :i nagybirtok teljes likvidálása, 

kisparaszti gazdaságok megszilarditasa, parasztallam létre-

hozása, a polg.íri demokratikus szabadságjogok tényleges meg-

valósitúsa. Nem véletlen, hogy széles paraszti tömegeket, ér-

telmiségi és kispolgári rétegeket tudott maga magé felsora-

koztatni. Ennek köszönhetően az 1928-as választásokon a  sza-

vazatok 7o ,,-at megszerezve felválthatta a Nemzeti Liberális 

Partot a kormányzósban. 31 m::s kérdés persze, hogy az adott 

társadalmi - politikai közegben, a stabilizáció végéhez kö-

zeledve mennyit tudott és mennyit akart eredeti programju-

bül raegvalósitani. 

usszességgóben elmondhatjuk: a 20-as évek gazdasagi,fő-

ként ipari fejlődésének az agrarstruktura változásainak mér 

tárgyalt ellentmondásai, az éles osztály és nemzetiségi el- 
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lent(tek, a diktatórikus. kommunista mozgalmat tőrvúnyen ki-

vel helyezd politikai rendszer jelentettük azt  a tersadalmi 

közeget, amelynek kereten belül a fiatal KKP-nak folytatnia 

kellett tevókenyseg':t, ,f  a►aelynI fő kúrd' eire oegfelelG 

vulaszt kellett adnia. 20-as 'vek elleti tevékenységét 

a partdokumentumok alapjen vizagelva valaszt kaphatunk, hogy 

ez milyen mértékbon sikerült. i%m ezt aeegelGzűen röviden üaz-

szegeznünk kell a III. internacionalé taktikai irünyvonal'-

nak alakulasit. Liinek szukséjszerüen kihataasal kellett len-

nie a roueniai púrtra i:. 
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II . 

A Komintern taktikai irbnvvonaldnak alakulása 1921-28 kö- 

zött 

A III. Internacionálé stratégiája megalakulásakor egy-

értelmű volt: az első világháborut követően a közép-kelet-

aurópai altalános forradalmi válság, az európai tőkés nagy-

hatalmak átmeneti gazdasági és politikai megrendülése a 

közeli világforradalom eszméit látszott igazolni, s igy a 

cél csak egy lehetett: a proletariátus forradalmi diktatu-

rája. A Komintern 1921 nyarún tartott III. Kongresszusának 

tézisei azonban már kénytelenek voltak leszögezni, hogy "a 

Kommunista Internacionálé második és harmadik kongresszusa 

között eltelt évben a munkásosztaly több felkelése és har-

ca részleges vereséggel végződőtt ... A forradalmi mozga-

lom háboru utáni első szakasza, amelyet a spontán és ha-

talmas ütőerő, a módszerek és célok kialakulatlansága és 

az uralkodó osztály hallatlan pánikja jellemzett, lényegé-

ben ugy tetszik lezárult. A burzsoáziának mint osztálynak 

az önbizalma és állami szerveinek külső ellenálló képes-

sége kétségtelenül megerősödött. A burzsoázia vezetői ... 

minden országban offenzivaba lendültek a munkástömegek el-

len mind a gazdasági, mind a politikai fronton." 34  Az 

igy vazolt helyzetben logikusan adódott ugyanezen dokumen- 

tum kérdésfelvetése: 'Nem következik-e ebből az, hogy felül 

kell vizsgálni a Kommunista Internacionálé programját vagy 
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taktikáját?" 35 

A kongresszus a stratégiai cél, a proletárdiktatura tekinte-

tében nem hozott változást, ám a taktika kidolgozásában szú-

mos, a későbbiek szempontjából fontos uj momentum került e-

lőtérbe, nem utolsósorban Lenin tevékenysége sorún. A hang-

suly elsősorban a kommunista mozgalmon belüli baloldali 

szektás veszély elkerülésére került a harmadik kongresszu-

son. Lenin kifejtette, hogy a kommunista pártok kialakulasa-

ban az első szakasz a határozott szakítás a reformizmussal, 

ezért nem véletlen, hogy a Komintern első és második kong-

resszusának egyik fontos jelszava a °le a centristákkal° 

volt. 36  + kommunista mozgalom világos szervezeti elhatá-

rolódása után viszont '...nekünk más, fontosabb feladataink 

vannak, mint a centristák üldözése. 37 

A kommunista mozgalom jövője szempontjából alapvetően fon-

tos, hogy a fiatal pártok minél nagyobb befolyásra tegye-

nek szert a munkásosztály, valamint a szocialista forrada-

lom szempontjából szövetségesként számbajövő dolgozó töme-

gek soraiban. 

Ebből a szempontból jelentős eredménynek bizonyult, hogy a 

kongresszus végül is elvetette a német, olasz, osztrák és a 

magyar küldöttség többsége által javasolt "offenzivaelméle-

tet°, amely szerint egy kis létszámu kommunista párt forra-

dalmi aktivitása, tusaadó akciói önmagukban elegendőek a 

proletárforradalom sikeres kirobbantásához és megvivásához. 

Ebből a megfontolásból a fent emlitett küldöttségek javasol- 
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tak, hogy a taktikáról szóló tózistervezet azon pontjából, 

mely szerint a kommunista pártoknak céljuk érdekében meg 

kell nyerni a munkásosztály tőbbségét, töröljék a tőbbség 

szót. 38  

kongresszus - was  egyéb hasonló jellegű módositó javas-

lat mellett - ezt nem hagyta jóvá. Az elfogadott végső do-

kumentum, a Tézisek a taktikáról leszögezte, hogy °A Kommu-

nista Internacionálé megalakulásának pillanatától világosan 

ás egyértelműen nem kicsiny, kizárólag propagandával és a-

gitációval tömegbefolyásra törekvő kommunista szektakat 

akart szervezni, hanem nagy, a munkástömegek harcúban köz-

vetlenűl résztvevő, e harcot kommunista szellemben vezető, 

... forradalmi kommunista tőmegpártok alakitósát tűzte ki 

céljául. 39  

Ebből az alapállásból logikusan következett, hogy előtérbe 

kellett kerülnie a részköveteléseknek és az értük folyta-

tott harc kérdésének. Bar továbbra is a szocialista forra-

dalom a stratégiai cél 	ez azonban nem jelenti azt, hogy 

a proletariátus lemond az időszerű halaszthatatlan létszük-

ségletéért vivott harciról mindaddig, amig saját diktatura-

ja révén képes lesz azok kielégitésének b iztositásúra. "` io  

A  mindennapi munk:sérdekekart folytatott, a végső célt ál-

landóan szem előtt tartó gyakorlati tevékenység viszont 

felvetette az egyéb nem kommunista munkásszervezetekhez 

ás pörtokhoz való viszony alapvető fontossagu problémájút. 

Az ezzel kapcsolatos alkotó-elemző munka már a harmadik 
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kongresszuson elkezdődött és 1321 végére, miként azt a  de-

cemberben a Komintern VB által elfogadott 'Tézisek a munká-

sok egységfront jóról és a II., a két és feles és az Amszter-

dami Internacionáléhoz tartozó munkásokhoz, valamint az a-

narchoszindikalista szervezeteket támogató munkásokhoz va-

ló viszonyról' c. dokumentum tanusitja, alapvetően pozitiv 

eredményeket hozott. A reformista pártok és szervezetek ve-

zetésével kapcsolatos fenntartásaik további hangoztatása 

mellett a Komintern Vii a dokumentumban kijelentette, hogy 

amikor kiadja a munkás egységfront jelszavát és meg-

engedi,  hogy a komintern egyes szekciói egyezményeket kös-

senek a II. és 2 1/2-es Internacionálé pártjaival és szak-

szervezeteivel, természetesen nem zárkózhat el ilyen egyez-

ményektől nemzetkőzi viszonylatban sem'. 41 Bár a tézisek- 

ben  megfogalmazast nyert a bolsevik part tapasztalatai a-

lapján az 'alulról megvalósitandő egység' jelszava, ám ez 

ekkor még korántsem jelentett kizárólagos taktikai irány-

vonalat. 

A munkásegységfront gondolatkörébe szervesen beletartozott 

a nem kommunista munkasszervezetek egészével - tehát a re-

formista vezetőssel is - való együttmüködés egészen odáig 

menve, hogy 'Az a körülmény azonban, hogy a II. a 2 1/2 és 

az Amszterdami Internacionálé vezérei elutasítják a Komin-

tern egyik vagy másik javaslatát, nem indit bennünket ar-

ra, hogy lemondjunk a kijelölt taktikáról, amelynek mély 

gyökerei vannak a tömegekben ...' 42  A munkásegységfront- 



- 21 - 

taktika gyakorlati megvalósitúsának legnagyobb nemzetközi 

eredménye a II., a 2 1/2-es és a III. Internacionálé 1922. 

április 2-5 közőtt tartott berlini konferenciája volt, a-

mely igen biztató eredményeket hozott. ráz elfogadott közős 

nyilatkozat elismerte a közös tanácskozások, akciók lehető-

ségét, amelyek homlokterében a nyolcóras munkanapért, a mun-

kanélküliség, a tőkéstámadás ellen, az orosz éhezők megse-

gitéséért, a Szovjet-Oroszországgal folytatott politikai es 

gazdasági kapcsolatok helyreallitá sóért és a proletáregység-

frontért vivott harc állhat. A konferencia elhatározta a 

munkásszervezetek világkonferenciájának összehivását, s 

ezűgyben egy 9 tagu szervező bizottságot állitott fel, a-

melyben a három internacionálé egyenlő arányban képvisel-

tette magát. 43 

Eszerint tehát a berlini konferencia csak a  kezdet  lett 

volna, üm végül is ezt a szociáldemokrata és a kommunista 

mozgalom nemzetközi együttmüködése csucsának kell tekinte-

nünk a 20-as években. :A tervezett munkás vilfigkongresszusra 

nem került sor, a Komintern küldöttség május 23-án hivatkoz-

va arra, hogy a II. és a 2 1/2-es Internacionáléhoz tartozó 

pártok közül többnek a  képviselői  május 21-én eldőntőtték, 

hogy kommunisták nélküli nemzetközi munkuskonferenciát hiu-

nak össze, kivonult az előkészitú bizottságból, s az be is 

szüntette tevékenységét. 44 A szociáldemokrata és a kommu-

nista pártok akcióegységének meghiusulásat 1922 októberében 

a nemzetkőzi munkásmozgalom történetének első vilagháboru 
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utaai addigi legsulyosabb veresége követte, az olasz fasisz-

ta hatalom-átvétel . A "M arcia su Róma" után egy héttel össze-

ült Komintern negyedik kongresszusa az 1922-es óv - talár) 

nemi tulzás igy fogalmazni-- kudarcai után sem vetette el a 

munkásegységfront taktikáját, sőt a korábban megkezdett el-

méleti munka logikus folytatásaként a munkúskormány, illet-

ve a fejlődésben elmaradottabb tőkés orszőjokban a munkás-

paraszt kormány jelszavával bűvitette azt. Heves belső vi-

A kik után az elfogadott Tézisek a Kommunista Internacionálé 

taktika jóról c. dokumentum a "munkaskormányt a proletariá-

tus diktaturájára való útmenet lehetséges formájának' fog - 

45 

 

ta fel. 45  A tézisek leszögezték, hogy "egy nyila vagy lep- 

letett polgári - szociáldemokrata koalicióval a kommunisták 

valamennyi munkás egységfoontját és valamennyi munkáspórt 

gazdasági és politikai téren kötőtt koalicióját állitják 

szembe, amelynek célja a polgári hatalom elleni harc, vég- 
46 

 

sősoron pedig ennek megdöntése. ' 

A szociáldemokrcia levúlasztása a polgári erők oldaláról 

tehát eszerint kulcsfontosságu a munkásmozgalom forradalmi 

szárnya szúmura. Ennek a tulajdonképpen napjainkig érvé-

nyes ténynek a rögzitését jelentős eredménynek értékelhet-

jük. Legalább ugyanilyen nagy horderejű megállapitása volt 

a téziseknek, hogy a munkaskormúnyrt folytatott politikai 

harcban a mindennapos gyakorlati kézdelemben nem lehet fel-

tételöl szabni a proletárdiktatura elismerését: "A kommunis-

túk készek azokkal a munkásokkal is egy sorban menetelni, 
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akik a proletáriátus diktaturájának szükségességét még nem 

ismerték fel: szociáldemokratákkal, keresztényszocialisták-

kal, púrtonkivüliekkel, szindikalistáikkal stb." 47  Az más 

kérdés, hogy "a kommunistak mindamellett minden körülmé-

nyek között nyiltán megmondják a munkásságnak, hogy csak a 

proletariátus diktaturaja biztositja a munkásosztálynak a 

. 48 tényleges felszabadulást, 	vagyis semmilyen szövetsége- 

si viszonyban sem lehet elvárni, hogy a kommunista mozgalom 

engedjen végcéljából, ideológiájának sarkalatos tételeiből, 

amelyek komnsunistavá teszik tulajdonképpen. Emellett hang-

sulyoznunk kell, hogy a stratégiai cél továbbra is a proletár-

diktatura volt, ezt a Komintern a negyedik kongresszuson sem 

változtatta meg. A munkusegységfront a munkaskormány na- 

gyon jelentés elméleti fejlődést mutató gondolatköre a tak-

tika sikján mozgott. Ezzel együtt nem lehet eléggé aláhuzni 

ezeknek dz uj taktikai elemeknek, jelszavaknak a fontossá-

gát, hiszen egyértelmű bizonyítékai annak, hogy a Komintern-

ben a 20-as évek elején meg volt a lehetősége egy  előre  mu-

tató elméleti munkának. Ezt méginkább alahuzza a fasizmus 

lényegének értelmezése, meghatározasa körüli viták eredmé-

nye: a negyedik kongresszuson elhangzott referátumok, elem-

zések alapvetően jól ismerték fel a fasizmus osztálytartal-

mát, számos sajátos vonósát (az uralkodó osztályok legre-

akciósabb csoportjainak diktaturája, tömegmozgalmat vonul-

tat; fel, a terrorisztikus módszerek dominálnak stb.).  49 

rtáadásul a munkaskormány taktikai jelszavát a Komintern 
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kibővitett végrehajtó uizottsagunak 1923. juniusiaban meg-

tartott harmadik plénumán elfogadott határozat tovább bű-

vitette a munkás - paraszt koruaany jelszavaval. .► dokumen-

tum a Komintern II. és IV. kongresszuson elfogadott agrar-

programra hivatkozva felhivta aJ figyelmet a fiatal kommu-

nista partok többségének nem kellően hatékony szövetségi 

politikajura, és elsusorban a nzegónyparaszti rétegek köré-

ben végzendő munka fontossagát hangsulyozta, értelemszerü-

en kiemelve enszlovákibt, Finnorszagot, Lengyelországot 

és általában a Halkan-orezégokat. `'o  

.isazességében az egységfront taktikatól, a munkás, illetve 

faunkás-paraszt kormany jelszavától mar nem áll messze elvé-

letileg az antifasiszta összefogós, a majd 1935-ben a VII. 

kongresszuson szeghirdetett népfront  eszméje  sem. 

fentebb emlitett pozitiv tartalmu elméleti utkeresús 

azonban a 20-as évek folyamin lényegében megtorpant. % nem-

zetközi munkúsmozgalora történetével foglalkozó szakiroda-

lom, ugy tűnik egyenlőre adós az okok mélyreható elemzésé-

vel. Igy csak az objektiv tényeket irhatjuk le: meglehető-

sen gyorsan megtörtént a taktikai irányvonal uódositása a 

Kominternben. % munkás-paraszt kormanyról, mint a prole-

tírdiktatur:ahoz vezető ut lehetséges vúllfajáról szóló 1923 

nyarán hozott határozat elfogadasatól egy év telt el mind-

össze és sz 1924. Junius 17-én összeült V. kongresszus tak-

tikai tézisei egyértelmű visszalépésről, s több, a kúsőb- 
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biekben meglehetősen negativ eredményt hozó tétel megerősö-

déséről tanuskodnak. Ezek közül alighanem a legfontosabb az 

egységfronttaktika és a munkás-paraszt kormány taktikújénak 

alapvető tartalmi iuegváltoztatása. %z elfogadott dokumentum 

szerint az'...egységfronttaktika csupán a tőmegek agitációs 

e s forradalmi mozgúsitasának taktikája egy egész időszakra. 

Minden kisőrlet, hogy ezt a taktikat az ellenforradalmi szo-

cisldesnokruciával való politikai koalicióként magyarazzak 

nem mas, mint opportunizmus, amelyet a Kommunista Interna-

cionálé elutasit 	51 

Az egységfronttaktikának hórom vállfajait különböztették meg 

az V. kongresszus tézisei: 1. egységfronttaktika alulról, 

2. egység lenn és egyidejüleg targyalusok a csuccsal, 3. 

egységfronttaktika csak felülről. A dokumentum az utóbbit 

kategórikusan elutasitotta, az egyértelmű hangsulyt az alul-

ról megvalósítandó egységfronttaktikara helyezve. í$ár a 

túrgyalúsokat a felső partvezetés szintjén nem utasitot- 

ták el, am az egységfronttaktikáról szóló tézis befejezése 

elég egyértelmű és kategórikus: 'Az egységfronttaktika a 

minden oldalról ellenséggel körülvett kommunista élcsapat 

forradalmi stratégiai manűverezésének taktikója abban a 

küzdelemben, amelyet elsősorban a szociáldemokrácia áru-

ló, ellenforradalmi vezérei ellen viv, és semmi esetre sem 

a szövetség taktikája ezekkel a vezetőkkel. Az egységfront-

taktika olyan taktika, amellyel a szociáldemokrata munkvsok 

es a párton kivüli munkasok jobbik részét fokozatosan olda- 
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lurikra sllithatjuk, és egyáltalán nem azt jelenti, hogy cél-

jainkat az utóbbiek tudati szintjére szül l it j uk le".  52  

uhatatlanul is felvetődik a kérdés, hogyan képzelhető el 

egyidejüleg egységfronttaktika 'fenn és lenn", amikor "fenn" 

pontosan az az "áruló" és "ellenforradalmi" szociáldemokrata 

vezetés a legjelentősebb lehetséges tárgyalópartner, amely 

ellen a "kommunista élcsapatnak" elsősorban küzdenie kell ezen 

tézis szerint? Az egységfronttaktika értelmezésében bekövet-

kezett valtozas eredményeként a munkás-paraszt kormány jel-

szavat is megfosztották annak korábbi tartalmától. Ez ön-

magában teljesen logikus, hiszen miként a dokumentum leszö-

gezte: "A Faunkás-paraszt kormány jelszavát a Kommunista In-

ternacionálé ugy értette és érti, mint az egységfronttakti-

10ból levont következtetést a fentebb emlitett értelmezés-

ben. " 53  Az más kérdés, hogy mint láttuk, a IV. kongresszus 

még nem egészen igy értelmezte az egységfronttaktikát. Az 

V. kongresszus téziseinek erre vonatkozó interpretációjából 

viszont egyértelmüen kővetkezett, hogy "... a munkás-paraszt 

kormány" jelszava a Kommunista Internacionálé számára a 

forradalom nyelvére l a néptömegek nyelvére való átültetése 

a "proletárdiktatura" jelszavának." 54 

éppen ezért a dokumentum haturozottan megbirálta a Kommunista 

Internacionálé "opportunista' elemeit akik "az elmult idő-

szakban megpróbólták kiforgatni a "munkás-paraszt keratin), "  

jelszavát, 	ugy értelmezve azt, mint a "burzsoá demokrácia 

keretein" belül alakult kormanyt, mint politikai szövetséget 



- 27 -  

r~ r 

a szociáldemokráciával. " °5  A  munkás-paraszt kormányt való-

ban nem a polgári demokrácián belüli kormányformaként hatá-

rozták meg korábban, de nem is volt egyenlő a proletárdikta-

turával, mint láttuk. Ráadásul ugyanezen tézisek szerint "A  

burzsoáziát megdönteni és ártalmatlanná tenni, ellenállásút  

elnyomni ás a feltételeket megteremteni a valóban munkás-

paraszt kormányhoz csakis a proletáriátus fegyveres felke-

lésével lehet- amely magával ragadja a parasztság jobbik  

részét - csakis a dolgozóknak a polgarhaboruban aratott  

győzelmével lehet.' 56  Nem szorul részletes bizonyitásra,  

hogy egy ilyen állitás negligál ja egyrészt a lenini forra-

dalomelmélet bizonyos alapvető tételeit, másrészt konkrét  

történeti tényeket (Magyarországi és Bajor Tanácsköztársa-

ság).  

A fentebb kiragadott példák jól érzékeltetik, hogy a  

Kominternen belül egy szektás, balos irányvonalváltásnak  

kellett bekövetkeznie 1923-24 fordulóján. Ennek az ogjek-

tiv lehetősége benne volt a szervezetben, hiszen a III. és  

a IV. kongresszuson a taktikai tézisek elfogadása csak e-

rőteljes belső viták után tőrtént meg. A Kommunista Inter-

nacionulé tőrténete c. könyv elsődlegesen Zinovjev negativ  

szerepét hangsulyozza. Ez mindenképpen igy volt, ém Zinov-

jevet 1926. októberében a KIVB elnöksége felmentette a tes-

tület elnőki tisztségéből, a IV. kongresszuson felerősödő  

57 tendenciák viszont tovább hatottak . 	 Ez világosan meg- 
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mutatkozott a Komintern 1928. julius 17-én összeült VI. 

kongresszusán. Itt került sor a szervezet programjúnak vég-

ső megvitatására, formaba öntésére és elfogadására. A prog-

ram részletes elemzése nélkül csak a legfontosabb, s talán 

legismertebb gondolatait emeljük ki. A dokumentum kiinduló-

pontja, miként  a bevezető is hangsulyozza 	proletárság vi- 

lágforradalmának eszméje ezért a Komintern 'összes szekciói 

számára közös programja ..., amely a legmagasabb foku kri-

tikával altalanositja a proletárság nemzetközi forradalmi 

mozgalmának minden történelmi tapasztalatát, ennél fogva 

harci programot jelent a világ-proletárdiktaturáért, harci 

programot a világkommunizmusért". 58  Lényegében ezen fő 

szempont szerint elemezte a program a különböző társadalmi 

osztályokat, rétegeket, partokat, politikai szervezeteket, 

mégpedig jellegénél fogva, meglehetősen elvontan. A doku-

mentumban igy számos, azóta már  kellőképpen  megvilágitott, 

ismert elméleti tévedés fogalmazódott meg, amelyek közül a 

legsulyosabb alighanem  a fasizmus és a szociáldemokrácia 

összemosusa volt. A program kizárólag a proletárforradalom 

szemszögéből nézve mindkettőt ellenforradalminak minásitet - 

te: 'a nemzetkőzi forradalom soran a szociáldemokrata par-

tok és a reformista szakszervezetek vezető csapata különös 

jelentőségű, mint igen fontos ellenforradalmi erő harcol a 

forradalom ellen ... a szociáldemokráciával, amelynek se-

gítségével a burzsoázia a munkásokat elnyomja, vagy osz-

tályérzéküket eltompitja, egy sorban áll a fasizmus ... 
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■ politikai szélj:rasnak megfelelően a burzsoázia hol a fa-

sizmus, hol pedig a szociáldemokrticiaval való koalició 06d-

szereit alkalmazza. i szociáldernokrücia viszont igen gyak-

ran nyílt fasiszta szerepre is vállalkozik a kapitalizmus 

nehéz óráiban." 59 

:'i indenkdppen tatékesebb rdszónek tekinthető a program-

nak az az ismert kategórizalás, amely szintön a proletúr-

f'orradalum esélyeit alapul véve, négy fű csoportra osztot-

ta a tőkésvilag orszagait: 1. a fejlett kapitalizmus or-

szagai, 2. a kapitalista fejlődés középfokán 61115 orszagok, 

3. az iparral rendelkező gyarmati,  félgyarmati es függő 

orszagok, 4. a teljesen elmaradeet, gyakran még törzsi-

nemzetségi rendszerben élű, főleg afrikai területek. 

=.oraania ezen felosztásban a második csoportba került. 

tizekben az országokban a Komintern elméleti allasfoglalé-

sa szerint  'mar  megvannak a szocialista epitéshez szüksé-

ges minimális anyagi feltételek' - ki nem mondva nem fej-

letlenebbek 1917 uroszországánál - ugyanakkor 'még nem 

fejezúdött be a polgári demokratikus atalakulás'. Éppen 

ezért ezen orszagokban az egyik lehetséges ut a polgári 

demokratikus forradalom győzelme utan a proletariátus és a 

parasztság demokratikus diktaturájának hegvalusulúsa és a 

lenini permanens forradalom elmélete szerint a szocialista 

forradalom győzelme, a proletárdiktatura létrehozása, a 

masik pedig egy olyan proleturforradolota azonnali bekövet- 
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kezte, ahol nagy helyet foglalnak el a polgári demokratikus 

feladatok. Mindkét esetben kiemelkedő fontosságu az agrúr-

forradalosa a parasztsággal való szövetségesi viszony álta-

lában. bo  

Látni fogjuk, hogy ezen elméleti utmutatásra a 20-as é-

vekben fejlődő sok belső problémával küszködő, az elmélet 

és gyakorlat terén számos vonatkozásban bizonytalan r(omaniai 

Kommunista Partnak igen nagy szüksége volt. Ezt jól érzé-

keltetik a part 20-as évek közepén folytatott elméleti 

tevékenysége és a Komintern VI. kongresszusát megelőzően 

1928 juniusában megtartott IV. kongresszusán elfogadott 

határozatok egyaránt. 



- 31 -  

mania  i'+o .l un 	Part e  4-_8  

között  

Az 1924 folyamán illegal itósba kényszerült fiatal part-

nak számos feladattal kellett szembenéznie, igy pl. a szer-

vezeti kiépüléssel, a stratégia és a taktika kidolgozusá-

val, a roman társadalom belső problémait Owe; ós azokra  

választ adó részprogramok megfogalmuzasdvsl '  az uj hely-

zetnek adekvát tevékenységi formák  megtalálásával, a leg-

€ll is és az illegdl is partmunka igen nehéz, nagyon sok buk-

tatót magával hordó összekapcsolásával. Ezen szerteágazó  

problémarendszer megoldására az első kisérletek a part  

III.  kongresszusán  történtek, amely két hónappal a Komin-

tern V. kongresszusa után ült Össze iJécsben. 	kongresszu- 

son hozott haturozatokon részben mar tükröződött a Komin-

ternen belüli elméleti irányvonal-módosulús. ,az I KP II.  

kongresszusún megválasztott Kőblüs telek, céh. Cristescu, 

.~ . Pauker és D.  Fabian nevével fémjelzett kőzponti bizott-

ság jelentését a kongresszus nem fogadta el. .b legsulyo-

sabb birálat az egységfronttaktika rossz alkalmazása, va-

lamint az  illegális kőrülményeknek Nőfelelő szervezeti  

formák, az illegális apparatus kiépítésének lassusvga vo-

natkoz fisában érte a korábbi vezetést. A KU tevékenységét  

biráló kongresszusi határozat szerint a pártvezetés nem  
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szervezett tömegakciókat az alulról jövő egységfront meg-

teremtésére, helyette a reformista szakszervezetek és a  

Szocialista Partok Föderációja vezetőségeinek küldött az  

összefogást szorgalmazó javaslatokat. 61  

.'+z egységfrontpolitika a Komintern V. kongresszusa szerint  

mér tárgyalt értelmezése azonban ekkor még nem j art negativ  

eredményekkel az RKP-n belül. A part politikai-szervezeti  

munkája sulypontjának ;áthelyezése a gyárakba, a gyári sej-

tek létszárasnak növelése és megerősitese,a dolgozó tőmegek  

mindennapi követeléseinek felkarolása befolyasünak növelé-

se céljaból objektiv követelmények voltak a fiatal, illega-

1 itasba szoritott roman is i kommunista mozgalom léte szem-

pontjából, márpedig ezeket az alapvető tételeket a munkas-

egységfront főntebbi értelmezése is hangsulyozta.  

A kettéosztott szakszervezeti mozgalomról hozott kongresz-

szusi hatúrozatot ugyan az alulról jövő egységfront alapjan  

történő ujbóli egységes szakszervezeti mozgalom létrehozá-

sát szorgalmaztak,  ám a  reformista  szakszervezetek szét-

forgácsolósát követelő szélsőséges elképzelések nem kerül-

tek tulsulyba, helyette ezekben a szervezetekben a balolda-

li ellenzik szervezése és kővetkezetes politikai és szerve-

zeti hruukaval az RKP befolyásünak erősitése lett a fű fela- 

dat. ~~ 	III. kongresszus jól érzékelte, hogy ,tomaniaban  

a munkasmozgalow számara kulcsfontossagu az agrar és a nem- 

zetiségi kérdés. Az utóbbi vonatkozásában kifejezetten tar- 
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gyilagos, a roaan uralkodó osztályok elnyomó neazetisÓg-

pol itikaját 161 ábrazoló elemzés született, amely az alap-

ját jelentette annak az igen pozitiv későbbi gyakorlati 

politikának, amely a nemzetiségi dolgozótömegek törekvései-

nek temogatésaban mutatkozott nej. Mindez a lenini nemzeti-

ségi pel itika alapelveinek fokozatos adoptáció jóval és egy-

re Iinnkrétabb caeefogalcaazásával párosuit. wi az agrarkér-

d'a% illeti rn'n a III. kongresszuson megmutatkozott, hogy 

ez konkoly elméleti .problémakat jelent a part szamar1. A 

*roman parasztst fel azubad itasa az uj jobbegyait r iiiie.+ 

iból' jelszó és a hozott hatarozatok meglehetőein ellent-

wondasoaak voltak. AZ  u j jobbuyysee elmélete a romániai 

munkásmozgalom századeleji öröksége volt, s:. uobrogeanu-

eherea dolgozta ki. Eszerint a roman a yrarstrukturában i-

yen erős hübéri csökevényeket a tiszta tőkés viszonyok  meg-

teremtése révén kell megsemmisiteni. 1i3  

Adós maradt a párt az 1921-es földreform utáni helyzet e-

lemzésével, bar a még meglévő földesuri nagybirtok elkob-

zusanak és a földnélküli szegi arasztok között történő 

felosztásának szükségessége megfogalmazást nyert, a hang-

suly a tőkés viszonyok kőzött szerveződő fogyasztási  és 

termelési szövetkozelekre, a  az azon belüli osztályharcra 

került: '... a part tagjainak tevákenykedn iük kell a fogyasz-

tass ós termelési szövetkezetekben és meg kell védeniük ott 

a szeeenyparasztok érdekeit azokkal a vezetőkkel szemben, 

akik a gazdagparasztsúg és a burzaozia soraiból jönnek, 
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segitve a szegényparasztsugot abban, hogy kezébe vegye a 

szövetkezetek vezetését". 64  Vagyis: egyrészt a paraszt-

ságot meg kell szabaditani az "uj jobbúgyság láncaitól", 

kiteljesitve a tőkés viszonyokat, másrészt erőteljesen kell 

szorgalmazni a közösségi formákat szegényparaszti vezetés-

sel. 	agrárkérdésben megmutatkozó elméleti bizonytalan- 

kodás a tévedések legfőbb oka végsősoron a román társada-

lom adekvát elemzésére támaszkodó, a marxizmus-leninizmus 

tételeit Romániára adaptáló és ebből kiinduló forradalom-

elmélet hiánya volt. A III. kongresszus összegzése kap-

csán, részeredményeinek elismerése mellett, ez utóbbi tényt 

kell kiemelnünk. A kongresszusi határozatok nem foglaltak 

világosan állást a stratégiai cél vonatkozásában. A poli-

tikai és gazdasági helyzetről szóló határozatok végén meg-

fogalmazást nyert, hogy a "munkás-paraszt kormány ... az 

egyedüli lehetősége a munkás és paraszttömegeknek, hogy 

felszabaduljanak az elnyomás alól és megmenekül jenek a 

pusztulástól és a nyomortól". 65  Láttuk, hogy a Komintern 

V. kongresszusának tézisei szerint a munkás-paraszt kor-

mány jelszava lényegében a proletárdiktatmra jelszavának 

átültetése a "néptömegek nyelvére", igy az csak szocialis-

ta forradalom eredménye lehet. Az RKP III. kongresszusán 

elfogadott határozatokban viszont nem fordult elő sem a 

proletárforradalom, sej' a proletárdiktatura forgalma, igy 

csak következtetni lehet, hogy a munkás-paraszt kormány 

kifejezést a Kominternben elfogadott értelmezésben hasz- 
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náltak a romún parton belül is. Ezzel ellentmondásban állt 

a paraszti kérdésben hozott határozat azon része, amely a 

Michalache-féle parasztparttal való szövetség eszméjével 

a lehetséges társadalmi atalakulas polgári demokratikus vo-

natkozasait emelte ki anélkül, hogy ez utóbbit szintén konk-

rétan megfogalmazta volna. 

Az elméleti tisztázatlanságok, különősképpen a straté-

gia és taktika, altalaban a forradalomelmélet vonatkozásá-

ban lehetőséget biztositottak a legkülőnfélébb, olykor igen 

szélsőséges elképzeléseknek a parton belül. Mindez szerve-

zeti és személyi konzekvenciákkal, s a 20-as évek végén egy-

re erősödő frakció-harcokkal járt együtt. A III. kongresszu-

son ez még nem vált élessé, a megbiralt korábbi vezetés 

többsége meg  bizalmat kapott, a part főtitkbrávé Köblös Ele-

ket választottak, akinek jelentős érdemei voltak a szakszer-

vezeti kérdésben mar emlitett ultraradikális nézetek visz-

szaverésében. G6 A pártvezetés ugyanakkor tisztában volt 

azzal, hogy a kongresszus számos problémát nem oldott meg 

megnyugtatóan. Elsősorban ez indokolta a Központi Bizottság 

és a Központi Ellenőrző Bizottsag plenarisülésének 1925 

juliusi összehivasat. + plénum Marosvasárhelyen tanácsko-

zott, s számos fontos kérdés került itt megvitatásra. El-

sőként a C. Dobrogeanu-6herea elméleti tevékenységének 

birálata kapcsán a szocialdemokrata elképzelésektől való 

egyértelmü elhatárolódást kell kiemelni. Gherea azon néze- 
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teiről volt szó, amelyek szerint Romániaban a modern kapi-

talista viszony kitel jesitese, :i polgári demokracia kivivu-

sa a fő feladat, s ebben a roman bnrzaodzia °felvilágosult 

és előrelátó elemei' is erdekeltek, s övék kell, hogy legyen 

a vezető szerep. A amunkásosztaly feladata,  hogy  kivivott 

szabadság joginaival oljen, erősitve szakarai szakszervezeteit 

es  politikai pártját, hegy mikor a szocializmus a nyugati 

fejlett tőkés országokban győz, akkor Romániában is be le-

hessen vezetni a szocialista viszonyokat. b7 .% plenu a ez-

zel szemben hangeulyozta, hogy az imperializmus idÚszak fi-

ban a proleturforradalwak győzelme lehetséges, s mint  o-

roszorszag esetében nem feltétlenül a legfejlettebb terü-

leteken. :+z, hogy 1925 nyaram a lenini forradalomelméletnek 

ezt az alapvett tételét ki kellett emelni a határozatokban, 

jól érzékelteti a roman kommunista mozgalmon belüli ideoló-

giai tiszt€ázatldamsagokat. Hasonlóan fontos volt a pl ris 

lilés azon gondolata, mely szerint a  part  helyes politikai  

03 taktika vonalat csak akkor dolgozhat ki, ha adekvát mó-

don elemzi a romániai tarsadal' i-gazdasag i valóságot, az 

ország külőnbőzú részeinek sajátos vonusait. 63  Lnnok a 

munkíának a megkezdésére azonban a plenum nem vállalkozott. 

. part további politikai gyakorlata szempontjából dőn-

tő kordés volt az illegális es  a lexgalis munka wegfelelő 

kapcsolatanak kidolgozösa• A Köblös 'lek-f' le vezetésnek 

nem kis gondot jelentett mindkét tevékenységi forma lét jo- 
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gosultsagának elismertetése. ,-z ezzel szemben álló irányza-

tok kőzül a legszámottevőbb a Cristescu kőré tőmörültccso-

port volt. Cristescu tekintélyes vezetőnek számitott a ro-

mániai munkásmozgalomban, a Komintern V. kongresszusán a 

Végrehajtó Bizottság tagjává választották. 69 Az RKP III. 

kongresszusa után azonban egyre inkább szembe került a párt-

vezetés tőbbségével. Szerinte a stabilizálódott román kapi-

talizmus demokratizálásáért kell küzdenii és a néptömegek 

minél behatóbb nevelése és megnyerése a fm feladat. Ehhez 

nincs szűkség illegális pártra, az RKP sejtjeit egyszerü- 

en fel kellene oszlatni, s átalakulni legális munkás-pa-

rasztpárttá vagy egyszerüen parasztpárttá. 66 	plenáris 

ülés egyértelműezi állást foglalt ezen elképzelésekkel szem-

ben, s cristescu ettől kezive fokozatosan elszigetelődőtt, 

majd  később ki is vált a pártból, s egy sikertelen pártalaki-

tüsi kisérlet után 1928-ban  a szociáldemokrata mozgalomhoz  

csatlakozott. 7o  Az illegális tevékenységet értelmetlennek 

tartó elképzelések mellett természetesen létezett a másik 

véglet is: lényegében puccsista, kalandor jellegé nézetek, 

amelyek szerint, ha néhány ezer gyáros, bankár és nagy-

birtokos fent tudja tartani uralmát a nép fölött, akkor 

egy cintudatos, felkészült kisebbség, kellően szervezett 

konspirációs tevékenység után magához ragadhatja a hatal-

mat. Eszerint pedig az adott politikai rendszerben, amely-

ben ugy is meg kell dönteni, a kommunista mozgalomban sem- 
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mi értelme a legális keretek, lehetőségek keresésének. 71  

plénumon elfogadott határozatok elitélték ezt az áramla-

tot is. A szélsőségekkel folytatott vitak közepette for-

málódott a Köblös-féle pártvezetés alapvetően  helyes irány-

vonala. t\ kommunista mozgalomnak léteznie kell, ha tőrvé-

nyen kivül helyezték akkor illegálisan. Ennek megfelelően 

a partnak tőkéletesiteni kell tevékenységi formait, hogy a 

lehetséges legkisebb veszteséggel a kőrülményekhez képest 

a leghatasosabban tudjon dolgozni. Ugyanakkor a realitá- 

sokkal sza+moló vezetés jól látta, hogy az illegalitás a lé-

tező legrosszabb harci terep bármilyen politikai mozgalom, 

igy a kommunista part számára is. Lényegében eleve lehe-

tetlenné teszi az erős, széles körü mozgalom létrejöttét, 

s a tömegbefolyás kellő kialakitasát. Lppen ezért szűkség 

van egy olyan legális politikai szervezetre, amely révén a 

part  bekapcsolódhat az ország politikai életébe. Ennek tő-

megszervezetnek kell lennie olyan programmal, amely egy-

részt vonzó a kommunista mozgalom potenciális bázisaként 

számbajövő tarsadalmi rétegek számára, másrészt még belül 

marad az ,államhatalom tűréshatára által megszabott kerete- 

ken. Egy ilyen szervezet megalakitásának gondolata már a tőr-

vényen kivül kerülés pillanatiban, 1924 nyarn felvetődőtt a 

pártban. A végső döntés azonban az 1925 juliusi plénumon 

született meg. Ennek nyomán  kezdődött  meg az RKP legális 

fedűszervének a kiépitése, összhangban az 1925 őszi kőzségi 

tanacsválasztasokra történő előkészületekkel. A Demokratikus 
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munkás 	Paraszt Blokk egymástól meglehetősen elszigetelt 

akcióbizottságai nem lebecsülendő részsikereket értek el. 

Bukarestben, Nagyv'.radon, Temesvárott, .'radon, Iasi-ban, 

Galati-on a blokk képviselői bekerültek a helyi tanácsba, 

kőztük a kommunista mozgalom olyan prominens alakjai, mint 

Rozvány Jenő, Wil ler Kálmán, Dán István, Ion Niculi, Iosif 

rteiter. 72  A  blokk 1926.április 18-án Turnu-Severinben 

tartott országos konferenciáján választotta meg Központi 

Bizottságát és tette közzé kiáltvány formájában programját. Itt 

került sor a szervezet végleges nevének a megválasztására is, 

ettől kezdve az 1933 februárjában bevezetett ostromállapot 

idején történt betiltásáig Városi és Falusi Dolgozók Blokk- 

ja néven tevékenykedett, lényegében az RKP fedőszerveként. 73  

Turnu-Severinben elfogadott programot okvetlenül szükséges 

kiemelni az RKP elméleti tevékenysége vizsgálatakor. ' ki-

áltvány fő pontja Vajda Lajos interpretálása szerint az a-

lábbiak voltak: "... a liberális kormányzat idején hozott 

munkás- és parasztellenes törvényes hatálytalanitása, a 

dolgozó tömegek és az együttélő nemzetiségek jogainak szé-

lesitése, az ostromállapot és a cenzura megszüntetése az 

ország egész területén, a rögtőn 

ség és a szlgoranca megszüntetése, általános amnesztia, a 

szólás és sajtószabadság, a városi és falusi  dolgozó  töme-

gek gyülekezési és szervezkedési jogának biztositása, sza-

bad választások az általános, közvetlen és titkos szavazás 

itélő biróságok, a csendőr- 



utján, származasra, nemzetiségre és vallásra való tekin-

tet nélkül minden 18. életévét betőltött egyén számára, 

választási jog a nőknek és a katonáknak. Ugyancsak általá-

nos érvényü programpontként szerepelt a harc a 8 órás mun-

kanapúrt, az összes munkásokra vonatkozó és ezek ellenőr-

zése alatt álló munkustőrvényekért, a munkanélküliek és a 

rokkantak allami támogatasáért, a nők és a gyermekek vé-

delméért. A paraszti vonatkozásu kővetelmények közé tar-

tozott a földesuri birtokokra 5o hektárig terjedő kártala-

nitás nélküli kisajátitása és a nincstelen parasztság kő-

zötti dijtalan kiosztása. .+z 1921. évi földreform során 

kapott föld utáni összes adósságok eltörlése, hosszu lejá-

ratu és fizetéskönnyitéssel járó kölcsönök biztositasa. 

A városi kispolgari rétegeket érdeklő követelések között 

szerepel a tőke, a jövedelem és az örőklés utáni progresz-

sziv adózas bevezetése, a tőkések ás a földbirtokosok köz-

vetlen megadóztatása. A blokk programja még magában foglal-

ta a fasiszta agitáció elleni harcot, továbbá anyanyelvi 

iskolak létrehozását, állami fenntartását ott, ahol a ro-

mánok mellett más nemzetiségüek is élnek.' 74  

A turnu-severini kiáltvány j6 bizonyiték arra, hogy 

az RKP vezetése 1926-ban alapvetően meg tudta oldani azt a 

kettős problémát, amely egy legális fedőszerv programjának 

kidolgozusakor a már emlitett módon (elve -ődött. A világos 
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közérthető  módon megfogalmazott követelések nem mutattak 

tul a tűkős rend keretein, többségOkben a polgári demokrati-

kus átalakulást cúloztak. Núhany kissé naiv pontot leszámit-

va (csendőrse g, sziguranca feloszlatása, a roman gazdaság 

korabeli fejlettségi szintjen 8 áras munkaidő követelése) 

reál is l  a széles tömegek politikai, gazdabúgi és szociális 

érdekeit jól kifejező progra a volt ez, amely raadasul eb-

jektive biztosithatta a rocauniai progresszió legkülönfélóby, 

nem kommunista erőivel való perbeszéd, majd együttmüködós 

lehetőségét, az t(KP kilépését a teljes elszigeteltsúgből. 

Ennek szellemében került sor az elad helyi jellegü mege gye-

zí sekre, sőt vulasztasi együttműködésre az 1920. illetve 

1:327. évi parlamenti velasztásokon, elsüsorban a  szociúl-

demokratakkal, de helyenként e1lenz'ki polgári pörtokkal 

L 
75 

usszessi gében elmondhatók, hogy az l(JP a III. és a Igy ' . 

kongresszus közötti időszakban, Miként az 1920 juliusi, a 

marosvasarnelyi plénum ess a Városi és Falusi uolgozÜk 

alokkjának turnu-severini a;i.akuló konferenciája tanusitja, 

több vonatkozásban előrelépett az elméleti munka terén, e1-

sűsorban bizonyos részkérdések tisztázusában. í m a legfőbb 

problémákat (az ország tarsadalwi és gazdasági helyzetének 

adekvat elemzésen alapuló stral.egia, s ennek megfelelő tak-

tika kidolgozása, a marxizmus-leninizmus forradalomelméle-

tének adaptalósa) ezeken a fórumokon sem sikerült megolda- 
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ni. Ráadásul a fentebbi előbbrelepést elsősorban biztositó 

Köblös Elek-fele vezetés poziciói Fokozatosan gyöngültek. 

Kőblös es üavid Fabian 1920 őszén, Pavel Tkacenco letar-

toztatása és meggyilkolása uton a pártvezetés határozata 

értelaeben Csehszlovakiába emigráltak. Itt 1927 elején lét-

rehoztak az RKP Külföldi Politikai Büróját, amelynek élén 

állva próbálta betőltami Köblök Llek főtitkári funkcióját é  

a  romániai  kommunista mozgalommal való kapcsolattartást, 

egyre kisebb eredménnyel. 7u  ;+z iKP tényleges irányitá-

sóban fokozatosan nyert teret a '1arcel Pauker kőré szer-

veződő csoport, akiket Pauker illegális nevéről (Luximin) 

luxim)inistáknak neveztek. M . Pauker mérnök a forradalmi di-

ókmozgalmakba.n vált kommunistává, az RKP megalakulása után 

aktiv szerepe volt a part szervezeti kiépülésében. Mint a 

Központi aizottsúg tagját többször letartóztatták. Ilyen-

kor látványos éhsólsztrájk akciókkal hivta Fel a figyelmet 

a romániai bőrtőnviszonyokra. 77 t Pauker körül tömörült 

csoport, akiket Vasile Luca, Panescu o  dumbrandt, Jalog Ilo-

na neve fémjelzett, a IV. kongresszus után frakcióvu szer-

veződött. Pauker taktikai  kérdésekben szénben állt a Köb-

lős-féle irányvonallal, a direkt Forradalmi akciók szerve-

zés-t, a kompromisszumok, a nem kommunista erőkkel folyta-

tott bármilyen együttműködés elvetését hangsulyozta. 1927-

28 folyamán az KhP hazai vezetése us a külföldi politikai 

büro kőzött egyre több nézeteltérés werült fel. Tőbbek kő-

zőtt ezek tisztfizusára lett volna hivatott a part 1928 ju- 
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niusában Harkovban összeült IV. konferenciája, amelyet  

Köblős Elek tiltakozása ellenére kongresszusnak nyilváni-

tottak. 78  Igy ez a fórum vált az KKP IV. kongresszusává.  

Az itt hozott határozatokból érdemes bővebben idézni abból  

a szempontból, hogy mennyiben jelentett ez a plénum tovább-

lépést a párt elméleti fejlődése szempontjából.  
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IV. 

:+ KopálsiaL Kommunista Párt IY. konfireeszusa az elfgaedott  

határozatok tükrében  

'V. kongresszuson elfogadott dokumentum első határo-

zata a rominiai belső helyzettel foglalkozott. szerint 'A 

romünial gazdasági válság elmélyült és kiélez5dött az utób-

bi években. Az óromániai fináncoligarchia hegemóniája nege-

rősődótt ... és viszonylagos stabilizációt ért el az orsz':g 

szisztematikus lerombolása és a széles dolgozó tömegek ki-

rablása révón. ' 79 r1 párthatározat katasztrófblisnak itél-

te meg a nemzeti liberális párti kormányzat gazdaságpol it i-

kéjót, hangsulyozva, hogy 	vámpolitikája, adórendszere 

és hitelszervezetei a bankok példátlan meggazdagodását biz-

tositják és az  egész ország nemzetgazdaiiginak összeomlását, 

az ujonnan csatolt országrészek pusztulasit hozzák magukkal.` 3o  

k óromániai román burzsoázia szupreméciójeit az ország gazda-

ragi ás politikai életében jól érzékelte a pártvezetés, am  

a IV. kongresszus adós maradt annak a politikai válságnak az 

elemzésével, araoly 1928-ban a Nemzeti Liberális Pórt buká-

sához és az erdélyi román polgári-paraszti érdekeket jobban 

hangsulyozó Nemzeti Parasztpárt hatalomra kerüléséhez veze-

tett. ezzel együtt nem foglalkozott a dokumentum a Nemzeti 

Parasztpárt programjával, ekkori nepszerüségével, ami a ro-

mániai munkásosztály egy részére is hátast gyakorolt. Jól 



érzékelteti ezt az 1926. majus 7-i yyulafehárvari nemzeti 

parasztparti nag!jyülesen résztvevő petrozsunyi és reeicai 

bányászok több ezres (ejyes becslések szerint 2o.000 sza-

got is eler') tőrneje. 31  Ex  nem lehetett véletlen, miivel 

az  1928-as völasztásokon a romön szociálcrata Part kö-

zös listán indult a Nemzeti Parasztpárttal. Szembeötlő ró-

sze volt a hatarozatnak a azoci'ldemokrata iiozgalon soim as 

elitélése: 'A forradalmi wunkasosztuly es parasztaau ki-

fosztasaval ogyidejuleg a burzsoazia nozgúsitutta azoci-

áldeiokrata lak' jatt, meypröbalvn kézben tartani a munkas-

mozgalm<at. . szociöldemokraták vügleg Összefonódtak a bur-

zsovz iuval ... előseg it ik a forradalow aktiv harcosainak  

Os  a forradalmi muakasoknak a letartüztatúsat. f=elhasznal-

jök a sziuuranee ügynökük us  a csaendűrők segitséget a mun-

kasruozgalom ugységünek a lerombolas.4hoz. Lluzik a becsüle- 

tes saunkiisokat a szakszervezeti uyülés©krGl, holy a rendőr-

süg pajzsa alatt hozzuk eaog a szakszervezeti döntéseket a 

kevésbé Öntudatos munkások forrnál is szavazasaival nyert 

többseggel. Minden kérdésben a szociuldemokrucia a korm.sny-

zó burzsoazia pol it ikö j t,t követi ás akt ivari részt vesz a 

,Azov j etun ió becsmerléaében. " 82 Ez az erőteljesen tamadó 

hangnem teljesen egybecsengett a Komintern vezetésnek a 

szocialdemokrata mozualocssal kapcsolatos úrtükelé seivel e;s 

utólagosan ugyanugy elitelhetjük a roman part esetében is, 

hiszen nem a reformista mankasmozgalon törgyilagos elemze-

són alapult. Lbbj1 adúdúan egyöltalaban nem  aaeulepő a  part- 



nak az ullásfoglalása az egységfronttaktika kérdúsüben: 

az egya(:gfronttaktikut alulról kell alkalmazni a mun-

kások es a parasztok sürgős ea létGrdokeit szolgáló közös 

harcában ...'. 83 

s~_,zerint az É0CP -nek meg kell nyernie a dolgozó tömegeket, 

amelyek harcénak vezetésére kizur6lagosan hivatott. ha-

turozatokban szó sem volt arról, hogy a pártnak bármilyen 

szövetségesei leehetnének a politikai, gazdasági küzdelmek- 

b fiit . 

IV. kongresszus továbbra som tisztázta a mur több-

ször említett forradalomelméleti problemakat. Num fogalmo-

zott mol ezzel kapcsolatban semmilyen stratégiát, csak köz-

vetlen utalásokból következtethetünk, miszerint az elfoga-

dott dokumentum a romániai szocialista forradalmat tekintet-

te lehetséges célnak, amelyőrt a pártnak küzdenie kell. A  

nemzeti kérdésről szóló hatúrozatnak az erdélyi sa j áteágo-

kat elemző része szerint 'A NOMMunista Pártnak szakadatla-

nul magyaráznia kell Erdó1y és íjángyit magyar és más nemze-

tisegü (szász, német, szlovák) széles Molyozó tömegeinek, 

hogy nemzeti felszabadulasukat csak a niunkus-paraszt-  kor-

manyért folytatott fegyveres harc ut jan fogjak kivivni.. a4 

•+ +Gomintern V. kongresszuson megfogalmazott, taktikai tézi-

seinek mar  idézett részével porhuzamba úllitható meeijfogal-

mazasa az: a proletérdiktaturuval egye alú munkás-paraszt 



47 - 

kormányért folytatott harc, a szocialista forradalom fegy-

veres uton való győzelme a célja az RKP-nak. Ezt a tényt e-

rősitik ureg Veress Pálnak az 1929-es év eseményeire tőrté-

nő visszaemlékezéséi. 'Lényegében csak az V. kongresszus 

után (1931 decembere után, a szerző) tudtuk meg: a 'linia 

justa' (helyes vonal) arra a hibás politikai koncepcióra 

volt alapozva, hogy Románia közvetlen proletárforradalom 

előtt all és ... a forradalom objektiv tényezői adva van-

nak, s a párt azonnali feladata az elégedetlen es forra-

dalomra kész tömegek élére állni, forradalomra vezetni ő-

ket ... Hitványsóg volna r€szemről gunyt fűzni a  part es  a 

KISZ egykori utasitasaiból ... de tény, hogy egyes, a köz-

ponttól jött elvtarsak bizalmasan érdeklődtek azirant, 

vannak-e még itt-ott a világháboruból visszauradt és el-

dugott fegyverek. Ilyen értelemben érdeklődtem én is 

Gyergyóban, ahol azt a választ kaptam, hogy akadnak még, 

csupán azt nem  tudjak  használha t6 állapotban vannak-e. 

Igy aztán érthető, hogy a rosszul elmondott és még-

rosszabbul értelmezett utasitásokból Ny. Gy. kolozsvári 

ifjumunkás azt a kővetkeztetést vonta le, hogy elérkezett 

az ideje a forradalmi partizánharcnak és egy revolverrel 

meg levágott agyu katonafeqyverrel felfegyverzett három 

tagu csoportjával Kolozsvár környékén "akcióba' is lépett. 

csendőrség néhány nap alatt letartóztatta Őket és eljá- 



- 48 - 

rést inditott ellenűk." b'' 

A  IV. kongresszus dokumentumai szerint az {KP az e-

gyik legfontosabb problémának a nemzeti kérdést tekintette. 

..mellett, hogy ezzel külön határozatban is foglalkozott, a 

háborus veszélyről és az agrurkérdésről szóló határozatokban 

szintén szaros megfogalmazásban hangsulyt kapott ez a prob-

lema. A kiindulópont itt az a mai roman púrttörténetiras 

által egyértelműen elitélt felfogas volt, amely szerint 

mai izomári is az 1914-19-es évek imperialista  vérfürdőjének 

eredményeként, a versailles-i, trianoni és neu il ly-i szer-

ződések következtében megnövelte népességét ... 

Lzen szerződések következtében jött létre Nagy-i:ombnia, a-

melynek határai nem felelnek meg semmilyen, a különböző te-

rületek közötti etnografiai vagy gazdasági egységnek és ez 

természetes, mivel  Anglia  és Franciaország imperialista  bur-

zsoáziáját nem a dolgozó tömegek  érdekei vezérelték, amikor 

ugy a mai Romania, mint a tőbbi háboru utni állam létre-

jöttében részt vettek, hanem az a megfontoles, hogy i.ománi-

uból az  első proletár 'il lam, a zov j atun i6 és az el j övend6 

balkáni proletárforradalmak elleni harcban engedelmes csen-

dőrt faragjanak 	 Ugyanezen gondolat a háborus ve- 

szélyt elemző részben az alubbiakban nyert megfogalmazust: 

"... Az iiaperiul istbk létrehozták Versailles-ban egy 'Nagy-

Rom8niöt" d millió ne»  roman  lakossal azért, hogy tőlük tel-

jesen függd helyzetbe iaozzak.. 87 
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Ezek szerint az RKP az első világháborut lezáró Parizs kőr-

nyéki békét, s ezen belül Románia területgyarapodása megité-

lése tekintetében lényegében az ismert lenini állasponton 

állt, amely a győztes antant nagyhatalmak imperialista bé-

ke díktátumanak tekintette a mindkét tömb részérúl alapve-

tően igazságtalan első világháborut lezáró békerendszert. 88  

,A mai magyar történeti értékelésnek is ez az alapja, itt leg-

feljebb az egyes területek differenciált értékelését lehet 

számonkérni az RKP IV. kongresszusától. Az 1910-es magyar-

országi népszamlálás adatai szerint 57 %-ban romónok lakta 

Erdély (közgondolkodásunkban kevéssé terjedt el, hogy ugyan-

ekkor csak minden harmadik erdélyi volt magyar nemzetiségű), 

amelynek politikailag aktiv románsága 1918. december 1-én 

Jyulafencrvárott egyértelműen hitet tett az anyaországhoz 

való csatlakoz.:as mellett, nem vonható egy kalap aló a dön-

tően nem románlakta tiszai Alföld, Bánát, Bukovina, Dél-

bObrudzsa, Besszarabia területeivel, amelyek egyértelmüen a 

román területszerző politika eredményeként kerültek  Romuni-

úhoz. 

fentebbi kiindulópontból következett, hogy az RKP-

a mai roma.n púrttőrténeti szakirodalom szerint helytelenül -

komániát soknemzetiségü országként fogta fel. , nemzeti kér-

dés megoldásában, miként ez a dokumentumban két helyen is 

megfogalmazást nyelt, a "nemzetek önrendelkezési joga az el-

szakadásig` lenini alapelvből kell kiindulni. Lényegében a 



lenini  gcrndolatmenet szerint 'ez a jelszó  ri t<ü lünbüzü orszé;j-  

rt;szok konkrét kőrülwdnycire alkalmazva nem elv:.lzlsztja, ha-  

nem el lelkezűle<g összeköti t-.ou,.nia valamennyi nemzetiségű awn-  

kas tümeyeit. Lz a jelszó  kötelezd a t.ársadalc►  i- gazdasug i  

felazabaclulúsórt folytatott harcban, a nemzeti kérdés valódi  
c  

cac~cgoldl~súért Etomúniabar ► , a+idlkanon ős Közép-urG ~►aban  ... " ~  

+ nemzeti kérdésről szóló hat.arozatok részletesebben t,.rgyal-

túk aesszar'sbi' ►t, aukovirµA, Uobrutlzsot es trdélyt.esszara-

biaval kapcsolatban a part szerint " • romian burzsoázia, hogy  

igazolja clrablas at, wugprúbul ja demonstrálni, hogy a 6essza-

rabia népességűnek relativ többségét kitevő moldvaiak roma-

nok, amikor a moldvai nép magi fOugetlen nenzctisúgnek tart-

ja, s valóban az ie, sa jut kulturóval. " A dokumentum kiutcl-

te a 20-as C.vek felk©lúseit (EEotin, Tigana, Tatar-aunar),  

amelyeket a szovjet hatal4w jclszal'aval vívtak". Lppen ezért  

az ickP-nak "... kötciessé,je minden mértékben seijiteni a  

dolgozó tömegeknek az SZSZiZtt-rel (szovjet-moldavia) való  

egyesülésért folytatott küzdelmet;'. 9°  Ugyanezt az allaspon-

tot foglalta el a IV. kongresszus Jukovina esetében is mona-

van, hogy ":sukovina ukrán dolgozó töuege' ... a .;zov j et-

Ukrajnavai való egyesülésre törekszenek" es  ezt a  partnak  

"tuwogatnia kell a mindennapi munka 's agitació folyam a". Az  

előbbiektől eltérően értékelte a dokumentum a ►>obrudzsaval ea  

~ _rdú1lyel kapcsolatos feladatokat. Jobrudzsaban "... i3 dob-

rudzsai bulgr burzsoázia agit:aciója, amelyet a bulg.:riai  
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honfitúrs burzso.iziaval kapcsolatban állva folytat Dobrud-

zsának i..ulg'iriához való csatolásáért bázisa annak a törek-

vésnek, hogy elnyerje ezen terület dolgozó tőraegeinek el-

nyomásához való jogot. Fel kell vilúgositani a bulgár és 

más nemzetiségű dolgozó tömegeket, hogy nemzeti felszaba-

dulásuk csak a tőkés rend eljövendő megdöntésével, a mun-

kás-paraszt hatalom aaegvalósitósával lehetséges.' 91  

Lényegében hasonló  értelemben tárgyalta Erdélyt is a kong-

resszus, amint azt a proletárforradalom stratégiai célja 

kapcsún riór idéztük. 

A nemzeti kérdésről szóló határozatokból tehót egy-

értelmü en kiderült, hogy végül is ezt a szocialista for-

radalom ala rendelte az f:KP 1928-ban.  Mivel  a azov j etun i-

óban megvalósult a proletárhatalom, ezért hasogatni kell 

3ukovina és ciesszar:abia 'önrendelkezési jogot az elszaka-

dásig', hiszen a vilag első munkás ullamahoz csatlakozná-

nak, ám ugyanennek az alapelvnek semmi értelme üobrudzetés 

Erdély vonatkozásában a fentebbi gondolatmenet szerint. Ez-

zel együtt ujból hangsulyoznunk kell, hogy lényegében le-

nini all spontról indulva dolgozta ki a part a határozat-

nak ezen pontjait. Egy lényeges hiunyosságot kell itt ki-

emelni, nem volt szó konkrét nemzetiségi  jogokról az adott 

kereteken belül (nemzeti nyelv használata a közigazgatós* 

ban, iskoláztatási és kulturalis jogok, különféle hátrányos 

megkülönböztetések eltörlése stb), jóllehet ebben a vonat- 
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kozasban a parton belül korabban mór születtek j6 határoza-

tok (III. kongresszus, Vá rooi és Falusi Dolgozók }3lokkja  

programja  stb). Ezek a nemzetiségi 'jogok 1928-ban szintén  

a szocialista forradalom majdani győzelme utón megoldható  

kérdőssé v:alnak a part szerint.  

,'i  IV. kongresszus fontos feladatának tekintette  az  

agrárkérdés uaegoldasat. t :zt a problémat szorosan összekap-

csolta a nemzeti kcsrdeasel : tt  a roman burzsoíazía a csatolt  

o1'szógrvszekben gytaraaaatositc5 us roawnositó politikát hozott,  

ben6pessitvea az egykoru uri és szabad földeket óromaniai  

telepesekkel,  elsősorban gazdag paraszti elemekkel és román  

tieztvisel~kkel, földtt~ lkül hagyva a c:aas ne:tzetise:gü sze-

gény parasztok helyi timp®it (oroszok, bulgarok, newetuk,  

moldvaiak, teaagya rok stb). Lz a koloniz:acióe politika  egyes  

helyeken a ki:scabbsa:gi parasztok  kifosztásán keresztül is  

fsrvéryesiilt (Dobrudzsa, i :rdély, ssénát). '  32  í.z az ob  j ek-  

t iv helyzetelemzés volt a legpoz it ivabb ért(akeihetű része az  

agrarkerdt;srcíl szóló hatarozatnak. :z agrarkcrdó:s végső  

taegolda,sasként a kisparaszti magaíntulajdon eltörlése, az  e-

gesz fiilcltearülét a.11amositassa, a kőzőssegi fortaak szorgal-  

t:taz.,saa mar new tekinthető megalapozott c;élkitüzésnek. ,z  

agrarkerdós a IV. kongresszus után is az elmeletileg kel1G-  

en  wog nem vilagitott proble:mak körében maradt.  

kongrt:sszudl 40tarozatok, alapvetően jó me0lti$411r  
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t(ssel foglalkoztak még az if jusógi mozgalomban végzett gya-

korlati munka hiányosságaival, valamint a  Vörös  zieíjéllyel. 

Ezek azonban kisebb jelentőségü ek voltak a fentebb elmondott 

kérdésekhez képest. úsazeseégében a IV. kongresszus az el-

méleti munka terén nem hozott lényeges előrelépést, sőt  a 

szocialista forradalom stratégiai célkitüzése, kidolgozott 

forradalomelméleti  háttér nélkül tőbb vonatkozásban nega-

tiv következményeket hozott. Ez a pártnak 1928 után gyakor-

latilag tevékenységében is megnyilvánult átmenetileg. Az 

i2KP életében az igazi fordulatot csak az 1931 decemberi V. 

kongresszus jelentette. fim ezen plénum határozatainak elere-

zése előtt indokolt áttekinteni a világgazdasági válság ro-

mániai hatásait. 



:• viláqqazdasáqi vúlSaci fatusa .coAanibba,j:  

Az ttKP 1928-31 között 

A 20-as évek mar  tbrgyalt, romániai viszonylatban jelen-

tős gazdasági fejlődésnek vetett véget az 1929-33-as nagy 

világgazdasági válság. Ismeretes, hogy a pénzügyi, agrur 

é3 ipari válság viszonylag egyidejű jelentkezése a tűkés-

vilúg eddig ismert legmélyebb krizisút eredményezte. i:+indez 

kül5nösen sulyos következményekkel jart az európai viszony-

latban elmaradott közép-kelet-európai agráripari kisállamok 

esetében, amelyek "... még nem tudtak megbirkózni a világ-

háboru után kialakult uj körülményekkel sem, s többségük  

egyetlen évtized alatt Aip uj területű nemzeti gazdaságuk 

létfeltúteleit sem alakíthatta igazán ki ... Sajátosan ne-

hézzé tette számukra a helyzetet a világgazdaság egész kö-

zegében egyidejűleg lejátszódott átalakulás, mely kettős 

feladat, kettős nehézség elé állitotta őket: miközben az 

uj nemzeti keretek támasztotta belső ótelakitási igények 

hosszabb tavu feladatai jelentettek nehezen átugorható aka-

dályt, egyidejűleg ... egy neg magasabb, még nehezebb vi-

lággazdasági akadály ... fala is eléjük meredezett." 93  

i ,:omaniát, az orszug jellegéből adódóan uz agrárválság 3 

fő aspektusa: 1. Az agrárárak zuhanása, 2. Az agrárolló 

szárinak szétnyilása, a mezőgazdaság és az ipar szektori-

ális kapcsolatainak felborulása, 3. .i külpiacok átmeneti 
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kies'" , 

 

ebből adódóan a fizetési ts külkereskedelmi mérleg 

sgyensulyzavarai érintették a legérzékenyebben. 94  Az  agrár-

termékek árainak zuhanása katasztrőfális volt. %z 1929-es 

árt loo-nak véve 1931-ben +:orran fiúban a buza árindexe 39-re, 

a rozsé 52-re, a kukoricára 34-re esett. Tájékozódásul érde-

wcs összehasonlítani a föntebbieket ugyanezen év hasonló 

magyarországi adataival: buza 72, rozs, 87, kukorica G3. 

válság éveiben a mezőgazdaság pénzbevétele Romuniában 57,8 

.,,-kal csökkent, lenyegiele nagyobb arányban mint Magyaror-

szagon, pedig a 35,8 ;;;-os c.II 	i'e itt is aulyosnak bizo- 

nyult. y5 Lz a jelentős különbség elsősorban a két ország 

eltérő birtokstrukturújéból adódott. magyar nagybirtok a 

tendenciákat kivédeni nerc is, azok hatrsait valamelyest 

jobban tudta csökkenteni, mint a romániai kisparaszti gaz-

daságok százezrei. .' mezőgazdasági árak nemzetközi csökke-

nc se, a külső pgrarpiacok szükülése kettős hat fist eredmé- 

nyeztek a romún agrarexportra, egyrészt csökkent az össz-

mennyiscge, húsrészt a kivitelből származó bevételek is 

visszaestek. 1929-ben Románia 1,7 millió tonna gabonát ex-

portalt, 8.954 millió lei órtkbean. 1934-ben 1 millió tonna 

gabona kivitele mindössze 2.381 milliú lei bevételt jelen-

tett, vegyis a kivitel 42 A;,-os csökkenése a pénzbevétel 

73 ,g-os esésével pirosult. JEL  i.zek a tendenciák természe-

tesen rohaiiosan csökkentették a paraszti ólotszinvonalat. 

léti enbóartási költségekhez viszonyitott paraszti vásárló 

erőt 1913-ban loo -nak tekintjük, akkor ugyanez az úrtők 



1932-33-ban 30,4 volt, mej a felét sem tette ki a korabeli 

magyar, vagy lengyel hasonló adatnak. (67,4, illetve 05,9)97  

román kisparaszti gazdaság nagyarányu kölcsönfelvételre 

kényszerült, num egyszer 4o , ;;-os kamatra. 1931-re a parasz-

ti eladűsodus tümeiess6 valt és a hivatalos statisztikák 

szerire: elérték a 150 e*lliárd leit, 98 Lz azt jelentette, 

hogy az 1 hektárra kivetitett adós* 5.737 leit tett ki 

orazegos atlagban. Egyes megyékben (bucewwa, :;overin) megha-

ladta az guy hektárra esői 2o ezer leit. Ennek következtében 

az 1921-es földreform soron lótrejött uj kisparaszti gazda- 

ságok közül kőrülbelül 5 ezret 5rvcrcztik el ebben az évben. 99  

isszesaúgében a romániai agreírvúlség meg közép-kéket-

európai viszonylatban is rundkivül sulyosnak bizonyult. -+z 

alacsony termelékenységű, rosszul felszerelt, kezdetleges 

technikai szinten 1uvü kisparaszti gazdaságok katasztrófalis 

helyzetbe jutottak, s az amugyis rossz szociúlis ás egész-

ségügyi viszonyok között élő, a lakosság számszerü többsé-

gét kitevj szegónyparasztok millióinak rosszabbodtak a lét-

feltételei. Ennek a ténynek az objektiv elemzése minden-

felesképpen fontos feladatév' vált a romaniai kommunista 

mozgalomnak. 

általános agrarvalsággal egyidőben jelentkező  ipa-

ri valság itt differenciáltan úri+etette az egyes iparugekat. 

legkritikusabb helyzetbe a 20 -as uvekben, a mar turgyalt 
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módon fejlődő bányaipar, vaskohászat, mezőgazdasági és vasu-

tó gépipar, valamint a beruházásokhoz közvetlenül kötődő é-

pitűanyagipar, cementgyártás és az épületfa árukat előálli-

tó ipar került. .. romániai szénbányak termelési szintje 

1933-ban nem érte el az 1919-es mennyiséget, s közel fele 

volt az 1929-es értéknek . loo  Átlagosan a romániai bánya-

szat termelése 37 n;-kal csökkent. Nagyjából hasonló módon 

esett vissza a kohászat termelése is. 1932-ben 1929-hez 

viszonyitva hengerelt áruból 66,1 ;g-ot, félkésztermékekből 

5o,1 „-ot allitott elő ez az ágazat. lol  A legnagyobb mér-

tékben a cementgyartás és az épületfaáruk gyártása zuhant 

le, alig elérve a válság előtti termelés felét, nyilván-

valóan a teljesen visszaesett beruházások eredményeképpen. 

mérsékeltebben csökkent az ipari fogyasztási cikkek terme-

lése, a papiriparé például lo-17 , -kal. A textilipari ter-

melés, azon belül is különös képpen a pamutáruk előúllitá-

sa nem esett vissza, hanem évi lo-25 ,'-kal emelkedett. 

Ez nem kizárólagos román sajátosság volt, hiszen a korabeli 

Magyarországon is hasonló jelenség játszódott le a textil-

iparban, kivéve a mezőgazdasági igényeket kielegitő textil-

ipari üzemeket. Romániai sajátosság volt viszont, hogy a 

válság tulajdonképpen jelentős lökést adott a kőolajkiter- 

melés fokozásának. Az  agrárexport  csökkenéséből adódó növek-

vő külkereskedelmi deficitet ugyanis a kőolajkivitel mennyi-

ségi növelésével igyekezett Komónia mérsékelni. Ezért a kő-

olajtermelés 1933-ban már közel kétszerese volt a válság 

előtti szintnek, s az export az 1929. évi 2,88 millió  tonnú- 
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ról 1934-re 6,5 millió tonnára a 	M~ ett. 1o2  Igaz, hogy  

ezzel az elért siker csak részleges lehetett, mivel a fen-

tebbi Mennyiségért 1929-ben 9,6 milliárd lei, 1934-ben mar  

csak 7,2 milliárd lei volt a bevétel. növekvő kőolaj ipar  

viszont jelentősen ta*kkentette a román ipar össztermelésé-

nek e zuhanását, amely igy végül is összességében 11 4;-os  

volt.  

romániai ipar viszonylag kisebb arányu átlagos visz-

szaesése persze nem vigasztalta sem a bány€ Lizokat, sem a ha-

gyományos nehézipari központok nagyüzemeinek munkásságát.  .\ 

legsulyosabb gondot számukra a növekvő munkanélküliség je-

lentette. 1929-32 kőzött minden 4. nagyűzemben foglalkozta-

tott munkás az utcára került. 1o3  Emellett a tárgyalt idő-

szakban mintegy 3oo kisüzem ment tönkre, munkásaival növel-

ve a munkanélküliek számát. ;A 20-as évek végére több mint  

fél milliós romániai munkásosztályból 1933-ban körülbelül  

2oo ezren kerestek munkát. lo4  ez százalékarányút tekintve  

nagyon nagyarbnyu munkanélküliséget jelentett, hiszen e-

szerint a  foglalkortatott  munkások száma 4o-kal csökkent.  

Magyarországon ugyanezen adat 1928-32 közőtt 3o ;,;. l06  

> sulyos munkanélküliség mellett a válság alatt az allésban  

lévők szociális helyzete is jelentősen rosszabbodott. Ennek  

a rosszabbodásnak a legfőbb alkotóeleme a munkabér névleges  

értékének visszaesése volt. 1933-ban a munkások reálbére  

36,9 ;ifi-kal volt kisebb, mint 1929-ben. i bérek vúsárlóere- 



jenek általános csökkenése mellett sorkerült az állami szek-

tor munkásainak abszolut bércsökkentésére is. A  válságra va-

ló hivatkozással un. "áldozati görbék" alkalmazására kerOlt 

sor, előszőr 1931 januárjában. Ekkor utlagosan lo ;o •os bér-
csökkentébt hajtottak végre az állami üzemekben. Flasonló 

lépésre még kétszer szánta el magát a kormányzat: 1932-ben 

és 1933 januárjában. Ezek az áldozati görbék a pénz amugy 

is roml6 vásurlóerejével párosulva sulyos terhet  jelentettek 

az állami alkalmazásban levő munkások szúmára. 

usszefoglalusként elmondhatjuk, hogy a k oiaj ipar és 

a textilipar sajátos helyzete folytán a romániai ipari vul-

súg - az átlagos termelési adatok tükrében - nem tekinthető 

annyira sulyosnak, mint az iparil ag  fOjlettebb országokban. 

Ugyanakkor bizonyos hagyományos ágazatok visszaesése rend-

kivül nagyarányu volt (banyaipar, kohászat, épitőipar), 

Ezeknek a krizise a romániai munkásosztály legkoncentráltab-

ban elhelyezkedő, a fiatal romániai munkásmozgalom legfőbb 

bázisút jelentő, legszervezettebb rétegeit érintette. A 

nagyarunyu munkanélküliség, az abszolut és reúlbéresőkkenés, 

a nemzetközi viszonylatban amugy is alacsony életszinvonalon 

616 romániai munkásosztály általános helyzetét jelentősen 

sulyosbitotta. Igy nem véletlen, hogy a tárgyalt időszakban 

e, yértelmü radikalizálódás ment végbe elsősorban a nagyüze-

mi munkásság körében. A  helyzet elemzése a megfelelő stra-

tégiának alarendelt taktikai lépésekkel történő kiaknázása 

nagyon fontos,objektiv feladatává vált a romániai Kommunista 
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Pártnak.  

Az 1929-33-as válság nemcsak a fizikai termelő munkát  

végző parasztságot és munkásosztályt sujtotta, hanem az al-

kalmazott képviselői rétegeket, sőt bizonyos államilag fog-

lalkoztatott értelmiségi csoportokat, p1: pedagógusok is.  

Főleg az állami tisztviselők kőrében került sor elbocsütá-

sokra, az 1932-es áldozati görbe  bevezetésekor nagylétszá-

mu kényszer nyugdijazásokra. Ennek eredményeként a tisztvi-

selői létszám 25 ,,;-kal csökkent 1929-33 között, s jelentős  

arányu munkanélküliség sujtotta ezt a társadalmi réteget  

is. 1o6  ~z általános reálbércsökkenés az a tény, hogy pél-

dóul a bérek vásárlóereje Bukarestben 36, Kolozsváron 33,  

Temesvárott 41, Tasiban 56 ,, ;-kal alacsonyabb volt 1933-ban  

mint 1913-ban, természetesen valamennyi fix fizetésből élő  

tisztviselőt és értelmiségi réteg életsz invonalát csökken-

tette. 107  Emellett a tárgyalt időszak nemzeti$ politi-

ka jónak fényében korönt sem meglepő módon az elbocsátottak  

kiválasztásakor az életkor és a politikai szerpontok mellett  

nagymértékben szánitott ez állami alkalmazott nemzetisége  

is. 105  Mindez ősszességében megteremtette az ob j ekt iv  

lehetőségét annak, hogy a romániai kommunista mozgalom el-

vileg a hagyományos potenciális társadalmi bázisnak tekin-

tett munkásságon, és szegényparasztságon kivül a föntebbi  

rétegek irányába is orientálódjon. , fentebb felsorolt vál- 

ságjelenségek szükségszerűen együtt jártak a 20-as évek  
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viszonylag stabil politikai strukturájának megrendűlésüvel. 

Az 1928-ban hatalomra jutott, az azóvi parlamenti vulasztá-

son igen széles tömeget - köztük a vele közös listán induló 

szociáldemokrata pártot - maga mőgé áll itó nemzeti paraszt-

part. 	balszerencséjére, nemcsak a hatalmat vette át, 

de a világgazdasági válság minden megoldhatatlan gondját 

is. ' 109  A  ianíu-koralánynak a hagyományos politikai rend-

szert jelentűsen átalakitani óhajtó demokratizálási ós de-

centralizálási reformjai kezdettől kemény ellenálláatvál-

tottakki a román uralkodó osztály jelentős részében. Magya-

ry bukaresti magyar nagykövet 1929. szeptember 24-én kel-

tezett jelentése szerint 'az óroiáns€íg és az erdélyi romá-

nok közötti különbség egyre jobban differenciálódik ... 

Nem hiszem, hogy a regat sokáig eltűrje az erdélyiek egyre 

jobban kidomborodó szupremáciáját.' llo  .' politikai küz-

delmek fókuszában a r(aniu-féle közigazgatási reform állott, 

amelynek sarkalatos pontja az autonóm közigazgatási kerü-

letek, az an. tartományok felállitása volt. 	7 kerület 

Muntánia, Moldva, Erdély, tiesszarábia, Bukovina, Olténia 

és a Bánság élére Maniu 1930. január 2-án nevezte ki a ke-

rületi igazgatókat. 111  Ezen nemzeti parasztparti politi-

kusok azonnal a hagyományos - főleg bukaresti - vezető 

politikai körök támadásának kereszttüzébe kerültek. Különös-

képpen oobrescu erdélyi és Moldoveanu besszarábiai tarto-

mányi igazgatú - kétségkivül nem teljesen feddhetetlen - 

előéletének kiteregetésével igyekeztek lejáratni ezeket a 

helyi vezetőket, s ily módon is diszkreditálni az egész 
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autonóm tartományi rendszert. Lz korántsem volt véletlen, 

hiszen 	A tartományi autonómiakért tudvalevőleg az ó- 

királyságbeli románok soha nem lelkesedtek, hiszen vég-

eredményben nem kerülhette el a figyelmüket, hogy az egész 

koncepció tulajdonképpen az ujonnan szerzett provinciák 

önálló berendezkedésére ;és kizsúkmányolásuk megakadályozb-

sára irányult ... Most amikor a besszarábiai tartományigaz-

gatóról kiderült, hogy lefokozott hadiszökevény, az erdé-

lyi néptribunról, hogy közönséges gonosztevő, a tarto só-

nyi autonómiák gondolata nagymértékben ellenszenvessé vált 

a roman közvélemény előtt. " 112 Maniuék a politikai küz-

delmekben nem támaszkodhattak az őket hatalomra segitő 

széles tőmegekre, ha akartak volna sem, hiszen a válság 

kitőrésekor Ők voltak kormányon, s nekik kellett fellépni-

ük az egyre sűrűsödő sztrájkokkal, utcai megmozdulásokkal 

szemben. Ezek mintegy jelképes nyitányút az Európa-szerte 

nagy visszhangot kiváltó lupeni.i események jelentették 

1929 augusztusában. Az egyik legjelentősebb zsil-völgyi 

szénbányaszati központ lupeni-i munkásai augusztus 5-én 

kezdték meg a sztrájkot, 8 óras munkanapot, magasabb bé-

reket, az elbocsátások beszüntetését,  az elbocsátottak 

visszavételét követelve többek között. Az akció sikerének 

biztos.itására megszállták a helyi bányák villanyüzemét, 

megbénitva ezzel a termelést. :1 megyei hatóságok két ha-

tárőr-századot ás egy helybeli rendőrszázadot vezényeltek 

ki, amelyek körbevették az üzemet. Az augusztus 6-án meg-

indult támadás sortan mejtisztitották azt a sztrájkolóktól, 
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3o munkást megölve és több mint loo-at megsebesitve. 113 

lupmi- i sztrájk nem kizárólagos kommunista akció volt, 

szociáldemokrata es párton kívüli munkások szép számban 

vettek benne részt. 5 ha tulz' s is Magyary bukaresti  kö-

vet megálla[itása, mely szerint ' Az ismert lupeni-i véreng-

zés áldozatai olyanokból kerültek ki, akik valamikor Maniu 

személyének elszánt gardajárt alkották", végső konkluzió jú-

ban: 'a munkásság elfordult Maniutól ... `, jól tapintott rá 

a lényegre. 114 romániai munkásmozgalom legális erejének, 

a szociáldemokrata pártnak, amelynek 1928-ban a Nemzeti P a- 
rasztpárttal közös választási listán indulva  története  során 

el3ször sikerült bekerülnie a parlanentbie, szűkségképpen 

szegbe kellett fordulnia választási szövetségesével. 	Maniu- 

kormány 2 éves mérlegét megvonva PistinSP szociáldemokrata 

képvleslű 1930. junius 18-i parlamenti beszédében szervére 

vetette a miniszterelnőknek, hogy "... a kormány semmit 

sem tett sem a gazdasági válság, sem a  munkanélküliség le-

küzdésére...`. Ezen kívül Pistiner többek kőzött számon-

kérte azt, hogy nem  történt semmi a szociális biztositás 

kérdésében, a hadseregben továbbra is alkalmazzák a testi 

fenyitést, a nemzeti iskolákra vonatkozó ígéretek csak igé-

retek maradtak. ueszüde végén nyomatékosan hangaulyozta a 

korábban nyilvánvalóvá vált tényt: 	... a liberálisokkal 

vivott harcuk az önök javára dűlt el és most  megkezdődik  

a harcunk önökkel'. 115 

>> maniu-kormmúnyra rászakadt vélség Gs annak küvefckoz- 
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ményeihez képest kétségkivűl másodlagos, de a belpolitikai 

szemponból azért nem jelentéktelen tény, hogy a nemzeti 

parasztpárti vezetés semmit nem lépett előre az nemzetiségi 

kérdésben a liberálisokhoz képest sem. Ez egyébként nem is 

igen állott szándékában a főleg Erdélyből származó román 

polgári politikusoknak. Jól példázza ezt a még hatalomra 

kerülés előtt Popovici-csal a francia Le Matin által 1928-

januárjában készitett interju, amelyben a Nemzeti paraszt-

párt ismert politikusa, későbbi miniszter a nemzetiségekre 

vonatkozó kérdéatmeglehetősen röviden elintézte, kijelent-

ve többek között, hogy 	Erdélyben a háboru előtt 3 mil- 

lió románnak csak 3 liceuma és 2 gimnáziuma volt. Most 1 

millió 2oo ezer magyar számára több mint 4o liceumot tar-

tunk fenn, ahol az oktatás magyar nyelven folyik'. 116 

A kérdésre érthető okokból,  különösen odafigyelő Magyary 

smár idézett 1929. szeptember 24-i jelentésében a kormány 

nemzetiségpolitikáját ekként ősszegezte: 'Nem sok siker-

rel opera].  viszont Maniu a kisebbségi politika terén .. . 

A kormány ténykedéseivel és főleg a kőzigzgatási re'orm-

xa1 az összes kisebbségek egyaránt elégedetlenek'. 117 

Tőbbek között azért is, mivel a tartományi autonómiákról 

szóló reform egyáltalán nem foglalkozott 0  kisebbségi nyelv-

használat általános szabályozásával a közigazgatásban, ez 

továbbra is a helyi hatalmi szervek hozztállásának függvé-

nye maradt. 113 

összességében Maniuék polgári-paraszti demokratikus 
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politikai berendezkedésre tett elképzelései az adott törté-

neti szituóciöban meglehetősen hamar keresztülvihetetlenek-

ké váltak. 	roman belpolitikában addig példa nélkül állóan 

széles tömegbázis, amely az 1928 decemberi parlamenti vá- 

lasztásokon a Nemzeti Parasztpart mögőtt állott, elsősorban 

a válság objektiv következményei miatt nagyon gyorsan fel-

bomlott. Igy 1930 végére egyértelmű destabilizálódás ment 

végbe a román belpolitikában, amely tartósnak bizonyult. 

Világosan megmutatkozott ez a sűrű kormánycserékben. Maniu 

193o. október 6-án lemondott, az október lo-én hivatalba 

lépő Aronescu-kormányból rajta kívül Vaida-Voievod is ki-

maradt. ►hogy a Nemzeti tiirlap október 11-i száma irta 

e... megszűnt az erdélyi jelled". Mironescu néhány hónap 

mulya, 1931 januárfában átadta a miniszterelnöki posztot 

Titulescünak, aki csak április 17-éig töltötte azt be. Lk-

kor az 193o juniusiban hazatért és a trónt elfoglaló U. 
Károly általános meglipetésre az ismert történészprofesz-

szort, a Nemzeti  D eurokrata Part  élén 6116 Torgát bizta 

meg a kori únyalakitassal. Az Iorga-kormány egyik első 

teendője a parlament feloszlatása és az 1331. juniusi or-

szággyűlési választósok kiírása volt. Mivel a Nemzeti 

rasztpart ekkorra már részben felbomlott, az erőviszonyok 

tisztázása szükségszerűvé vált. 118 

gazdasági válság okozta növekvő szociális feszült-

ségek, a tömegek rad ikal izulódúsa, a 20-as évek stabil po-

litikai strukturá jónak megrendülése, a kormányzati v: lsüg 



összességében nővelték a l+ fhiai kommunista mozgalom objek-

tiv lehetőségeit. 	munkásosztály növekvő aktivizálódásának 

leglútvúnyosabb jelei kétságkivül a szaporodó sztrájkok és 

utcai tüntetések voltak. 1929 és 1932 közőtt 377 sztrájkra 

került sor a romániai üzemekben. 119  Természetesen ezek 

részletezése nélkül két nagy sztrájk-hullámot kell kiemel-

nünk az adott időszakban. Az első a mar emlitett lupeni-i 

- nem tulzás igy fogalmazni vérfürdőt követően - 1929 őszén 

söpört végig Bukarest, Kolozsvár, Galati, ConstanVa, Arad, 

Temesvár, a Maros-völgye és az olajvidék üzemeiben. 120 

,+ sztra jkokat a munkanélküliek utcai tűntetései és az állami 

alkalmazottak, kiszőttük hivatalnokok, műszaki értelmiségiek, 

tiltakozó gyülései kisérték. .a masik nagy sztrájk-hullám 

1931 februárjában volt. Ekkor a közvetlen előzményt az el-

ső káldozati görbe~bevezet&se jelentette, amely ekkor az ll-

lamialkalmazottak illetményének 15-22 ;g -os csökkentését ir-

ts elő lo-2o napos kényszerszabadságolásokkal egybekötve. :+ 

romániai munkásosztály egyik legszervezettebb, leginkább 

harcra kész rétege,a vasi ti munkások Bukarestben lo ezres 

tömeggyűlésen tiltakoztak a bórcsökkentések, az elbocsátá-

sok ellen. A  gyülés után 7-8 ezren zárt sorokban indultak 

meg a városközpont felé. -+z ilyen szituációban a két világ-

háboru köz5tti ►comániában elmaradhatatlan rendőrroham ered-

ménye 2 halott ás mintegy 8o sebesült lett. 121  ; ►z esemé-

nyeket követően Iasi, F'ascan i, Galat i, Kolozsvár 	vasuti 

mühelyeiben került sor megmozdulásokra, majd a zsil-völgyi 
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bányászok sztrájkja inditotta el,a falati kikötőmunkások,  

a marosvölgyi üzemek, valamint a kőolajipari dolgozók munka-

beszüntetése szélesitette ki az ujabb sztrájkhullámot. A  

bukaresti vasuti munkások fellépése mintegy előfutára volt  

a tárgyalt időszakon kivül eső 1933 februárjában a uriviVa  

vasuti mühelyben lezajlott hires eseményeknek, amelynek so-

rún a műhelyt megszálló sztrájkolók ellenállását csak a ki-

vezényelt katonaság gépfegyvertüzével inditott rohama és  

2000 munkás letartóztatása tőrte meg. 122  

A munkásakciók mellett purhuzaiaoaan, bár általában  

azoktól függetlenül, spontán parasztmegmozdulások jelezték  

a vidéki agrárnépesség 1929-31 között fokozatosan romlö é-

letkörűlményeit. Elégedetlenség elsősorban az adószedők és  

a végrehajtók elkergetésében, legelőelfoglalásokban, ren-

dőrökkel való összetüzúsekben,igen éles formában nyilvánult  

meg. Ebből a szempontból nem volt külőnbség az ország egyes  

vidékei közőtt. Parasztmegmozdulásokra sor került például a  

aimbovia megyei Verieteni, a lasi megyei Gropni;a, a Falciu  

megyei P3lnesti, vagy a Mupel megyei Dobre§ti községben  

éppen ugy, mint a Csik megyei Madaras, a Bihar megyei Szent-

andrás, vagy a brassó megyei ~tozsnyo községben. 123  A leg-

hevesebb a kormánynak és a helyi hatóságoknak a legnagyobb  

gondot okozó forrongások azonban kétségkivül uesszarábiában  

voltak. Ezt a területet a 20-as évek elején is csak nehezen  

sikerült pacifikálnia a román hadseregnek. 1929-3o folyamán  
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az itteni rossz tömeghangulat, a kirobbanó megmozdulások, a 

romániai és a külföldi közvélemény érdeklődésének fókuszába 

kerültek. Az 193o február eleji Ismai:Iban lezajló összecsa-

pások nagy visszhangot váltottak ki a román polgári liberá-

lis sajtóban, különős tekintettel arra, hogy a szociális 

elégedetlenség itt a 'le a hadsereggel", "le a rendőrséggel' 

jelszavak mellett a 'ki a románokkal" követeléssel is páro-

sult. %z Indreptpi.b. ('február 4-i tudósitása szerint meg-

kezdődőtt a nagyobb besszarábiai városokból a román lakos-

ság egy részének elmenekülése Moldvába. 193o októberében 

Bogos koriaánymegb izott a 3elügym in isztér iumhoz intézett je-

lentésében, amelyről a sajtót is tájékoztatta, meglehetősen 

sötét képet festett a besszarábiai viszonyokról, s az uj-

ságirók előtt kijelentette, hogy "... a besszarábiai pa-

rasztokban mindjobban megerősődik a szomoru helyzet láttan 

az Oroszországba való visszakivánkozás'. 124 

tömegekben lezajló  balratolódás kétségkivül leg-

látványosabb bizonyitékait a sztrájkok, tőmegmozgalmak, 

tüntetések gyakoribbá válása jelentette. 	fentebbi folya- 

mat egyértelmü en megmutatkozott az RKP legális tömegszer-

vezetének, a Városi és Falusi Dolgozók Blokkjának válasz- 

tási eredményeiben is. A Blokk az 1925 -os parlamenti vá-

lasztuson 28.151, 1927 -ben 31.93o, az 1928 -as els5 prő nem-

zeti parasztpárti sikert hozó választóson 38.351 szavazatot 

kapott a hivatalos végeredmény szerint. 125  Lz önmagában 

lassan emelkedő tendenciát jelentett a szavazatok abszolut 
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mennyiségét tekintve. Ugyanakkor ezekkel az eredményekkel a 

Blokk a szavazatok 1,2 - 1,4 „-át érte el mindössze, tehát 

alatta maradt az előirt 2 %-nak, amely fölött be lehetett ke-

rülni a parlamentbe. Ez teljes mértékben megfelelt az uralmon 

lévő polgári erőknek. A törvényhozásba nem jutottak be kom-

munista képviselők, sőt indulásuk a választásokon objektive 

két szempontból is elfogadható, közvetlen politikai haszonnal 

járt a román uralkodóosztalyok számára. Egyrészt a Blokk 

nyilvánvalóan jelentős munkásszavazatokat vont el a szociál-

demokratáktól, akik 1926-ban 35.57o, 1927-ben 49.43o szava-

zatot kaptak, szintén alatta maradtak a 2 ,ó-nak. Igy 1929 

januárjáig, amikor az 1928 decemberében megválasztott parla-

ment összeült, soraiban a már többször emlitett valasztási 

szővetség révén bekerült szocialdemokratákkal, nem kellett 

bajlódniuk a román uralkodó köröknek munkasképviselőkkel a 

törvényhozásban. Másrészt szavazatokat vont el a Blokk a nem-

zetiségi polgári pártoktól is, mivel voksainak jelentős több-

ségit vegyes lakosságu, illetve döntően nemzetiségi területe-

ken kapta. Például az 1928-as választáson a  ráeső  szavazatok 

67 `b-át az erdélyi, bánáti és az egykori partiumi, azaz a 

Magyarországtól Romániához került országrészekben érte el. 

Emellett önmagához képest szép számmal kapott szavazatokat 

Besszarabiéban és Észak-Bukovinában is. Bihar megyében kilenc-

szer, Arad  megyében négyszer, az Észak-bukovinai CernauVi me-

gyében (a mai szovjetunió-beli Csernovti város és környéke) 

három és félszer annyian voksoltak a Jlokkra, mint Bukarest- 
126 

ben és a környékét magában foglaló Ilfov megyében összesen. 
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magyarlakta területekre érthetően jobban odafigyeli; magyar 

külképviselet határozott rosszallassal vette tudomásul ezt a 

tényt. Magyary nagykővet 1928. december 18-an keltezett je-

lentésében megnyugvással nyugtázta, hogy kimaradtak a parla-

mentből a Blokk képviselői, dm ugyanakkor kénytelen volt le-

szögezni, hogy e... sajnálatos tünet, hogy a kommunista sza-

vazatok legnagyobb részút a magyar városok szolgáltatták, a-

mely körülményt ezen vidékek magasabb ipari fejlettsége rész-

ben megmagyaráz". 127  c1óg egyórtelmübben fejezte ki nem tet-

szésút Vest magyar királyi ügyvivő 1929. január 4-i jelentésé-

ben, amelyben a tilagyar Fért választási harcát értékelte. 

szerint 	a magyarok, kü lönősen a határszéli ipari váro- 

sokban aggasztóan sok szavazattal támogatták a kommunista 

pártot, ami a magyar munkásság igen helytelen irányba való 

terelődésére enged következtetni'. 128  -azaz: ezekkel a sza-

vazatokkal new számolhat a többek közt Báró izentkereszthy 

Béla, Gróf Bethlen György, es Báró Jósika Janos,patinás 

történelmi nevével fércjelzett Magyar Párt. 

Természetesen a fentebbiekből messze nem következik 

az, hogy a Blokknak távol kellett volna maradnia ezekből a 

választásokról, és egyoldaluan támogatnia kellett volna 

valamelyik szalonképesebb politikai pártot. +z illegalitás-

ba szoritott &ocaán iai Vonunun ista Pártnak minden lehetőséget 

meg kellett  ragadnia a politikai életbe való bekapcsolódás-

ra, az elszigeteltségből való kilépésre. Ráadásul a válság 

eredmúnydkónt a Blokk lehetőségei egyúrtelműen szélesedtek a 

tömegek balratolódésával párhuzamosan. -•z 193o február - 
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március folyamán megtartott helyhatósági választásokon ez 

világosan megmutatkozott. 	Ytaniu-kormány nem vehette fúl- 

vállról a kommunista veszélyt, különösen az után, hogy az 

elsők között megtartott Zsil-völgyi választásokon Vulcan 

városban a Blokk abezolut többségre tett szert a városi ta-

nácsban. Uár nyilvánvaló, hogy országos viszonylatban ennek 

az eredménynek hatalmi, politikai szempontból nem volt dön-

tő jelentősége, a román uralkodó osztályok számlíra azonban 

veszélyes tendenciát jelzett, különősen az erdelyi terüle-

teken. Nem véletlen, hogy Maniuiék erőteljes terrorintézke-

déseket foganatositottak a Blokk választási tevékenységével 

szemben, elsősorban Erdélyben. Igy például 193o. február 17-

en Marosvásárhelyen a 3lokk választási naggyűlésének kezde-

tére a "fa főtér ugy festett, mintha ostromállapot lett vol-

na. +.endőr járatok cirkáltak a két oldalán, a kapualjakban ci-

vilbe öltöztetett csendőrök bujtak meg, a detektivek farkas-

kutyákkal sétáltak a korzóoldalon ... ;mikor Jóska bácsi 

(soós József épitőmunkás, ismert marosvásárhelyi kommunista 

vezető) beszélni kezdett, kétfelé nyilt a rendőrség nagyka-

puja és - hármas csoportokban - gumibotos rendőrök  es fegy-

veres csend($rők rohanták meg a tőmeget ... Az egész főtér 

televolt szaladó  emberekkel és orditozó, verekedő rendőrök- 

kel. '' rendőrök nem  kimeltek senkit ... 	vásárhelyi hatósá- 

gi terror nem volt egyedülálló jelenség. Nagyváradon és sok 

más helyen ugyanigy verték szét a rendőrök a Dolgozók Blokk-

ja által ősszehivott gyülések résztvevőit.° 129 
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terror ellenére Erdély és a Bánát területén a március ele-

jén lezajlott választások sorén a Blokk 58 képviselője került 

be a helyi önkormányzati testületekbe, iaig a szociáldemokra-

ták 41, a "agyar N árt 93 helyet tudott megszerezni. Egyet 

erdélyi nagyvárosokban a Ppmániai KP fedőszervezete meglepően 

magas szavazatarányt ért el. Temesvárott a választók 24,9 

Marosvásárhelyen 28,7 %-a, Nagyváradon 32,1 A-a, a Városi és 

Faludi Dolgozók Blokkjára adta voksát. 13o  Marosvásárhelyen 

ráadásul az SZDP is 20,8 ;a-ot ért el, vagyis a szavazóknak 

majdnem fele, 49,6 ,p-a munkáspártra szavazott, a Nemzeti pa-

rasztpártnak, a "agyar Pártnak és a Zsidó pártnak választási 

szövetségben, közös listán indulva éppenhogy sikerült bizto-

sitania a minimális többséget a városi tanácsban. A vásár-

helyi tanácsba bekerült 9 Blokk-képviselő közül 4 magyar 

munkás, I  magyar vasutas, 1 magyar kiskereskedő, 2 román 

földműves és 1 zsidó pékmester volt, nemzetiségére és foglal-

kozására nézve és a helyi kommunista mozgalom olyan elismert 

vezetői találhatóak köztük, mint Simon Géza, Soós József, 

Veres Károly, Ioan Moldovab. Nagyváradon szintén 9 képvise- 

lői helyet jelentett a szavazatok közel 1/3-a, a megválasz-

tottak többsége szintén ismert kommunista volt, mint példá-

ul Szepkovics Sándor és Gyarmati Miklós. Kétségtelen, hogy 

eléggé jellemző kelet-európai jelenségről van szó. Ahol egy-

általán kommunista, vagy más baloldali internacionalista 

platformon álló munkáspártok választáson indulhattak száza-

dunk első felében, a nemzetiségi területeken általában jelen- 

tős szavazatokra számithattak, a kettős - társadalmi és nem- 
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zeti - elnyomás alól szabadulni kivánó kisebbségi dolgozók 

között.  (Csehszlovákiai KP szereplése Kárpát-Ukrajában a két 

világháboru közötti választásokon, az MKP 1945 novemberi ered-

munyei a szlováklakta Békés és Csanád megyei területeken.) 

Ám ugyanakkor ki kell emelnünk, hogy az elsődleges minden-

koron az osztályelnyomás, a gazdasági, társadalmi alávetett-

ség megléte elleni küzdelem volt. Ez kiváltképpen igy volt 

a gazdasági válság időszakában. Lényegében ezt érzékelte a 

Magyar Nagykövetség is. Magyary 1931 januárjában keltezett 

kissé fontoskodó jelentésében igy irt: "... hetek óta kapok 

értesüléseket, főleg Kolozsvárról és a Székelyföldről, hogy a 

már legmagasabb fokot elérő gazdasági kr iz is és az ennek 

kapcsán járó általános nyomor egy komoly aggodalomra okot 

adó kőzhangulatban kezdi reakcióját kimutatni. Kimondottan 

kommunista jellegü hangulatról szólnak, komoly forrásból e-

redő hirei ... a mozgalomnak nincs nemzeti jellege, hanem az 

elkeseredett u s reményvesztett városi és falusi nyomorgó 

tömegek ingerültsége általában a vagyonosok, a tisztviselők, 

a papiság ellen irányul." 131  Ebben a légkirben a Blokk erú-

sődő aktivitását már kifejezetten ellenségesen nézte a buka-

resti politikai vezetés. Láttuk, hogy a hatalomra került 

I orga-Argetoianu kormánynak ki kellett tűznie a parlamen-

ti választusokat, hiszen 1928-31 között a belpolitikai erő-

viszonyok lényegesen átrendeződtek. Az  1931. junius 1-i 

választásokon azonban már fennállott a veszély, hogy a Blokk 

jelentős sikereket elérve a korábbi perifériáról kikerülve 

politikaformáló erővé válhat. Többek között ezért kisérte 
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fokozott nemzetkőzi figyelem a választási kűzdelmeket. Igy 

pl. a Magyarság 1931. május 31-i száma részletes tudósitást 

közölt a választási harcokról, amelyben többek között leszö-

gezte, hogy: 'A kommunisták erősen tért hódítanak ... külö-

nösen Szatmár, Bihar, Maros, forda megyében, s a aegat e-

gyes pontjain, főleg Besszaráb iában. " 132 

Nem érdektelen röviden megnéznünk, visszatérve az el-

méleti vonatkozásokra, hogy a Blokk aktivistái milyen prog-

rammal vettek részt a választási küzdelmekben. Az Erdélyben 

terjesztett - természetesen román, magyar és német nyelvü - 

felhivást az alábbi társadalmi rétegeknek cinezte a Blokk: 

"Munkások, Parasztok, Ipa'osok, Kiskereskedők, Alkalmazásban 

lévő entellektüelek és Nemzeti kisebbségiek!". Azaz a legin-

kább válságsujtotta dolgozó rétegek mellett külön hangsulyt 

fektetett a nemzetiségekre a Blokk. A  választási felhivás 

8 pontban összegezte a szervezet legfőbb célkitűzéseit: 1. A 

liberális kormány által hozott alkotmánynak és ősszes törvény-

nek, hasonlóképpen az Összes munkás-, paraszt ás nemzeti ki-

sebbségellenes törvényeknek és rendeleteknek megsemmisitése. 

2. A munkássá, parasztság és nemzeti kisebbségek jogainak és 

szabadságának helyreállitása, biztositása és kiterjesztése, 

es az ostromállapotnak és cenzurának az egész ország terűle-

tén való azonnali megszüntetése. 3. Általános politikai és 

katonai amnesztia. 4. Az összes földbirtokoknak minden kár-

térités nélküli kisajátitása 5o hektárig. A kisajátitott 
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földeknek a parasztság és munkásság részére és ellenőrzése 

mellett történő ingyenes szétosztása. 8. A  nemzeti kisebb-

ségek szabad fejlődésének biztositusa. 6. qz ősszes hvborus 

adósságok eltörlése. 7. Béke az ősszes szomszédos államok-

kal. Minden fegyverkezési államköltség beszüntetése, fegy-

ver- és municiógyárak bezárása. szovjet-Oroszország elisme-

rése és vele a gazdasági kapcsolatok felvétele. 8. runká3 és 

parasztkormány ... egyedül ennek a programnak a megvalbsitá-

sa vezethet az oligarchiának egyszer s mindenkori megdöntésé-

hez 	választási program első 3 pontja lényegében a leg- 

alapvetőbb polgári demokratikus szabadságjog általánossá té-

telét követelte a magát liberális demokráciának nevező rend-

szer megváltoztatásával. A 4. pont változatlan átvétele a 

Ulokk 1926 6prilisi, már tárgyalt programjában szereplő, az 

agrúrkérdés megoldását célzó követelésnek. A Blokk szervezeti 

kiépülésének és korábbi választási eredményeinek ismeretében 

nem véletlen a nemzetiségi kérdésre utaló külön programpont. 

7. pont húboruellenes - a fegyverkezési államköltség be-

szüntetésére és a fegyvergyárak bezárására vonatkozóan nai-

van pacifista - követelései az első megvalósult munkáshata-

lom, a tizovjetunió védelmét is célozták, ez a korabeli nem-

zetközi konmunista mozgalomban teljesen magától értetődő volt. 

Elméleti - ás közvetlen gyakorlati - szempontból a  legprob-

lematikusabbnak az utolsó programpontot tekinthetjük. 

munkás - paraszt kormány kétféle tartalmi értelmezéséről, 

annak forradalomelméleti tisztázatlanságairól a IV. kongresz-

szus dokumentumai kapcsán már volt szó. ;'z 'oligarchia egy- 
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szer s mindenkori megdöntése' minden esetre elég egyértelmű 

megfogalmazus, még akkor is, ha ezen tulmutatóan a dokumen-

tum nem tartalmazott semmilyen konkrét elképzelést a finunc-

oligarchia hatalmának megdöntése utáni tursadalni kibontako-

zásról. Ezzel együtt a választási felhivást összességében po-

zitivan értékelhetjük, hiszen elsősorban az egyre nehezebb 

szociális és politikai helyzetbe kerülő dolgozó tömegek vé-

delméért emelte fel a szavát, a demokratikus szabadságjogok 

megvalósulásat követelve. 

A  Városi és Falusi Bolgozók Blokkjának választusi pro-

paganda tevékenységét természetesen a kormány maximálisan 

igyekezett korlátozni. Egyes helyeken a Blokk szervezeteit 

teljesen megbónitottiik, a legismertebb vezetők letartóztatá-

sával. .A legmesszebb ebben a tekintetben a Torda és a Hunyad 

megyei hatóságok mentek el, a Blokk választási listájára fel-

vett jelölteket egyszerűen börtőnbe zárták. 133  Hasonló lé-

pésre készültek Marosvásárhelyen is a választási lista érvé-

nyesitésekor, €1m ezt a Blokknak sikerült elkerülnie, mert 

egy 'áldozati csoport` a lista letételéhez szükséges 

összes aktákkal felszerelve ... bevonult a törvényszékre. 

Néhány perc mulya a törvényszéket megszóllva tartó rendőrök 

a listaajánlókat letartóztatták és a náluk talált aktákat 

a legpimaszabbul elkoboztuk. Még jóformán Li sem fordultak 

a törvényszék utcájából, a beállott szélcsendben meg jelen-

tönk mi, az igazi listaletevők ... 	bíró megadta magát és 

kiadta az igazoló irtást a lista elfogadusáról. ai pedig a 
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törvényszékről kijövet szétszéródtunk, nehogy a visszatérő 

rendőrök letartéztathassanak." 134  Nemcsak a politikai ter-

ror nehezitette a :31okk vúlasztúsi tevékenységét, hanem  a 

rendelkezésre allé anyagi forrűsok szükössége. e valasztfasi 

lista letételéhez szükséges  Bio ezer lei előteremtése 1931 

majusában még a legerősebb erdélyi szervezeteknek is megle-

hetősen nehézséget okozott, nem beszélve az egyéb költségek-

ről. Végül is a íslokk Julius 1-ére az orszag 71 megyéje kö-

zül 3o-ban tudott érvényes vúlasztúsi listat letenni, G-tal 

kevesebb megyében, mint az azt megelőző 1928-as parlamen-

ti vúlaszi:asokon. önnek ellenére a hivatalos végeredmény 

szerint a Blokkra leadott szavazatok szúma 73.711 volt, azaz 
r 

közel kétszer annyi, mint  1928-ban.  3J A  két vilaghúboru 

közötti  romúniaivúlasztésok jól bevett gyakorlatinak megfe-

lelően jött ki végül ez az eredmény, a vúlasztúsi hatfaságok 

utólag 33.000 szavazatot semmisitettek meg, köztük nyilván-

valóan szép ezá mel a Jlokkra adottakat is. Gsik megyében a 

helyi főlepén Junius 18- i titkos jelentése szerint a megyében 

a Blokk ténylegesen 0.5oo voksot kapott, nemcsak a végül 

nyilvúnossagra hozott 1.232-őt. 13()  gaz •'rgetoianu últal i-

rúnyitott vúlasztúsi gépezet azonban ezuttal nem tudott loo 

,,,-os munkút végezni: a Blokk a hivatalos végeredmény alap jún 

is főlé került a bűvös 2 „-nyak, tehát megfelelő helyi szava-

zatarúny esetén a vúlasztúsi törvény alapjen bekerülhetett a 

parlamentbe. Ilyen eredményt 5 megyében ért el a blokk, a 

4agyarsúg mar emlitett mújus 31-i cikkében név szerint is 



- 76 - 

megemlitett 4 megye közül 3-ban: Szatmár, ihar és .taros me-

gyében. öven követünk el tulzottan történelmietlen találga-

tóst, ha azt  allitjuk, hogy a Torda meggyei jelölteknek a veí-

lasztáet •opelőző letartóztatása ukadulyozta meg, hogy itt 

is képviselethez jusson a alokk. A  fentebbi 3 megyén kívül 

még Tdwes, valamint az észak-bukovinai i:erwauti megyében 

jutott mandutumhoz a Románia KP t ervezete. Ebben ez 

5 megyében a blokk lo-12 ;,; közötti er(nye, amelyet főleg 

a oegycszókholyeken - szatmárnémeti, Nagyvárad, Marosvásár- 

hely,  Temesvur, Cernauti (Gsernovci) - kapott  szavazatok  biz-

tositottak, egy-egy orszúggyülúsi képviselői helyet jelentett. 

Igy tehst az uj parlament alakuló ülésére a kőt vilúgháboru 

közötti romániai kommunista mozgalom 5 kiemelkedő, sok meg-

próbáltatást étélt harcosa is elutazhatott: Imre ;iladár, 

zatmúr, Lucretiu I itrbscanu Teles, Dan István Maros~, Roz-

vany Jenő bihar és Vasel Casul Cernauti megyei képviselők. 

Ezt a tényt - az adott körülményekhez képest - a i3lokk köz-

ponti sajtóorgánuma gy a Dolgozók Lapja jelentős sikernek ér-

tékelhette 1931. Junius 7-i számában: "A választásoknak kima-

gaslóba esel nye a romúnisi dolgozók forradalmi egységfront 

alakulatának ... előretörése. sz államhatalom minden erv-

szakos eszközét az ideológiai befolyásolós és megtévesztés 

minden módjút előszedték, hogy megakadulyozzuk a blokk 

propagandájút és vulasztaii sikerét. Minden  erőfeszités hi-

ábavaló volt. N em  bírtak annyi dolgozót letartóztatni, annyi 

velünk órzőt a szavazástól visszatartani cs annyi leadott 
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szavazatot ellopni, hogy ne lett volna maradvány elegendő 

képviselőinknek a parlamentbe való bejutáshoz 	137  

Természetesen  a 375 képviselői helyet bogában foglaló 

parlamentben ez az 5 mandatum nem lett volna perdöntő a fenn-

álló politikai rendszar szempontjából. Ugyanakkor a parla-

menti nyilvánosság jelentősen bővíthette az illegalitásba 

szoritott kommunista mozgalom lehetőségeit, különös tekin-

tettel az egyre mélyülő válság okozta radikalizálódósra. 

Ebből adódóan viszont magától értetődő, hogy az Iorga-

Argetoianu kormony nerc tűrhette el az 5 kommunista képviselő 

parlamenti tevékenységét. Pntrkicanu összesen 1 beszédet mond-

hatott el, ne lyben lényegében a Blokk programját és taktikáját 

vázolta, támadva a fennálló rendszer politikai visszásságait. 

.A korabeli roman parlamentre jellemző, hogy beszéde alatt 

egy Ro9u nevű, a szélső jobboldali Keresztyéni fajvédő Li-

gához tartozó  képviselő késsel rohant az előadói emelvény 

felé, hogy elhallgattassa Pfitraycanut. A  Blokk többi 4 

képviselője kőrbevette beszédét rondó társukat, védelmezve 

Ot. A rend helyreállitása után a jól regtermett uán István 

végig ott maradt az emelvényen, mig PAtrAsicenu befejezte 

felszólalását. 13* Több lehetőségük a Blokk-képviselőknek 

nem volt ebben a parlamentben. A kormány mandátumaik igazo-

lásakor Imre Aladar és Dán István ügyét külön biróság elé 

utalta, amely  egyikük képviselőségét sem hagyta jóvá, r ond-

vtn, begy Imre Aladár  nem  román állampolgár, man Istvánt 
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pedig az 1928-as kolozsvári kommunista perben 4 hónapi fog-

házra és politikai jogainak lo évre való felfüggesztésőre 

itélték, tehát nincsen azok birtokában. 	más kérdés, hogy 

a kommunista szimpátiával távolról sem gyanusithatő bukares-

ti magyar külképviselet jelentése szerint Imre i'ladár Buka-

restben született, a román hadseregben szolgált, de az iga-

zoló bizottság előtt nem tudta b izonyitan i, mivel a szigu-

ranca korábban elvette tőle a személyi dokumentumokat, uja-

kat pedig nem  tudott beszerezni. D}n  István a rá kirótt fog-

házbüntetést letöltötte, a jogvesztésről szóló itélet 1929-

ben amnesztia 016 esett. Igy mandátumaik megsemmisitése tu-

lajdonképpen törvénytelen volt, síként az az eljárás is, 

hogy ezután nerc a listán utánuk következő Olokk-képviselőket 

hivták be, hanem a Blokkra Maros és Szatmár megyében leadott 

szavazatokat semmisnek nyilvánitották, levontak az össz-sza-

vazatokból. Lz a végeredmény már alatta maradt a 2 

tehát a másik 3 képviselőnek is távoznia kellett a parlftsnt. 

bél. 139 	fennmaradó 5 helyre 2 nemzeti demokratapárti, 

1-1 nemzeti parasztpárti, szociáldemokrata Os Averescu -párti 

képviselőt hivtak be. 14o 

fentebbiek jól péld4tzzák, hogy a politikai küzdel-

mekben, főleg ha antagonisztikus ellentétben lévő szemben-

alló felekről van szú, a törvényesség, a jogi megfontolások 

a legkevésbé sem, mérvadóak. .+ romániai politikai vezetés 

számúra elfogadhatatlan volt a kommunista képviselők jelen- 
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léte a parlamentben, tehát gond nélkül rugta fel a korábban 

megállapitott - liberálisnak vallott - játékszabályokat és 

távolitotta el a Blokk delegátjait az országgyülésből. Ráa-

dásul ebből az esetből a Io^gát 1932-ben felváltó Vaida-

Voievod levonta a szükséges tanulságokat. Az 1932 juniusi 

parlamenti választusokon már  nem  adott semmi esélyt a Blokk-

nak. Dávid Mihálynak, a Magyar Nagykövetség Kolozsvári Ki-

rendeltsége vezetőjének a jelentése szerint: °,`t kommunisták, 

akik a fizetést és nyugdijt nem élvezők intellectuelek csat-

lakozására száraitottak a váratlan leleplezések és tömeges le-

tartóztatások miatt egyelőre megtorpantak ... Beavatottak 

tudni vélik, hogy az uralkodó w.. B ianu sziguranca vezér-

inspektort szigoru utasitásokkal látta el, és ilyen körül-

mények között már most meg lehet jövendölni, hogy a válasz-

tási előkészületek tartama alatt a munkásvezérek nagyrésze 

börtönbe kerül.' 141  Ez igy is történt: A Blokk erdélyi 

fellegváraiban sorban tartóztatták le a szervezet vezetőit, 

kobozták el választási listáit. 142  Ennek eredményeként az 

egy évvel korábbi választásokon a legtöbb szavazatot adó 

Temes, Bihar, Maros, Sz i lugy, Csik, Arad, Szatmár megyékben 

már nem  indulhatott a Blokk. Végül is az országban csak 14 

megyében vehetett részt a választáson, amely során összesen 

kevesebb szavazatot kapott (9.400), mint 1931-ben egyedül 

Temes megyében (lo.483). 1933 februárjában a hires grivitai 

eseményeket követően bevezetett ostromállapot soron a Vajda-

kormány pedig feloszlatta ás betiltotta a Romániai KP tömeg- 

szervezetét. 
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Az erősödő tömegmozgalmak, sztrájkok, utcai tűntetések, 

parasztmegmozdulások, a Városi és Falusi Dolgozók Blokkjára 

leadott szavazatok növekedése az egyik oldalon, sűrűn ismét-

lődő kormánycserék, kormányzati válság, a má: ik oldalon mu-

tatták a politikai válság kialakulását L:omániaban 1929-31 kö-

zött. Ugyanakkor hangsulyoznunk kell, hogy a tárgyalt idő-

szakban nem volt forradalmi helyzet az országban, annak ob-

jektiv ás szubjektiv feltételei egyaránt hiányoztak. Az ob-

jektiv feltételek kapcsán ki kell  emelnünk, hogy bármennyi-

re is megrendült a 20-as évek jól bevált politikai struktu-

rá ja, a romániai uralkodó osztályok hatalmát erős erűszak-

szervezet, a terror-intézkedések, illetve  különféle politi-

kai eszközök alkalmazása megfelelően garantálni tudta. - 

szubjektiv oldalt tekintve pedig többek között a Romániai 

Kommunista Párton belől meglévő  problémákat kell aegemlite-

ni. Az elméleti kérdéstolt bizonyos tisztázatlanságairól, mind 

a stratégia, mind a taktika vonatkozásában 1  szoros összefüg-

gésben a kidolgozott forradalomelmélet hiányival, uúr esett 

szó a  IV  . kongresszus targyalasakor. kongresszusnak emel-

lett közvetlenebb gyakorlati kihatása is volt a romániai kom-

munista mozgalomra. A part főtitkárát, Löblős Lleket - mi- 

után beszámolójvt számos ponton birIlták, s nyilvános önkritikát 

kellett gyakorolnia, mert a Városi ás Falusi bolgozók blokkja 

az 1926-os helyhatósági választásokon több helyen választusi 

szövetségre lépett más munkásszervezetekkel és ellenzéki 

polgári pártokkal - felmentettek tisztségéből, sőt az uj 

Központi bizottságból is kihagyták. A  part főtitkára Vitalij 
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Hiolostenco lett, aki a romaniai munkusmozgalooban mindössze 

192o-21 folyamán vett részt, és 1921-től Ukrajnában dolgo-

zott. 143 ‘z ó személye nem  jelentett garanciát a romániai 

Kommunista Parton belül a 20-as évek végére kiéleződő ellen-

tétel. negoldúsára. A  IV. kongresszus utün a párton belül 

megkezdődtek, s rövid idő alatt elmélyültek és sulyossá vál-

tak az elvtelen frakció-harcok. Ezek tárnyalt elemzésút a 

meglévő szakirodalom azükszavusága és a források megötöl 

értetődő hozzá nem férhetősége egyelőre nerc teszi lehetővé. 

fű jellemzők rövid összegzésére tehetünk csak kisérletet. 

Köblös Elek  eltávol itüsa a párt éléről elsősorban az , !. 

Pauker vezette csoport, a luxininisták elképzeléseinek ked-

veztek. ;;z általuk megfogalmazott  °linia justa" dir ekt 

akciókat sürgető, a reális helyzetet és lehetőségeket neg-

1 igúl©, kompromisszumot  nem  ismerő forradalm i fhazeológ iú j a 

főleg az ifjurunkás-mozgalomban hatottak. Veress Pál szerint 

'Ezt a helyes vonalat különösen mi fiatalok nagy lelkesedés-

sel üdvözöltük ... hajlamosak voltunk leopportunistázni a 

legtiszteletre méltóbb elvtársakat is, akik kétségüket fe-

jezték ki afelett, hogy 4o-5o bátor elvtárs utcai tüntetése 

példamutató  lesz a tömegeknek és százak fognak csatlakozni 

hozzájuk. a(úsűbb, a záporozó gumibotütések tanitottak meg 

arra, hogy csak  a nagy körültekintéssel és hozzáértéssel 

szervezett utcai tüntetések sikerülhetnek, az olyanok, ame-

lyek az érdekelt tömegek valamely égető gazdasági és politi-

kai követelését állitották a tüntetők elé 
	

De nem egyszer 
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egy kis lelkes csoport hősi kiállása visszhang nélkül ma-

radt ... Azonban azok ... akik ... az elv nélküli frakció-

harcot kirobbantották, még évek mulya sem értettek meg sem-

mit mindebből, mert felfogásuk a politikai és tursadalmi  

harcok fejlődését illetően helytelen  volt.'  144  M . Pauker  

köré szerveződött csoportnak a IV. kongresszust követően si-

került teret nyernie a romániai kommunista mozgalomban, el-

sősorban olyan regi kommunista vezetők, mint a marosvásár-

helyi 6oós József, Dán Istvan, a nagyváradi Kozvány Jenő  

átmeneti fúlreállitasával. Ezzel együtt a luxiministák nem  

voltak képesek átvenni a part irényitását, ehhez nem rendel-

keztek megfelelő tömegbázissal a helyi szervezetekben, a  

Városi és Falusi Dolgozók Blokkjának tömegszervezeteiben  

még kevésbé. Ehhez jó adalék a Luka László szűlőfalujéba,  

Lemhénybe 193o májusában összehivott "puccs-konferencia- 

145  sikertelensége. 	Ráadásul a 'linia jurta'-nak  

sem ők maradtak a kizárólagos képviselői. Paukerrel szembe-

fordultak a - különben taktikai kérdésekben lényegében ha-

sonló nézeteket valló - Barbu köré tömörölt csoport tagjai,  

a "barbuisták". A két frakció elvtelen, személyeskedő, esz-

közökben nem válogató küzdelme nyomta rá a bélyegét az  

RKP 1928 -3o közőtti időszakára. A párton belűl számos helyi  

vezető azonban egyik csoportot sem volt hajlandó elismerni.  

~z illegális találkozójukat a Bukarest melletti Olopeni er-

dőben tartó fővárosiak - innen a nevük ogopenisták - Margu-

lius mozgalmi nevű vezetőjűkkel szembefordultak, min _: Pa- 
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ukerrel, mind Barbuval, s a frakcióharcot elitélve lénye-

gében maguk is egy harmadik frakciót hoztak létre. Temes-

várott a Müller Kálmán - Baga János vezette csoport, akik-

nek elévülhetetlen érdemeik voltak a ♦olgozók Lapjának 
szerkesztésóben és kiadásában, lényegében függetlenitették 

magukat a pártvezetéstől. Tulajdonképpen ugyanezt tették a 

Nagy Géza vezette Kolozsváron és kőrnyékén tevékenykedő kom-

munisták is. Marosvásárhelyen a luxiministák a helyi ifju-

munkások körében bizonyos népszerüségre tettek szert, s 

történtek próbálkozások a helyi kommunista mozgalom régi, 

kipróbált irányitóinak félreállítására, ám 'az őregek le-

váltásához megfelelő, tapasztalt káderek kellettek volna, 

de nem voltak...' Ráadásul "az évtizedek alatt harcban 

szerzett tekintély lehetetlen egy rőpirattal szétzuzni a 

tömegek előtt ... Mai szemmel nézve elképesztő és tragikus, 

hogy azt a So6s Jóska bácsi , aki 1929 novemberében szerve-

zi a törvényszék előtti tiltakozó gyülést, ... élére áli a 

tüntetésnek, tulakodik a rendőrökkel, aki 193o februárjában 

a rendőrség előtti tűntetésen beszédet tart és verekedik a 

ránk törő rendőrőkkel - csendőrökkel, aki mint a Dolgozók 

Blokkjának képviselője a városi tanácsban a legélesebb sza-

vakkal leplezi le a sziguranca gaztetteit, és bejelenti, 

hogy a Blokk képviselői nem szavazták meg a költségvetést, 

... nos, ezt a ioós Józsefet 'leplezi le" és akarja eltávo-

litani - felsőbb utasítúsra - néhány olyan ifju, aki az e-

gész frakcióharc alatt egyetlen gyűlést sem szervezett, e- 
145 gyetlen tűntetésen részt nem vett.'  



A  frakcióharcok terraúszetesen nagymértékben csökken-

tették a legális ás illegális mozgalmi tevékenység eredwó-

nyeseégét, s veszélyes tendencia bontakozott ki 193o nya-

ráre a romániai kommunista mozgalomban: a'párt felőrlődik 

és csoportjaira bomlik pont akkor, amikor a gazdasági ás 

politikai válság teremtette uj helyzet növeli p párt lehe-

tőségeit és feladatait, a dolgozó tömegek harcának vezetd-

sében. Ezért a Komintern Végrehajtó Bizottsága 193o. augusz-

tusi határozatimban felhivust intézett a Romániai KP-hoz, a-

melyben felszól itj a a frakcióharcok felazámolúsára, a párt-

egység helyreállitúsára. k z esetben a Komintern nem kizáró-

lag utasitott, hanem kőzvetlen segitsóget adott a romániai 

mozgalomnak mind szervezeti, mind elméleti vonatkozásban. 

Kezdeményezésére sor került egy, a frakciózós felszámolását 

célzó bizottság felállitására, soraikban olyan, a pártbom- 

lasztó tevékenyseggel nem kempremittalt kommunistákkal, mint 

Gheorghe toica és Jakabovite 3enő. 146 	bizottság kezde- 

ményezte a pírt területi ás helyi vezetőtestületeinek u j ja-

alak it Csát egyrészt, másrészt a parton belül országszerte 

vitafórumokat szervezett ideológiai, szervezeti, stratóg iai, 

ás taktikai kérdésekről. Ehhez a Kominterntől kapott anya-

gok jelentős segitsuget nyujtottak, külőnösen Lenin számos 

munkájának ekkor olkeszült romúnnyelvü forditásai. 147  Mind-

ezek végül is megteremtették annak a lehetőségét, hogy a 

párt 1931 végére - amint láttuk egyre szélesedő, a tőmegek 

körében végzett gyakorlati mozgalmi munka mellett - megfo- 
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fogalmazni, egy a kor sz invonalún 6116 kommunista pürtprog-

ramot. Ebből a szempontból merfőldkűvet jelentett az 1931 

decemberóben Moszkvaban megtartott V. kongresszus, az itt 

elfogadott hatbrozatok hosszabb tavon kijelölt&k a part 

stnatég ió j út ét s takt ikó j bt. 
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_~n~i .~° V.  kor~ ciressz u sának  haL•ározat- ai 

Rpmániai KP V.  kongresszusán megfogalmazott dokumentum  

elsőként  a korabeli nemzetközi helyzetet, valamint romón is  

belső gazdasági és politikai problémáit elemezte, különős  

tekintettel a mélyülő vilóggazdasági válság következménye-

ire. Eszerint: 'A válság sulyosbitja a tőkés társadalmak  

alapvető ellentmondásait, sulyosbitja a burzsoázia és a  

proletariátus közötti ellentmondásokat, szólesiti és el-

mélyiti az imperialista világon belüli ellentmondásokat,  

sulyosbitja a győztes és a legyőzött országok, az imperi-

alista világ, valamint a gyarmati országok közötti kapcso-

latokat. -► válság az imperialista táborban az erők uj  át-

csoportosulását időzi elő, aláássa a versailles-i béke-

szerződések rendszerét és sietteti a szovjetunió elleni  

katonai intervenció céljából létrejövő egységfront elűké-

szitését .... 148  Feltünő, hogy ez utóbbi veszély igen  

nagy teret kapott a határozat első részében, annak a tény-

nek a hangsulyozásával, hogy a 6zovjetuniüval szomszédos  

Románia, amely "gazdaságilag és politikailag függő ország-

ként ... egyidejűleg egy imperialista ország, mind más  

népek elnyomása és idegen területek leiguzása, mind az im-

perialista világban elfoglalt helye és uralkodó osztályai-

nak uj hóditásokra való törekvése tekintetűben', adott e-

setben minden nehézség nélkül felhasználható a világ első  

proletár állama elleni támadásra. Ebből az alapgondolatból  
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logikusan kővetkezett az  antimilitarista propaganda fokoza-

sa az országban, főleg a Komán hadseregen belül. 149 

határozatok - alapvetően jó megkőzelitéssel - ele-

mezték a romániai gazdasági válságot. 361 kiragadva a lé-

nyeget, rámutattak, hogy a romániai gazdasági válság része 

a világban lezajló folypmatoknak, am az ország fej letlensé-

géból adódban számoe ponton még sulyosabb következményekkel 

jár, mint a fejlette nyugat- és kelet-európai országokban. 

. ■ dokumentum szerint "A romániai válság édinti a kitermelő 

és feldolgozóipart, valamennyi mezőgazdasági ágazatot, a 

szállitást, az állami költségvetést és különősképpen a ke-

reskedelmet. i legnagyobb erdélyi bányaipari vállalatoknál 

lassult a terhelés, a legjelentősebb fémkohászati üzemek 

is eloltották nagyolvasztóikat, a fürászűzemek legnagyobb-

riszt nem dolgoznak ... + száll itó vállalatok is visszafog-

tak aktivitásukat, csökkentve kohászati megrendeléseiket. 

legnagyobb bankok közül egyesek csődbe mentek és az ál-

lami költségvetés óriási deficittel zárul ... Eddigi elmé-

lyülésében a val súg nem érte el a  mélypontját,  s mindegyik  

gazdasági mutató a válság további sulyosbodására és mélyü-

lésére utal 1S0  Az utólagos történeti értékelés per-

sze számos ponton árnyalhatja sz összképet, ám 1931 decem-

berében az RKP fővonalaiban képes volt megfelelő _elemzést 

adni az  ország  ipari es pénzügyi krizíséről. Egy ponton le-

het hiányérzetünk, a mezőgazdaságot tulságosan röviden t€ar- 
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gyalta a dokumentum, a vctusterület ós termdamennyisög 

csökkenósót altíhuzva, amely pedig igy nem volt igaz. 

fentebbi hiányosságot enyhítette az usztólyerők 

helyzete és a forradalmi  hulling erőaöduse c. fejezete a ha-

tairozatoknak. ebben a r'szben a dokumentum, miután sorra 

vette a leglátványosabb munkásmegmozdulusokat, a lupeini-i 

esemíjnyektől kezdve 1931 vógóig, nagy teret szentelt a pa-

rasztság helyzetűnek, spontun mozgalmainak, aláhuzva, hogy 

'gyakoribbéi válnak paraszti akciók az adó ellen, a földért, 

az erdőért, a legelőűrt való tartozós ellen ... izámos helyen 

a parasztok elkergetik a vúgrehajtó zsandérokat. Gyakoribbi 

vélt a bojtir földek, az erdők elfoglalása, az erdők kivagb-

sa, ús a földbirtok felgyu jtósa.' A dokementum hangsulyozta, 

hogy búr 'ez nemcsak az elfoglalt vidilll ittn van igy, hangi 

a regi regat-ban is, az elfoglalt vidékeken pedig nemcsak az 

elnyomott nenzetisúgi tömegeket, hanem a  román parasztságot 

is ott találhatjuk ezekben a mozgalmakban', ugyanakkor 'az 

elfoglalt területeken a parasztság agrárkűzdelmónek ö3szefo-

nód+sa a nemzeti harccal, a parasztmozgalmaknak kiölezett 

jelleget ad'. 15  :A munkásosztály ós a parasztság helyze-

tónek összegzőse mellett a fejezet 3. rósze a kűlönfúle kis-

polgári rétegekkel foglalkozott, caegállapitva ezen társadul-

mi csoportok lótfeltúteleinek a rosszabbodását, utalva a ke-

reskedelmi alkalmazottak, kisiparosok, kiskereskedők, hadi-

rokkantak utcai akcióira, az állami hivatalnokok ós alkalma- 



- 91 - 

zottak "éhségmeneteire". 

,a különböző osztályok objektiv helyzetéből levezetve a 

határozatok elméleti szinten összegezték az alapvető belső 

társadalmi ellentmondásokat. Az első helyre a proletariátus 

és a burzsoázia közőtti ellentmondások kerültek, amelyeket 

"a finánctőke vezető szerepe az ország gazdasági elmaradott-

ságúnak körülményei között a prekapitalista magántulajdon 

formák ősszefonódása a tőkés formákkal, a végsőkig mélyite-

nek ... ". ,• dokumentum nem hagyhatta figyelmen kivül a ro-

mániai proletariátus viszonylag kis létszámát, ám ezt W ... 

ellensulyozza relativ koncentrációja egyes centrumokban, a-

melyeknek határozott jelentőségűk van a forradalmi harc 

szempontjából." Emellett a dokumentum aláhuzta, hogy 'A 

proletariátus lévén az egyetlen a végsőkig konzekvensen 

forradalmi osztály, hivatott mindenféle elnyomás és kizsák-

mányolás ezeknek mimen formája elleni harc vezetésére ..." 

Az  ipari proletariátus, amelynek a Qomániai KP révén megvan 

a saját forradalmi élcsapata, rendelkezik a legnagyobb szer-

vezőképességgel valamennyi forradalmi réteg közül és ... ké-

pes arra, hogy biztositsa hegemóniáját általános harcában." 

Mindez indokolttá teszi, hogy a tőkés társadalom alapvető 

osztályellentétét emeljék ki elsőként a határozatok. Ez 

azonban nem jelenti azt, hogy az agrárkérdés rendkivüli 

fontosságát nem érzékelte volna ekkor az RKP. A dokumentum 

hangsulyozta, hogy "A parasztság és a földesurak közötti 



- 92 - 

ellentétet, amelynek az ország agrárjellegéből és a paraszti 

népesség rendkívüli tulsulyából adódóan különős jelentősége 

van, a mezőgazdaságban meglévő félfeudális maradványok idé-

zik fel. (A föld antidemokratikus ujrafelosztósa az agrár-

reform ellenére, feudális maradványok a mezőgazdasági munka 

szervezetében, dézsma stb.)' Ugyanakkor ez a parasztság 

"nemcsak a földesuri nagybirtok, a feudális maradványok el-

len harcol, hanem a monopoltőke ..., kiváltképpen a banktő-

ke ellen is, azaz nemcsak a feudalisztikus formák továbbélé-

séről van szó a romániai mezőgazdaságban, hanem az uzsora-

tőkének a fejlődést nem tulságosan segitő behatolásáról,s 

annak primitiv kizsákmányolási módszereiről is. Az agrúrtár-

sadal om belső ellentmondásait bonyolitja, hogy a parasztság 

már nem tekinthető egységes osztalynak, erősen rétegződött, 

ezért 'fontos ellentét a falusi burzsoázia és a vidéki sze-

gény félproletár- és proletár rétegek közőtti ellentét." 102 

Ára ez utóbbi szembenállás kisebb jelentőségü, mint az előbbi-

ek. Hasonlóképpen másodlagosak, persze a kommunista mozgalom 

szempontjából nem elhanyagolhatóak az egyéb ellentétek, pél-

dául a városi kispolgárság és a monopoltőke, illetve az e-

gyes tőkés csoportok kőzőtti szembenállás. 

A Romániai KP eddigi irányvonalálaól és gyakorlati te-

vékenységéből logikusan következett, hogy az V. kongeesz-

szuson megfogalmazott határozatok az osztályellentmondások-

kal majdnem egy sorba állitották a nemzetiségi kérdést; 

'Az alapvető társadalmi ellentétekkel együtt óriási jelen- 
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tősége van ... a romon nemzetiségi uralkodó osztályok és 

az elnyomott néptömegek közötti nemzetiségi ellentéteknek. 

Lzek az ell entmondások idegen területek elfoglalásának az 

elnyomott népekkel (moldvaiak, ukránok, oroszok, bulgárok, 

magyarok, németek, szerbek, tőrőkök, zsidók) szembeni ko-

lonizációs politikának, a romániai uralkodó osztályoknak 

az elnyomott nemzetiségek dolgozó tömegeivel szemben foly- 

tatott szélsőségesen durva kizsákmányolüsi formáinak, vala- 

mint a nemzeti kultura kiméletlen elfojtásának eredményei°. 53  

(lsszességebon elmondhatjuk, hogy a kongresszusi doku-

mentumban a román társadalom belső ellentmondasainak elmé-

leti ősszegzése fű vonalaiban helyt5118. Több ponton a ro-

mániai €(P eddigi történetét tekintve uttörű jelentőscgü, 

kiváltképpen az agrartársadalom bonyolult belső ellentéte-

inek a feltárása szempontjából. ,Az egyes osztályok helyze-

tének, a kőztük feszülő ellentéteknek a kor szinvonalán 

történő kommunista elemzéséből logikusan kővetkeztek a ha-

tározatok forradalom elméleti megállapitásai: ":szerint 

ttománia a polgári demokratikus forradalom kibontakozása 

előtt áll ... r►  polgári demokratikus forradalom a burzsoá-

zia nélkül és ellenére fog lezajlani, a proletariátus h uge-

móniája és a kommunista párt vezetése jegyében. 	polgári 

demokratikus forradalom olyan mértekben teljcsiti ki a pol-

géri demokratikus átalakulást, amilyen mértekben magában 

foglalja az elnyomott nemzetiségek felszabadulásúért foly- 
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tatott harccal összefonódó paraszti agrárforradalmat. A ha-

tározatok szerint a polgári demokratikus forradalomban a 

proletariátus a szövetségeseknek viszonylag széles kőrére 

támaszkodhat, a 'párt jó politikáját feltételezve'. A leg-

fontosabb szövetséges értelemszerűen a több milliós szegény-

parasztság, de azzá tehető a parasztságnak szinte valamennyi 

rétege, a nemzetiségi területeken a 'román imperializmus' 

ellen gazdagparasztság is. Agyszintén 'a proletariátus ... 

harcában maga mögé állithatja a városi kispolgárság jelen-

tős tömegeit is'. A  polgári demokratikus forradalom felada-

ta a 'félfeudális monarchia és a burzsoá-főldesuri állam-

hatalom erőszakos megdöntése', amelyet a 'proletariátus 

és a parasztság forradalmi-demokratikus diktaturájának' 

kell felváltania, a hatalom csucsán a 'városi és falusi 

dolgozó tők egek szervezeteire' támaszkodó munkás-paraszt 

kormánnyal. 'Ennek a forradalmi államhatalomnak a feladata 

az agrárforradalom kibontakoztatása és szervezése, a pro-

letariátus vezetése alatt az ország politikai és gazdasági 

rendje összes feudális maradványának eltörléséért folyta-

tott harc. ' 154 Ezen harc során azonban a kommunista moz-

galom nem téveszti szem előtt végcélját: 'Mindez nem a ka-

pitalizmus fejlődésének késziti elő a terepet, hanem a for-

radalmi erők megerősődését biztositja, a forradalmi  erők  

korlátlan szabadságát jelenti, azok fejlődésének utolsó 

szakaszát a szocialista proletárforradalomhoz vezető uton 

. A polgári demokratikus forradalomból kibontakozhat a 
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szocialista forradalom, "az egyikből a másikba való átmenet 

elsősorban a proletariátus felkészültségétől függ ... A leg-

szélesebb román és elnyomott nemzetiségű dolgozó tőmegeket 

vezetve az ország Polgári demokratikus átalakulásáért foly-

tatott harcban,a végsőkig folytatva ez a harcot, a munkás-

osztály a )onániai Kommunista Párt vezetése alatt ajtót 

nyit a szocialista forradalomra ... 

. 155 

A  fentebbiekből világosan kitűnik, hogy az V. kongresz-

szus az RKP kongresszusai sorában először ivogáévé tette a 

lenini permanens forradalomi elméletét. Ennek megfelelően a 

stratégiai cél a polgári demokratikus forradalom lett, a-

melynek mindenképpen meg kell elűznie a proletárforradalmat. 

Az azonnali, kőzvetlen szocialista forradalom célkitűzését, 

amelyet egyébként a IV. kongresszus határozatai is csak köz-

vetve, nem egyértelműen fogalmaztak meg, tehát nem tekintet-

te megalapozottnak az V. kongresszus. Az itt elfogadott  do-

kumentum forradalomelméleti részeinek nagyon nagy jelentősé-

gűk volt a romániai KP-n belül számos alapvető elméleti kér-

dés tisztázödusa szempontjából. 

A stratégia meghatározása után a határozatok részlete-

sen foglalkoztak a legfontosabb taktikai kérdésekkel. A Ko-

mintern VI. kongresszusán elfogadott programja szellemében a 

dokumentum szerint "A fő eszköz ... a proletár tömegek napi 

követelésein alapuló egységfront-taktika alólról, amely a 
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párt éles fegyvere a szociálfasizmus és méginkább a balolda-

li elhajlók, a Forradalom fő ellenségei ellen a munkásmozga-

lomban ... . 156 A szociáldemokrata mozgalom szociálfasisztá-

nak minősitése megfelelt a korabeli kommunista mozgalom ter-

minológiájának. Ugyanakkor az elsődleges hangsuly - nyil- 

vánvalóan a luximinista és a barbuista frakciók tevékeny-

sége és a taktikai kérdésekben már emlitett felfogásuk mi-

att - a baloldali szektás veszélyre került. A dokumentumnak 

a párt taktikájáról szóló fejezete a szociáldemokráciáról, 

a jobboldali elhajlúsról, a Fentebbi félmondatnál többet 

nem is utalt. Annál részletesebb kifejtésre került viszont 

az illegalitásba szoritott párt tömegkapcsolatainak létfon-

tossága. Ebből a szempontból az elsődleges "... a széles 

tömegeket foglalkoztató sürgős követelések időben történő 

felvetésének a megértése (az elbocsátások, bércsökkentések, 

fizetéskésleltetések, munkanap-hosszabbitúsok, fenyegeté-

sek, munkásverések ellen ... 6 órás munkanapért a 16 éven 

aluli fiatalok számára és az egészségre káros iparágakban 

az idősebb munkásoknak,a tőkés racionalizálás ellenegyen- 

lő munkáért egyenlő bért stb.).' A napi érdekek védelméért, 

a részkövetelésekért folytatott harcban azután sor kerülhet 

a politikai célok elfogadtatására, 'a gazdasági harc folya-

man ügyesen essze kell kötni a gazdasági követeléseket a 

politikaiakkal ..." Ezek az alapelvek nemcsak a munkásság 

többségének megnyerése szempontjából döntő fontosságuak, ha-

nem érvényesek a szegényparasztság körében végzett agitációs 
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és szervező tevékenységre is. Az elszigetelődés veszélyé-

nek elkerülése érdekében '... A pártnak sürgősen tőreked-

nie kell uj szervezetek létrehozására, valamint a létező 

tömegszervezetek és a tőmegekre támaszkodó szervek  (for-

radalmi, a tőmegeknek nyitott szakszervezetek, kulturális 

és sportszervezetek, klubok, munkanélküli bizottságok, 

parasztbizottsúgok) szélesitésére és erősítésére, a nemze-

ti forradalmi szervezetek erősítésére, átalakitásukra való-

di tőmegszervezetekké és arra, hogy fentről lefelé létre-

hozzon ezekben a szervezetekben egy erős, egységes, munka-

képes, a párt vezetését biztosítani tudó kommunista frak-

ciót". 

A határozatok a fentebbiek szellemében foglalkoztak 

a romániai szakszervezeti mozgalommal. A kommunista ira-

nyitás alatt álld, ám 1929 áprilisától csak féllegális 

keretek között működő egységes szakszervezetek legfőbb fel-

adátává a munkásosztály legégetőbb követeléseiért folyta-

tott tőmegmozgalmak minél hatékonyabb előkészitését és 

szervezését tették. Ugyanakkor legalább ennyire fontos 

követelményként fogalmaztak meg a teljes legalitást élve-

ző reformista szakszervezetekbe történő beépülést, s ott 

minél szélesebb kommunista csoportok létrehozását. 

Az V. kongresszuson elfogadott dokumentum külön feje-

zetet szentelt a romániai nemzetiségi problémának. Az el- 
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fogadott határozatok ebben a vonatkozásban is jelentős e-

lőrelépésről tanuskodtak a IV. kongresszushoz képest. Az  a-

lapelv 'a nemzeti kérdésnek a teljes őnrendelkezési jogalap-

ján történő megoldása, beleértve az elnyomott nemzetiségnek 

a román államtól való elszakadását ...', mégpedig nem téve 

különbséget az egyes nemzetiségek között, miként a IV. kong-

resszus határozatai azt tették, a már korábban ismertetett 

módon. Az ismert lenini alapelv hangsulyozása mellett a  ha-

tározatok konkrét nemzetiségi követeléseket is megfogalmaz-

tak, mondván, hogy '... a párt kötelessége, hogy gyors és 

azonnali irányt vegyen a nemzetiségi elnyomás valamennyi 

megnyilvánulása elleni harc vezetésére és szervezésére: 

a/ Nemzeti nyelvű iskolák likvidálása ellen fi a kétnyelvű ok-

tatási rendszer bevezetése ellen. 

b/ Az ingyenes anyanyelvű iskoláért (moldvaiak, ukránok, o-

roszok, magyarok, németek, szászok, zsidók, bulgárok, törö-

kök stb) . 

c/ Az elnyomott népek egyenlő nyelvi jogáért az állami, bi-

róság i és helyhatósági intézményekben. 

d/ Az elnyomott népek kulturális intézményeinek a bezárása 

ellen.  A  nemzetiségi dolgozó tömegek kulturális és sport-

szervezeteinek teljes szabadságáért. 

e/ Az óhitű és a nem román egyházak hivűinek üldözése ellen. 

Valamennyi egyház politikája osztálytartalmának elmagyará-

zásáért és a nem román egyházak üldözése elleni tiltakozó 

mozgalmaknak az osztályharc utjára való tereléséért. 

g/ :a nemzeti - forradalmi szervezetek illegalitásba kény- 
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szeritése ellen, mindegyik nemzeti forradalmi szervezet sza-

bad létezéséért. 

h/ :' hadiüzemek és a vasutak elnyomott nemzetiségü alkalma-

zottainak és munkásainak elbocsátása ellen. 

i/ :az ujoncok származási helyét figyelembe vevő katonai szol-

gálatért. . 156  

Azon forradalomelméleti kiindulópontból következően, a-

mely szerint a polgári demokratikus forradalomnak Romániában 

magában kell foglalnia az elnyomott nemzetiségek felszabadu-

lásáért folytatott harccal ősszefonódó agrárforradalmat, a 

határozatoknak nemzetiségi kérdéssel foglalkozó része egyben 

megfogalmazta a párt legfőbb agrárköveteléseit is, hangsu-

lyozva, hogy "a romániai nemzetiségi kérdés nagymértékben 

parasztkérdés, igy a nemzeti - forradalmi harc szorosan ősz-

szefonódik az elnyomott nemzetiségi dolgozó parasztok gazda-

sági érdekeiért vivott harccal. A komániai Kommunista Párt 

feladata vezetni és szervezni a dolgozó parasztság harcat 

(összekötve azt a nemzeti forradalmi harccal): 

a/ A királyi, földesuri és egyházi erdők és legelők egészé-

nek ,a teljes földterületek megváltás nélküli felosztásáért, 

az állatállomannyal és felszereléssel együtt a földmunkások, 

szegényparasztok és kisparasztok kezébe adásáért, r;emzet iség i 

megkülőnböztetés nélkűl,az adott terület régi lakosait figye-

lembe véve. 
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b/ ,a dolgozó parasztságnak, nemzeti kulturális szervezetek-

nek, közösségeknek, az általuk használt főld, erdő és vagyon 

visszaadásáért. 

c/ ... az adók és az adósságok fizetésének visszautasitásá-

ért és aktiv tőmegellenállás szervezéséért a paraszti va-

gyon elárverezése ellen, a városi és falusi dolgozó tömegek 

valamennyi adósságának az eltörléséért." 157 

Mindenképpen ki kell emelnünk, hogy az agrárkérdés kapcsán 

itt már kimaradt a IV. kongresszus által szorgalmazott kö-

zösségi formá 

A kongresszusi határozatok a fentebbieken kivül rész-

letesen foglalkoztak a szervezeti élet kérdéseivel, különös 

tekintettel a frakcionizmus felszámolására és a lenini a-

lapelvek figyelembe vételére, valamint a kommunista ifju-

sági mozgalom kérdéseivel, a legfőbb veszélynek a baloldali 

avangardista megnyilvánulásokat tekintették. 158 

tusszegzésként elmondhatjuk, hogy az V. kongresszus 

mérföldkövet jelentett a Romániai Kommunista Párton belüli 

elméleti munka fejlődése szempontjából. Az elfogadott hatá-

rozatok a párt történetében először adtak átfogó, a kor 

szinvonalának megfelelő elemzést a román társadalom adott 

állapotáról, belső ellentmondásairól. Úttörő jelentőségűek 

voltak a dokumentum forradalomelméleti megállapitásai, a le-

nini permanens forradalom elméletének az adaptációja 

k tulzott hang sulyozúsa. 
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és az ennek megfelelő stratégia kidolgozása. Nagyot lépett 

előre a párt az agrárkérdés vonatkozásában, mind  az q 'r. 

struktura összetettségének a megértése, mind a történetileg 

indokolt agrárforradalom kiteljesitése ás a szegényparaszt-

ság érdekeinek a felismerése szempontjából. Mindenképpen 

példamutatónak tekinthetők a romániai nemzetiségi kérdés 

kapcsán hozott határozatok, különösen a konkrét nemzetiségi 

követelések megfogalmazása tekintetében. Természetesen nem 

volt különféle kisebb-nagyobb tévedésektől mentes, ez a do-

kumentum. Ezek részben a korabeli nemzetközi kommunista 

mozgalom hatásának eredményei. (szociálfasizmus, szakszer-

vezeti kérdés stb) Ugyanakkor azt is le kell szögezni, hogy 

erősen kétséges, hogy a Komintern segitsége nélkül a frakció-

harcokból éppen csak kilábaló Romániai KP képes lett volna 

ilyen szinvonalu dokumentum megfogalmazására. 

z V. kongresszus hatása i a párton belüli frakcióharcok 

felszámolásának eredményei természetesen  nem  máról holnapra 

mutatkoztak a romániai kommunista mozgalomban. 	folyamat 

lényegében a 3o-as évek közepéig elhuzódott. Ez azonban már 

messze tulmutat a dolgozat keretein. 
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Bukarest 1981. 30-31. o. 

23. tisatóri: im. Leckék 213. o. 

24. Ugyanott 

25. Leckék. 2o7. o. 

26. Csatúri D: im. 

27. Leckék ... 213. o. 

28. Csat»r i i1: im. 

29. Leckék ... 230. o. 

3o. Ugyanott. Csatólri u: ia:. 

31. Junta: in. 76-77. o. 

32. t3unta : iA. 78-79. o. 

33. Csatúri llt in. 

34. ,1 Kommunista Internacionálé Vélogatott dokumentumai 

3p. 1975. 07. o. 

35. Ugyanott 

36. A Kommunista Internacionálé története 33p. 1971. 117. o. 

37. Ugyanott 

38, Ugyanott 

39. K.I.V.0. 81. o. 

4o. KIVO - 88. o.ill. KI tört. 12o. o. 
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41. Az SZKP kongresszusainak, konferenciainak és központi 

bizottsági plénumainak határozatai Lip. 1954. Komintern 

VB tézisei 683. 0. 

42. Ugyanott 684. o. 

43. KI tört. 144-5-o. 

44. Ugyanott 148. o. 

45. KI  tört.  154. o. 

46. KIVD 153. o.  

47. Ugyanott 

48. ugyanott 

49. Székely Gábor: A Komintern és a fasizmus 1921-1929 Bp. 

1980. 74.o. 

5o. KIVD 161. o. 

51. KIVD 186. 0. 

52. KIVD 187. o. 

53. Ugyanott 

54. Ugyanott 

55. Ugyanott 

56. Ugyanott 

57. KI tört. 229. o. 

58. KIVD 285. o. 

59. Ugyanott 295. o. 

6o. Ugyanott 316. o. 

61. Leckék ••• 252. o. 

62. Ugyanott 

63. Ledkék ... 112. o. 



64. Oocumente din istoria Partidului ::ommunist din ;:o,j nis 

Uukarest 1951. 48. o. .+ románnyelvű dokumentumok végig 

saját forditasban 

65. Ugyanott 47. o. 

06. Turzai Wária: Kőblös Elek wz élharcos. Korun 

67. Leckék ... 257. o. 

68. Ugyanott 

69. A Komintern V. kongresszusainak jegyzőkönyve. Gépelt máso-

lat EL ÍL Tudomanyos szocializmus Tanszék 

7o. Országos Leveltar Kűlögym in isztér iura i Levéltár K. 5o8. 

27/1 Uukaresti követjelentések 5o/192U. 

71. Leckék ... 258. o. 

72. Vajda Lajos: Emlékezés a Városi és 	uolgozók dokk- 

jára. Korunk 1975/4 

73. Gál János: A taolgoz6k Blokkjának képviselője. Korcirok 

1969/3 
A 

74. Vajda L: im. Ugyanezt a programot közölte az Inainte 1926. 

Julius 12-i száma Lásd: Uunta P. im. 234. o. 

75. Ugyanott 

Ifi. Jurzai M. im. 

77. Veress Pal: im. 186.o. 't Marcel-Pauker-féle éhségsztrájk 

akciókat a haladó és a kommunista nyugat-európai lapok 

:általában megeml itették 

P1: L'Humanité 1929. május lo-i száma La terreur blanche 

ol.K.6o9 323/'. 98 

78. Turzai M.: im. 

k 1971/1 



73. Uocument(' ... A IV. kongresszus határozatai 

6o. Ugyanott 

61. OLK úo9 323/498 

82. Uocumente ... A  IV. kongresszus határozatai 

83. Ugyanott 

84. Ugyanott 

85. Veress PAl: im. 18(i-187. o. 

86. Uocumente ... A IV, kongresszus határozatai 

87. Ugyanott 

88. Lenin usszes milvei 41. köt. 307-308 0. Uusz d a búripari munkúsol 

és alkalmazottak konclresszusan 192o. okt. 2. 

83. Uocumente ... A IV. kongresszus határozatai 

9o. Ugyanott 

91. Ugyanott 

92. Ugyanott 

93. Uerend T. Ivan: Vei.agoe évtizedek Bp.  1982. 255. o. 

94. Berend f. - a:anki: in:. 

95. Ugyanott 

96. Ugyanott 

97. Ugyanott 

98. Leckék ... 279.0• 

99. Csatári: in. 

loo. Leckék ... 277. o. 

lol. Berend T. Ivan • ;tbnki: i®. 

1o2. Ugyanott 

1o3. Leckék ... 278.o. 
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1o4. 	im. 

1o5. Magyarország története VIII. kötet Go6.o. 

1o6. Osaturi: im. 

1o7. Leckék ... 278.o. 

lob. Csatúri: im. 

1o9. Uerend T. Válságos évtizedek Up. 1982. 323. o. 

l lo. OL Y. 608. 27/1 203/29 

111. Nagyvúrad 193o. január 3-i szám Kinevezeték a közigazgatá-

si kerületek igazgatóit c. cikk Muntenia: I. Oamarasescu, 

:oldva: C.  Hoisescu 

Erdély: rA Uobroscu, Besszaráb ia: D. ktoldoveanu, Uukovina: 

Sauciue - Sadeanu 

Olténia: r:ad'iloscu, €sánsag: Docu sever Általában az adott 

területen ismert nemzeti parasztpárti politikusok 

112. OL K 608. 27/1 U6/1930 193o. április 2o. követjelentés 

Lobrescu esetében egy régebbi sikkasztusi ügyet sikerült 

előszedni, arci nem tul meglepő a meglehetősen korrupt 

román politikai életben 

113. Leckék ... 287.89.0. 

114. UL K Go8. 27/1 254/29 

115. Népszava 193o. Junius 19. 	Romániai szociáldemokrata 

Pbrt állásfoglalása az uj rezsimmel  szemben c. cikk 

OL K Go8 323/498 

116. Le mat in 1928. j anuUr 25. Uú vs la +sournan ie? UL K Cio9 

323/498  siját forditde 

117. OL K 608 27/1 203/29 



1180 OL K 6o8 27/1 121/29 :a Országos Magyar Pert parlamenti 

tagozatának 1929. április 3o-i memoranduma a Maniu-féle 

közigazgatási refor:atervezetr61 

1190 R.C.R. in viatS socialá din itománia 1921-44 c. tanulmány- 

kötet Muncá degfSsuratá de Pertidul Communist Komán ?n 

áic,atá In anii crizei ecenomice (1929-33 ) 32. o. 

12o. Leckék ... 289. o. 

121. OL K 608 27/1 16/1931 illetve Leckék ... 293. o. 

122. Csatári: im. 

123. Leckék... 29o.o. 

124. Pesti Napló 193o. október OL K 6o9 323/498 

125. OL K 6o8 27/1 309 /1928 

126. Ugyanott. saját forditás 

127. OL K 5o8 27/1 309/1928 

128. OL K 608 27/1 2/1929 

129. Veress Pál: im. 215-17. o. 

13o. Uudapesti liirlap 193o. mácius 18. Az eredólyi választások 

eredménye c. cikk OL K 609 324/498 illetve Veress Pál: im. 

218. o. 

131. OL K 6o8 27/1 16/1931 

132. Magyarság 1931. május 31. A  romón kormány a legféktelenebb_ 

terrorral akarja kicsikarni Junius 1-én a választási győ-

zelmet c. cikk OL K 608/323/498 

133. OL K Go8 27/1 139/1931 

134. Veress PÁl: im. 323-24. o. 
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135. 01 K 609 437/84 Pesti Hirlap 1931. Junius 3. 

136. Gáll János: im. 

137. Vajda Lajos: im. 

138. Gáll Janos: im. 

139. OL K 6o8 27/1 2711/1931 

14o. Magyarsag 1931. junius 18. -+ roman kamara megseiamisitette 

a kommunista mandatumokat OL K 609 437/84 

141. OL K 6o8 27/1 63/1932 

142. Veress Pál: im. 376-77.0. 

143. M. C. Stánescu - L. Gergely: Elek Kőblös Editura politica 

i)ucuresti 1978. 86-87. o. 

144. Veress Pál: im. 156-7.o. 

145. Veress Pál: im. 270.0. 

146. Gheerghe Stoica az RKP egyik alapitó tagja, a 20-as években 

többször viselt bőrtönt, a spanyol polgárháboruban a román 

önkéntesek egyik vezttje volt. Veress P.im. 3o2. o. 

147. Leckék ... 292. o. 

148. Documente ... Az V. kongresszus határozatai 111-12.o. 

149. P.C.R. in via0 socialá ... 212-230.0. illetve OL K 609 

27/1 1125/84 

15o. Documente ... Az V. kongresszus határozatai 112-137.o. 

151. Ugyanott 

152. Ugyanott 

153. Ugyanott 

154. Ugyanott 

155. Ugyanott 

156. Ugyanott 



Serfőző Zoltán: A Ronkniai Kommunista Párt elméleti  

tevé ens e 192 -- 31 között ktilönös tekintettel 

Párt IV. és L'. 

 

resszusairii  

c. doktori értekezéséről  

A doljozat első  érdeme, hogy a RKP történetének olyan in-

ternacionalista: a nemzetiségek egyenjogóságának biztosítását 

követelő hagyomönyforrás vidéket tár ja fel, amelyet a mai ro-

mániai történetírás feledésre itélt és legfeljebb néhány pej-

orativ jelző kíséretében emlit meg. 

További érdeme az értekezésnek, hogy a témához nemcsak a 

nálunk hozzáférhető teljes irodalmat dolgozta fel, hanem érté-

kes levéltári forrásanyagot is feltört. 

Ugyancsak Pontos kiemelnünk ra szerző széles látókörét, őzt 

a helves szemléletét, hogy a  szűkebben vett témát nagyon helye-

sen széles egyetemes történeti horizontba helyezve /a Komintern 

történetének vonatkozó problémái/ és Románia történetének össze-

függés rendszerébe helyezve tárgyalja. 

A precíz, két alapozó 'első fejezet után elemzi a RKP 

1924--1928'közőtti elméleti tevékenységét, 

• 	 , 	 €• 	_ 	 r , amelyek meg- 

határozzák az egész 1V. kongresszus alaphangját, kizárva a RKP 

látókőiéből a demokratikus feladatok időszerbségének a felisme-

rését, beleértve a nem szocialista nemeetíségi tömegek égetú s 

aktuális követeléseinek a felkarolását is. 

Minthogy a  következő  V. kongresszusnak az a nagy történeti 

érdeme, hogy  a  IV. kongresszus szak látóköréből ki tud lépni a 

demokratikus tcfivetelések megértésének és felkarolósénak az irá-

nyába l szerző arra a kérdésre ad  először  feleletet, hogy milyen 
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társadalmi-, politikai-, gazdasági változások inspirálták ilyen 

irányban RKP vezető szerveit .  A választ nagyon helyesen a gaz- 

dasági világválság Romániára gyakorolt hatását elemezve adja 

meg, bebizonyítva, hogy az ősszes meg nem oldott demokratikus 

követelés radikálisan napirendre került. Ennek az egyébként is 

kitűnő fejezetnek kiemelkedően jó részei azok, amelyek a demok-

ratikus alternativát jelentő Maniu-kormány fokozatos térveszté-

sétJaz iránta táplált várakozások szétfoszlásót elemzik. 

/ Így szükségszerű ás evidens, hogy a RKP V.  kongresszusa 

felismeri, hogy a demokratikus forradalom követeléseit a szoci-

alista erőknek kell felkarolnjuk, olyan széles, népi szövetséges 

rendszer megteremtésével a nemzetiségi és ezen belűl a magyar 

dolgozó tőmegeket is magában foglalja. 

Az V. Kongresszusnaklzt a lényegi, fordulatot kifejező 

politikai koncepciójit, a  szerző az eredeti határozatok alapján 

finom tőrténeti elemzőkészségét bizonyítva tárgyalja. 

Az-elmondottakból kitenhet, hogy az alapos munkának szilárd, 

átgondolt szerkezeti felépítése van, amely egyúttal a szerző 

megfontolt tőrténeti értékeléseit a kellő helyeken tartalmazza .  

Végül megemlítem, hogy a dolgozat világosan gőrdűlékeny sti-

lusban megfogalmazott olvasmány -- amely ugyancsak nem elhanya-

golható kővetelménye egy doktori értekezésnek. 

Mindezekért az értekezés minősítése -- véleményem szerint --

summa cum laude. 

Szeged, 1985, november  28. 

Dr. Csatéri Dániel 

tamszékvezető egyetemi tanár 



-1s~ K~i^, ro lyr,~,sxe9ed i Pctvetetf i f i ú1ó2i  

raz..31.~~ AILR,szenecfi Bethlen cébc}r Kört§c-  

ténei:e 1s32—is'_ ~te~ i dokt ~ri értek,ez ~sGrcSl  - 	ruw r~.4iryrraar r ~ .a..a.~r~/r..~w r rr  

a' ír,drer ►eke lőtt- meg kell ti l lapS tanunk, hogy az értekezés  

nagyon  nagy anyag felai0lgozbs3rra ép0 1, a szerző szorgalma,  

>rt e ly ennek a kiterjedt  frwriebíziawak a eega  l  epozfi aait tfededift  

rcyezte caa:+1C elismerist érrieme1.  

Kell+iképpet ,  igazolja  ta fenti aegá  l lapíttisunkat, hogy A  

20() oldalas du1zJtt,tS1 137 oldal a fele3olgozís szövege  és  

63 oldal, tehát kézirat karOlbelű l egy t;ermed* d jelyzet<3ppe-  

rátus 	r.césfél oldol a rI'ividitések jegyzéke és 	ol-  

dal a bibliográtia./  

A  szerző  ennek a nagy  anyagnak a birtokában ezt elemezve  

ír ja peg nz egyetemi if júeaig orszópers történetét • tiorthy rend-

szer első évtizedében, kitérve az egyetemisták tirsedelb:;.-szoy-  

ciár l is lare l yzr►twre, esssei arerlatdk és aewzgarlwaaik flflNb i c 1 l c:  -  

zetesséve  i re is.  

Ezutin a köri.+lbelöl egy ives első -- bevezetőnek i s tekint-

hető -- első  fejezet után tér ró viz  értekezés szerztije tulaj-

donképpeni, az  értekezés eiapé.ter eerfngalrezntt ééanb jGnek tar.  

gYalásf,ra.  

~ szűkebb  Uwe  lsiriss is végig a wage arszó';na fisszefűu-  

,léas rerrrszerében történik és ennek  martin a szerző nemcsak  

c1aplbr Ferenc * Lengyel ApdrFia voawtkotá, GtBrinek tekint#ae••  
t5 anEtaicáiwak mcgállnpít-ássira ‚pit,  hanem :Rags is Új « ► kl,iiii  
részben levéltéri,  nagyobb résiben gazdag sajtó-anyagot tár  tel. 



Ezzel kapcsolatban is kiemelném a szerző széles létókorét, 

azt, hogy az egyet em i ifjúsági mozgalmakét, a szegedieket is 

gazdaságtörténeti, szociológiai, eszme- és politika, történeti 

aspektusokban is vizsgálja. 

Mégis az olvasó-b1r616 vagy, ha Igy helyesebb: bíráló-

olvasó Úgy érzi, hogy az értekezés néhány része, főleg azok 

az alfejezetek, amelyek az országos összefüggéseket tárgyai' 

ják., tiáladretezett. Vagyis, olyan kérdések részletes tárgyalásé-

ra is kitér, amelyek ezétfeszitik a cii/n jelzett tame kere-

tea. Ezeknek a részeknek az elhagyása, /p'rldáel a  dualimus  

koré stb.,' a dolgozat c1ve és szegírt szővegónek jog mezhang-

ja, a felhasznált anyag jobb megrostálása előnyére vált volna 

a dolgozatnak. 

Mindezek alapján a doktori értekezés minősítése, az én 

véleményei szerint: cum l ude. 

Szeged, 1986. április 22. 

or. Csatári Daniel 

tanszékvezető egyetemi tanár 
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Dr. Csatári Dániel elvtársnak  
tszv.egyetemi tanár  

He lybe n  

Professzor Elvtárs!  

Mellékelve  .  Serfőző.  Zoltán: •  A•  Romániai Kommunista •  Párt elméleti• 	•  
tevékenysége 1921-31 között, különös tekintettel a párt IV. és V. 
kohg~rets`zuuá 'a.  • • . • • • • • • • • . • • • . • • • • • . . . . .  

cimü doktori értekezését tisztelettel felkérem, hogy azt megbirálni 

sziveskedjék. Legyen szabad Professzor Elvtárs szíves figyelmét fel-

hivnom tanácsülésünk ama határozatára, amely a birálat elkészitésének 

és benyujtásának legkésőbbi határidejét a kézhezvételtől számitott 

harmadik hónai utolsó napjában állapitotta meg. 

A mellékelt értekezést a birálat elkészitése után sziveskedjék átadni 

tanszéke könyvtárosának leltárba vétel és a könyvtárban való elhelye-

zése céljából. 

, 	1985. nov.15.  Szegea, ...........i 	 

•  

dékánhelyettes 

A kiadmány hit g le  

főelőadó  
Dr.Csatári Dániel prof.  

Kapták: . . •  •  • • • • • • • •  
Dr :Anderléné.dr.  •Sajt~ .~~~b~~~ló 


