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Nemzetközi szolidaritás a magyarországi 
munkásmozgalommal az 1920-as években 

A szolidaritási mozgalom magyarországi története számos vonatkozásában még 
feltáratlan. Pedig tudományos feldolgozása nagy szerepet játszhat a felnövekvő ú j 
generációk hazafias és internacionalista nevelésében, népünk történelmi tudatának 
szocialista fejlesztésében. Ez az írás a magyarországi szolidaritási mozgalom története 
sajátos, egész továbbfejlődése szempontjából jelentős évtizedének, a Tanácsköztársaság 
megdöntését követő évek nagy nemzetközi szolidaritási akciói néhány összefüggésé-
nek bemutatását kísérli meg. 

A szolidaritás gyakorlati értelemben érdekazonosságon, vagy az érdekek közel-
állásán alapuló, támogatást és mély erkölcsi tar talmat is kifejező, haladó politikai fo-
galom. Érvényesülésében az objektív osztályérdek és osztálytudatosság mellett jelen-
tős hangsúlyt kap az általános emberi humanizmus és segítőkészség. 

Bár a szolidaritási mozgalom nem azonos a munkásmozgalommal, ugyanakkor an-
nak egy sajátos harci területe, mély emberi tar talmát kifejező vonása. 

Kis Károly, a Szakszervezetek Országos Tanácsának alelnöke ezeket mondta erről 
1977 áprilisában egy kerekasztal-beszélgetésen: „Van-e történelme a magyar szolida-
ritási mozgalomnak? Ha visszagondolok a saját életemre, mint fiatal szervezett mun-
kás itt Budapesten már az első nagyobb gyári sztrájkban, amiben részt vettem, a szo-
lidaritással találkoztam. A szolidaritás akkor úgy nyilvánult meg, hogy amikor mi bő-
rösök sztrájkoltunk, este jöttek az építők és elzavarták a munkáltatók által szerve-
zett sztrájktörőket. Őket nem ismerték személy szerint. Néha elcsattant egy-egy pofon 
is. Az építők keze keményebb volt, mint a miénk. Megnyertük a sztrájkot. Ez persze 
kicsit leegyszerűsített megközelítése a szolidaritásnak. De találkoztunk a nemzetközi 
munkásmozgalom, a külföldi szakszervezetek szolidaritásával is. Nemzetközi szolidari-
tás nélkül a Horthy-fasizmus huszonöt esztendejében, az illegalitás körülményei kö-
zött a magyar munkásmozgalom egyszerűen nem tudott volna dolgozni, létezni. Szo-
lidárisak voltak i rántunk a szomszédos országok kommunista pártjai és szakszervezetei. 
Amikor a mi embereink elhasználódtak a megfeszített illegális munkában, idegileg is 
elfáradtak, akkor a szomszédos Csehszlovákia, Ausztria és a Weimari Németország 
munkásai segítettek. Mindazok az országok, ahol legális volt a párt . Magukhoz fo-
gadtak bennünket az ottani munkások, az illető erőt gyűjtött ott, aztán jött vissza Ma-
gyarországra. Űj ra végezte a munkát , amivel megbízta a párt. A szolidaritás a törté-
nelem során óriási fejlődésen ment keresztül. A munka most is folyik, csak más for-
mában. mint a húszas vagy a harmincas években." 

A húszas évek magyarországi szolidaritási mozgalmának története elválaszthatat-
lanul egybeforr a Nagy Októberi Szocialista Forradalom győzelmével, a kommunista 
pár t magyarországi megalakulásának körülményeivel, a Tanácsköztársasággal, a fe-
hérterrorral és az európai munkásmozgalom helyzetével. A szolidaritás hatalmas, 
munkásnemzedékek egész sorában továbbélő iskolái voltak az oroszországi hadifogoly-
táborok. A nemzetköziség szempontjából is tanulságos áttekinteni az 1918. november 
4-én Moszkvában megalakult, az OK/b/P külföldi csoportjaként létrejött Kommunisták 
Magyarországi Pá r t j a ideiglenes Központi Bizottsága, valamint Küldföldi Irodája tag-
jainak névsorát: az Ideiglenes Központi Bizottság tagjai lettek: Emil Bozdok, Franc 
Drobnik, Matej Kovac, Krisják Mátyás, Kun Béla, Ivan Matuzovic, Ariton Pescariu, 
Pór Ernő, Vántus Károly; a Külföldi Iroda tagjai: Alexei Genlariu, Gieszlt Pál, Mihai 
Guiu. Jaross Béla, Mand Arnold, Rudnyánszky Endre, Lazar Vukicevic. A két névsor 
mély nemzetköziséget tükröz; ez ebben az időben a kommunista mozgalom és a ma-
gyar kommunisták tevékenységének is egyik fő jellegzetessége volt. 
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Több tapasztalatból is arra következtethetünk, hogy történelmi tudatunkban az 
indokoltnál szerényebb helyet foglal el a Magyar Tanácsköztársaság megteremtésének, 
ma jd honvédő háború jának nemzetközisége. A Moszkvából hazaérkező Kun Béla már 
a megérkezése másnap ján Bécsbe megy, hogy az osztrák kommunistákkal és a szo-
ciáldemokrata baloldal vezetőivel: Fridrich Ädlerrel és Josep Strasserrel tárgyaljon. 

Budapesten, a Kommunisták Magyarországi Pár t j a megalakulásának emlékeit őr-
ző múzeumban található egy rendőrségi jelentés, amelyet Nánási detektívfelügyelő ké-
szített 1919. január 11-én: „A Vörös Újság szerkesztőségében van magyar, német, ro-
mán, tót, szerb és orosz propaganda beosztás. Megtudtam, hogy ezeken kívül van an-
go l - f r anc i a és cseh osztály is". Az azóta előkerült dokumentumok, röpcédulák arról 
tanúskodnak, hogy a rendőrség értesülései e kérdésben pontosak voltak. A magyar 
proletariátus 1919 márciusában tehát széles körű nemzetközi kapcsolatokkal rendelke-
ző kommunista párt vezetésével vette át a hatalmat. 

Budapesten hetenként tartottak cseh és szlovák politika gyűléseket a Baross ut-
ca és a Kálvária tér sarkán, a Svarc vendéglőben, illetve a Marx—Lenin Házban. 
Nagyszabású csehszlovák tömeggyűlés volt április 2-án a Nemzeti Lovardában. Szá-
mottevő segítséget kapott a magyar munkásosztály délszláv osztálvtestvéreitől. 

Abban, hogy az európai munkásmozgalomban, a haladó tömegek körében a leg-
durvább Horthy-fasiszta rágalmazás, a legszélsőségesebb propaganda sem tudta a Ta-
nácsköztársaságot le járatni , emlékét befeketíteni, fontos jelentőségű, hogy az európai 
országok munkásosztályának nagy tömegei a magukének, a saját harcukkal is kiküz-
dött vívmánynak tekintet ték azt. 

Szoros és közvetlen összefüggés látszik a Tanácsköztársaság létrejöttének nem-
zetközi körülményei, m a j d a vérbefojtást követő, a magyar és a nemzetközi ellenfor-
radalmi erőket várat lanul ért nemzetközi tömegfelháborodás, a nemzetközi szolidari-
tás, a Magyar Tanácsköztársaság iránti rokonszenv méretei és ereje között. 

A Tanácsköztársaság vérbefojtását követő hetekben, hónapokban a német, a cseh, 
a szlovák, a jugoszláv, a román internacionalisták nagy része visszatérve hazájába je-
lentős politikai és személyi bázisát alkotta a Magyarországról menekülni kényszerült 
forradalmárok befogadásának, elhelyezésének, a fehér-terror üldözöttéi menekítésének, 
a nemzetközi méretű szolidaritásnak. 

1919. augusztus 7-én este, a Friedrich-kormány megalakulása másnapján a rendőr-
nyomozók letartóztatták Korvin Ottót. Órákon belül iszonyatosan összeverték. Ezzel 
intézményesen is kezdetét vette Magyarországon az ellenforradalmi rémuralom, a ke-
gyetlen fehér-terror. Ezek a körülmények még inkább megnövelték a nemzetközi szo-
lidaritás jelentőségét és azoknak a munkásoknak, értelmiségieknek, kisembereknek a 
szerepét, akik életük kockáztatásával segítettek százak és ezrek külföldre szöktetésé-
ben, a külföldön készülő röplapok Magyarországra szállításában, itthoni terjesztésé-
ben. Minden bizonnyal további elemzést igényel annak a ténynek a politikai és erköl-
csi jelentősége, hogy m á r néhány héttel a Tanácsköztársaság leverése után, 1919 szep-
temberében megjelentek a kommunista párt röplapjai. 

Az üldözöttek érdekében a legfontosabb cselekedet életük megvédése, a menekítés 
volt. Mindebben kiemelkedő szerepe volt az osztrák és a szlovák határmenti falvak és 
városok munkásainak, parasztjainak. Ma már tudjuk, hogy a határ jelentős megerősí-
tése ellenére az üldözöttek viszonylag könnyen juthat tak át Ausztriába. A legismer-
tebb vezetőknek ez persze nem sikerülhetett, mert az ellenforradalom a Tanácsköz-
társaság megdöntését követő legelső napokban lecsapott rá juk, másrészt mer t a terror 
kopói megfeszített erővel keresték őket. 

Figyelmet érdemel, hogy már a Tanácsköztársaság megdöntésének másnapján 
munkások százai kényszerültek menekülésre Budapestről, Zalaegerszegről, Szombat-
helyről, Körmendről, Sopronból, Győrből stb. (Augusztus 1-én és 2-án száz bányász 
hagyta el Brennbergbányát.) 

A menekülőket elsősorban a magyar—osztrák és szlovák határvidék szervezett 
munkásai segítették. Jelentős szerepet játszottak a csempészutakat ismerő favágók, 
fuvarosok, kocsmárosok, akikről mindmáig kevés szó esett. 

A proletárhatalom leverése utáni hónapokban megközelítően 100 ezer munkás, ér-
telmiségi, szegényparaszt került emigrációba, kényszerült az ország elhagyására. Ilyen 
hatalmas tömeg szökését, utaztatását, elhelyezését, élelmezését és búj ta tásá t csak a 
magyar munkások ügyével való mély, nemzetközi azonosulással lehetett megszervezni. 

Sok forradalmár életét nem tudta megmenteni a nemzetközi szolidaritás, de elemi 
erővel tört fel az olasz, az osztrák, a cseh, orosz, német munkások tiltakozása és gyű-
lölete a Horthy-fasiszta terror ellen. 1920 tavaszára már nagy erőt képvisel az ausztriai 
magyar emigráció. Az osztrák munkások nagyfokú segítségével 1920 február jában meg-
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jelenik az Internacionálé két száma, a magyar nyelvű Vörös Üjság, majd júniusban a 
KMP hetilapja, a Proletár. Mindkét lap rendkívül jelentős szerepet tölt be a munkás -
szolidaritás szervezésében. 

Az európai burzsoáziát közben egyre jobban „zavarta" a magyarországi fehér ter-
ror vérengzéseinek nemzetközi visszhangja. Annak a nagyfokú felzúdulásnak a lecsil-
lapítására, amelyet a fehérterror 'borzalmai az európai proletariátusban keltettek, és 
amelynek külpolitikai hatásai is mutatkozni kezdtek, a Simonyi—Semadam kormány 
1920 áprilisában olasz és angol munkásokat hívott meg az országba. A cél annak bebi-
zonyítása volt, hogy niincs fehér ter ror Magyarországon. 

Az európai munkásmozgalom kiemelkedő harci eseménye volt a nemzetközi szál-
lítómunkás bojkott a horthysta Magyarország ellen. A Nemzetközi Szállítómunkás Szö-
vetség 1920 márciusában határozta el a bojkottot, de az amszterdami szövetség csak 
június 11-én bocsátotta ki a végleges felhívást. Június 20-tól megszűnt a vasúti és pos-
tai forgalom Magyarországgal, megszakadt a telefon- és távíró összeköttetés. A boj-
kottban legjelentősebb szerepe az osztrák és csehszlovákiai munkásságnak volt, mert 
Magyarország e két országgal, illetve ra j tuk keresztül bonyolította le nemzetközi for-
galmának túlnyomó részét. A nyugati burzsoázia követelésére Ausztria kormánya vál-
lalkozott az amszterdami szakszervezeti központ és a magyar kormány között közve-
títésre. A nyugati országok proletariátusának a szolidaritása azonban olyan erővel 
nyilvánult meg, hogy a bojkottot több hetes tárgyalások után is csak félig-meddig le-
hetett lefújni . 

Fontos ez a „félig-meddig" jelleg hangsúlyozása. Tudjuk, hogy augusztus 8-án — 
sajnos különösebb eredmények nélkül — az amszterdami szakszervezeti központ által 
meghirdetett hivatalos bojkott véget ért, de nem ért véget a többezer osztrák és főleg 
cseh vasutas valóságos bojkott ja. 

A nemzetközi munkásszolidaritás e kezdeményezéséről ma már tudjuk, hogy fele-
mássága és következetlensége ellenére — főképpen a nyugat-európai munkásság tö-
meges részvétele révén — erős morális és politikai nyomást gyakorolt a magyar fasisz-
ta kormányzatra. Kétségtelen szerepe volt abban, hogy az internáltak nagy részét sza-
badon engedték. A nyugat-európai szervezett munkásság megmutatta, hogy képes és 
kész támogatást nyújtani a magyar munkásmozgalomnak, de kitűnt az is, hogy a re-
formista befolyás e támogatást nagymértékben korlátozhatja. 

A Teleki-kormány a nemzetközi szállítási bojkott megszűnése után elérkezettnek 
látta az időt a népbiztosok perének felgyorsítására. Ezt a tervet azonban megzavarta 
a szovjet nép és kormánya közbelépése. A népbiztosok perében a bíróság négy halá-
los ítéletet hozott, de a nemzetközi szolidaritás és mindenekelőtt a bolsevikok kormá-
nyának egyértelmű fellépése a Teleki-kormány tudtára adta, hogy nem gondolhat ko-
molyan a kivégzésekre. 

Egy év ala t t is nagy változások történtek a nemzetközi szolidaritás erejében. A fo-
golycsere-tárgyalások több hónapig tartottak, és 1921 nyarán fejeződtek be. A szovjet 
kormány mind a tíz népbiztost és velük együtt csaknem 400 politikai elítéltet mentet t 
ki a magyar börtönökből. A horthysta uralkodó körök a később elfogott kommunistá-
kat is kénytelenek voltak még 1924-ben is kiengedni a Szovjetunióba az ott marad t 
magyar hadifogoly tisztekért cserébe. 

A szolidaritási mozgalomnak megalakulásától jelentős tényezője a Kommunista 
Internacionálé, amely szervezte és mozgósította Európa és az egész világ kommunis-
táit, proletár tömegeit a magyar munkásság küzdelme iránti szolidaritásra. Mindez a 
fehérterror szörnyűségei közepette nagymértékbein növelte a magyar munkások önbi-
zalmát, a Tanácsköztársaság emléke iránti tiszteletet és súlyos morál is vereséget mér t 
az el lenforradalmi rendszerre. Lefogta a gyilkosok kezét és lavírozásra, taktikázásra 
kényszerített a fasiszta kurzust. 

A vérbefojtot t Magyar Tanácsköztársaság tisztségviselői, a munkások és parasz-
tok tízezrei üldözésének, a fehérterror rémtet teinek híre Európán kívülre, a tengere-
ken túlra is eljutott. Kanadában, Amerikában élt magyarok elbeszéléseiből tudunk az 
észak- és dél-amerikai munkások szolidaritási akcióiról, amelyben jelentős szerepe volt 
az ottani haladó magyar emigrációnak. 

Az európai munkásmozgalom az 1920-as évek második felében is nagyerejű szoli-
daritású demonstrációval válaszolt a nemzetközi és a Horthy-fasizmus munkásellenes 
lépéseire, a letartóztatásokra, üldözésekre. Ebben az időszakban is sok magyar forra-
dalmár életét mentette meg a nemzetközi proletárszolidaritás. Jól példázza ezt Kun 
Béla 1928 áprilisi bécsi letartóztatását követő nemzetközi munkástiltakozás mélysége 
és élessége. 
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A húszas évek szolidaritási mozgalmai tényszerűen bizonyítják azt is, hogy a 
munkásmozgalom soha se csupán önmagára gondol. A szolidaritás mindig és minden-
kor hatalmas erkölcsi erő, amelynek szilárd a lap ja a politikai hitel. 

Kialakulásától napjainkig nagy utat tett meg hazánkban a szolidaritási mozga-
lom. Mai munkánk, lehetőségeink, a nemzetközi szolidaritás frontvonalában elfoglalt 
helyünk mélyebb megértéséhez, a teljesebb helytálláshoz értékes segítséget nyú j tha t a 
húszas évek nagy szolidaritási küzdelmeinek, személyiségeinek és helyzetének tény-
szerűbb megismerése. 

Többet kell tennünk azért, hogy történelmi tudatunkban a megillető helyet fog-
lalja el a húszas évek európai munkásmozgalmának ereje, a népek forradalmi hangu-
lata, a munkásforradalmak kirobbanásának ténye, a nemzetközi munkásmozgalom 
nemzeti osztagainak sokirányú internacionalista együttműködése. 

Ágoston László 

Szabadságharcunk egyik hadizászlaja 

A naptár 1849. március közepét jelzi, a Tisztántúlon az Asbóth-tartalékhadosztály-
ba beosztott, s az elmúlt őszön alakult 49. honvédzászlóalj türelmetlenül vár ja harcba-
vetését. A tisztikar nevében Grisza Ágost százados és Ladányi hadnagy március 14-én 
Rakamazról beadványban fordul Görgey Artúr tábornokhoz, a feldunai hadsereg fő-
vezéréhez: „Tartalékbani folytonos helyeztetésünk a katonaságnak csak lehangolását 
s elégületlenségét idézheti elő; de nem is aka rnánk minden magyar bajtársaink előtt 
győzelem után gúnytárgyául szolgálni, azért, hogy a győzelem kivívásában tettleges 
részt nem vehettünk. Tisztelt fővezérünkbe ve t jük tehát egész bizodalommal remé-
nyünket, hogy zászlóaljunkat saját parancsai alat t álló táborába venni fogja, bennün-
ket dicsőségre vezetendő" — í r ják többek között. 

A 49. zászlóalj zászlajának címere 

Két nap múlva a tisztikart bemuta t -
j ák Görgey tábornoknak. A fővezértől 
ígéretet kaphat tak: hamarosan teljesül 
kívánságuk. A hadosztály április elején 
lépi át a Tiszát, elközelgett a harcbave-
tés ideje, gondoskodni kellett a hadi-
zászlóról. Garay Antal zászlótartó így ír 
erről a naplójában: „Az őrnagy Grisza 
kapi tányt elküldötte, ki magával vitte 
egyik káplár ját Debreczenbe, ahonnan 
meghozta a Zászlóalj zászlóját. A zászló 
fehér selyemből van. Hosszú négyszög-
letű, körül három sarkos vörös, fehér és 
zöld, nemzeti színű sávval foglalva. A 
közepén az egyik felén tojásdad keret-
ben Szűz Mária a kis Jézussal, a másik 
felén pedig ugyancsak tojásdad keretben 
Magyarország czímere van festve. Nye-
le vörös, felső végén egy aranyozott 
lándzsa, hozzá fekete viaszvászon tok, és 
egy fekete szíj, zászlótartó hüvely." 

A zászló szokásos egyházi felszentelé-
se Abonyban történt, április 5-én. A 
zászlóanya Károlyiné Zichy Karolina, gr. 
Batthyány Lajosné testvére volt. A két 
nőt Petőfi — ki pedig egyébként nem 
szívelte az arisztokráciát — 1844-ben 
írt költeményében dicsőíti: 

Láttátok e két tündérvirágot, 
Borús hazánknak két sarkcsillagát? 
Evezhetsz bá t ran nemzetem hajója , 
Nem veszthet az célt, aki ilyet lát. 
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