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Haladó forradalmi hagyományunk 1919 

Krokavecz Pál alezredes 

Népünk, dicső története során, haladó forradalmi hagyományokban 
gazdag, küzdelmes utat tett meg. A haladó forradalmi hagyományoknak 
mindig nagy szerepük volt nemzetünk életében; elődeink harcából tanul
tunk, erőt, bátorságot merítettünk. 

Emlékezetünkben ma is eleven példaként él a törökverő Hunyadi, 
a Rákóczi szabadságharc, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, 
legfőképpen a Tanácsköztársaság dicső története; különösen értékes ha
gyomány számunkra a munkásmozgalom példamutató története. 

Büszkék vagyunk arra, hogy a magyar nép a legújabbkor történe
tében kétszer is, 1848-49-ben, és 1919-ben a forradalmi hullámverés élén 
harcolt a haladásért. 

Nem kevésbé fontosak azok a hagyományok, amelyek népünknek 
és a szomszédos népeknek haladásáért vívott együttes harcát idézik. Nem 
felejthetjük el, hogy több szomszédos nép fiai véreztek a magyar sza
badságért, s hogy 1919-ben a Tanácsköztársaság védelmében is részt vet
tek a magyar Vörös Hadsereg oldalán. 

Egyik legszebb internacionalista hagyományunknak tekintjük, hogy 
a szovjet hatalom védelmében százezer magyar internacionalista fogott 
fegyvert és harcolt orosz testvérei oldalán. 

Ezek a harcok szép példái népünk internacionalizmusának, a haladó 
erők nemzetközi fegyveres összefogásának. 

Az 1919-es Tanácsköztársaság népünk legnagyobb forradalmi hagyo
mánya. A magyar munkásosztály győzelme soha el nem halványuló, 
fényes oldalt nyitott a magyarság történetében, és a nemzetközi munkás
mozgalom óriási jelentőségű eseménye volt. A Tanácsköztársaság létre
jöttével és 133 napos fennállásával mélységesen internacionalista volt. 
Forradalmi segítséget nyújtott a nemzetközi intervenció ellen élet-halál 
harcát vívó fiatal szovjet államnak. Ezzel magasra emelte a nemzetközi 
szolidaritás zászlaját, és szorosan összekapcsolta a magyar forradalom 
ügyét a világ forradalmi munkásmozgalmával. 

A magyar munkásosztály jogos örököse és méltó folytatója volt né
pünk szabadságharcos és forradalmi hagyományainak, A magyar Tanács
köztársaság valóra váltotta népünk évszázados álmát; nemcsak megvaló-
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sította 1848 félbemaradt művét, hanem tovább is ment annál. Elsőnek 
követve a szovjet példát, megteremtette a leghaladóbb, legigazságosabb 
társadalmi rendet. 

Munkásosztályunk, egész nemzetünk nagy büszkesége, hogy a Nagy 
Októberi Szocialista Forradalom után a világon másodikként emelte ál
lami és társadalmi renddé a szocializmust. 

E nagy forradalmi tetthez egyedül a Kommunisták Magyarországi 
Pártja tudta megmutatni a helyes utat az egész nemzet számára. 

A magyar Tanácsköztársaság hősi harca az egész világ proleteriátu
sának csodálatát váltotta ki. A magyar Vörös Hadsereg dicsőséges harca 
méltó folytatása volt népünk szabadságharcos, forradalmi küzdelmeinek. 
Az első proletár állam védelméért folyó heroikus küzdelemben a mun
kások, parasztok, legjobbjai soha nem halványuló önfeláldozó, hősies küz
delme, oldhatatlan hazaszeretete méltó hagyomány és követendő példa 
eljövendő nemzedékek számára is. A magyar Tanácsköztársaság Vörös 
Hadseregének küzdelme az igazi hazafiság fényes megnyilvánulása volt 
a szocialista vívmányokért és példát mutatott hősi helytállásra, haza_ 
szeretetre. 

N éphadseregünk egész személyi állománya a magyar Tanácsköztár
saság és Vörös Hadserege dicső hagyományain is nevelkedik és tanul. Igaz 
ügyünkbe vetett rendíthetetlen hittel, áldozatvállalással, népünk iránti 
szeretettel, pártunk iránti bizalommal, mint elődeink hagyományainak 
folytatója nagy szorgalommal, odaadással készül szocialista jelenünk 
védelmére. 

1919-ben, ha ideiglenesen is, győzött a nemzetközi reakció túlereje, 
az úri osztály hazaárulása, a magyar Tanácsköztársaság emlékét egy 
másik győztes proletárdiktatúra megvalósulásának vágyát sohasem tud
ták kitépni a magyar nép szívéből. 

Az elmúlt évtizedek során sokat tettünk annak érdekében, hogy a 
magyar Tanácsköztársaság emlékét megtisztítsuk azoktól a rágalmaktól, 
hazugságoktól, amelyeket az ellenforradalmi propaganda szórt ránk, és 
hogy dicső küzdelmét népünk történetének legnagyobb, legforradalmibb 
hagyományaként, méltóképpen állítsuk egész dolgozó társadalmunk elé. 

Pártunk, kormányunk, dolgozó népünk tisztelettel adózik azoknak, 
akik részesei voltak a Tanácsköztársaság megteremtéséért, megvédéséért 
folytatott küzdelemnek. Büszkén tekintünk vissza a magyar munkás
osztály hősi küzdelmeire, amelyek erőt és lelkesedést nyújtanak szoci
alista jelenünk nagy feladatainak megvalósításáért, védelméért folyó 
harcához. A magyar munkásosztály ma is állhatatosan követi a Tanács
köztársaság dicső hagyományait, szilárd hittel, bizalommal halad előre 
az MSZMP vezetésével új célkitűzéseink felé, egyre nagyobb hozzáértés
sel és eredménnyel munkálkodik azok megvalósításán. 

Szocialista építőmunkánk meggyorsulása mindennél ékesebben bi
zonyítja, hog·y a z:nagyar nép hű a szocializmus eszméjéhez, melyért már 
50 évvel ezelőtt is küzdött. 

Népünk, pártunk és kormányunk tisztelettel tekint vissza- történelmi 
múltunkra. Óvjuk, ápoljuk haiadó forradalmi hagyomiinyainkát. Szá
munkra a múltbanézés nem ·öncélú. Értékeljük a· megtett utat, tapaszta
latait felhasználjuk feladataink jobb megoldása érdekében, a szocialista 
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hazafiság, erősítésére, a proletár internacionalizmus érzésének elmélyíté
sében. 

A Tanácsköztársaság történetéből megtanultuk és meg kell tanul
nunk ma is, hogy a munkásosztály ereje mindenekelőtt pártunk vezeté
sében, a proletárnemzetköziségben van. Proletár internacionalizmusra ta
nít a Tanácsköztársaság leverése, az 1956-os ellenforradalom, valamint 
napjaink eseményei is. Pártunk és kormányunk ennek tudatában nagy 
gondot fordít internacionalista hagyományaink ápolására, a Szovjetunió 
és a testvéri szocialista országokkal való barátság és együttműködés 
állandó erősítésére, dolgozó népünkkel való kapcsolata szilárdítására. 

Ma már a Szovjetunió és a szocialista országok hatalmas ereje áll mel
lettünk. Mi már a szocialista világrendszer népeinek testvéri támogatását 
élvezve munkálkodunk a szocializmus felépítésének befejezésén. 

A Tanácsköztársaság emléke, tanulsága, hagyatéka elsősorban azért 
eleven és időszerű, mert mai küzdelmeink egyenes folytatásának tekint
Jük. A néphatalom védelme, harc az imperializmus ellen, szövetség a 
Szovjetunióval és a szocialista országokkal, 1919 örökségének vállalását 
és méltó folytatását jelenti számunkra. 

Népünk szívében kiolthatatlan lánggal ég a Tanácsköztársaság törté
nelmi dicsősége. Önmagunkat becsültük meg azzal, hogy legnagyobb for
radalnú hagyományunkat, a magyar Tanácsköztársaság emlékét tör
vénybe iktatta az Országgyűlés. 
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