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A Komintern tevékenységében hosszú ideig fontos helyet foglalt el annak meghatározása, hogy a 

szocialista nemzetek milyen államszervezetet alakítsanak ki, ezek az államok milyen 

kapcsolatban legyenek egymással, hogy ez a kapcsolat minél jobban szolgálhassa a szocializmus 

közös ügyét A Kommunista Internacionálé – eleinte mint általában, úgy ebben a kérdésben is – 

minden kommunista párt számára egységes álláspont kialakítására törekedett. A húszas évek 

elején ki is alakított ilyen közös álláspontot, majd később, a harmincas években ebben a 

kérdésben is megváltozott a kommunista pártok gyakorlata. Tulajdonképpen úgy is 

megfogalmazhatnám a vizsgálandó problémát, milyen álláspontot alakított ki a Komintern a 

szocialista útra lépő népek nemzeti önrendelkezésének megvalósításáról, s a szocialista államok 

egymás közötti kapcsolatáról, és hogyan módosult ez az álláspont a későbbiek folyamán. 

Az első korszak vizsgálata viszonylag egyszerű. Úgy látszik, hogy ott valójában csak az 

egyes nemzetek pártjainak a nézetkülönbségeit, nézeteltéréseit kell megvizsgálni, a Komintern 

álláspontja adott. Második korszakában viszont, amikor megszűnt a kommunista pártokra 

általánosan kötelező, egyöntetű álláspont érvényesítése, a kérdés annál bonyolultabbá, 

sokrétűbbé válik. 

A Komintern és a kommunista pártok nemzetiségi politikájának, nemzeti koncepciójának, 

valamint a föderáció kérdésének vizsgálata igen bonyolult – majdhogynem lehetetlen – feladatot 

jelent, még a húszas–harmincas évekre visszamenőleg is. Gondoljunk csak arra a Komintern 

irataiban való kutatást szabályozó álláspontra, amely több párt esetében nem teszi lehetővé 

nézeteket érintő anyagok kutatását, és máris világossá válik, hogy a kérdés vizsgálata már csak a 

kutatás technikája szempontjából is úgyszólván megvalósíthatatlan. Elképzelhető persze, hogy a 

kérdés kutatására és megoldására közös irányítás alatt több ország kutatói vállalkoznak, akiknek 

munkája egyszer lehetővé teszi egy olyan szintézis elkészítését, amely az összes – vagy 

legalábbis nagyszámú – kommunista párt nemzetiségi politikáját és e politika tapasztalatait 

figyelembe veheti. 

A felvetett problémának aktuálpolitikai jelentősége is van. Hiszen egyáltalán nem mindegy, 

hogy a kommunista pártok – elsősorban azok, amelyek hatalmon vannak – milyen áttekintéssel 

rendelkeznek nemzetiségi politikájuk múltjáról, főként annak tapasztalatairól, s hogy a 

történelmi múltat figyelembe véve miképp irányítják pártjuk jövőt alakító nemzetiségi 

politikáját. 

A nemzetközi mozgalomban szervezkedő munkások – elsősorban a kis nemzetek fiai – 

nemzetük sorsának jobbrafordulását nem tudták elgondolni szűk nemzeti keretek között. Ahogy 

szervezeti tevékenységüket, úgy szocialista nemzeti létüket is csak nemzetközi 

egységszervezetben tudták elképzelni. Még az első világháború előttről ismeretes a balkáni 

szocialisták államföderációs terve, valamint az ausztromarxisták elképzelése az Osztrák–Magyar 

Monarchia föderatív államszövetséggé alakításáról. A föderatív állam megalakítása a Komintern 

létrehozása idején nem volt általánosan kialakult, még kevésbé elfogadott elképzelés. Így maga 

Lenin – ámbár szimptatizált például a balkáni szociáldemokrata föderációval – a forradalom után 

Oroszországban létrejövő államot úgy képzelte el, hogy abban a dolgozók egységét a volt cári 

állam keretén belül fogják megvalósítani. Lenin még 1917 nyarán sem gondolt Oroszország 

föderatív átalakítására; június 4-én a Munkás- és Katonaküldöttek I. Összoroszországi 



Kongresszusán felszólalva így beszélt: "Egységes és oszthatatlan oroszországi köztársaságot 

akarunk, szilárd hatalommal, de a szilárd hatalmat a nép önkéntes beleegyezése hozza létre." 

Ekkor a föderatív köztársaságról még mint a közelmúltban lezajlott parasztkongresszus 

eszméjéről beszélt, amelyben annak a gondolatnak kifejezését helyeselte, "hogy az orosz 

köztársaság sem új módon, sem a régi módon nem akar egyetlen népet sem elnyomni, és az 

erőszak alapján élni egyetlen néppel sem."
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 Valójában az a gondolat ragadhatta meg Lenint, 

hogy a nemzetek szoros egysége a szocializmusban, a népek akaratából, tulajdonképpen nem az 

örökölt egységes államrendszeren belül, hanem az akaratukból létrejövő nemzeti államokból 

egyesülő föderatív szövetségben valósulhat meg. Ezek után jött létre és formálódott fokozatosan 

Szovjet-Oroszországban a föderatív államszövetség. 

Az októberi forradalom után először a Szovjetek III. Összoroszországi Kongresszusa 

mondotta ki "a dolgozó és kizsákmányolt nép jogainak kinyilatkoztatása" 1/2. pontjában: "Az 

Oroszországi Szovjet Köztársaság szabad nemzetek szabad szövetsége alapján, mint nemzeti 

szovjetköztársaságok föderációja alakul meg."
2
 A Kommintern és maga Lenin is már kezdetben 

a szocializmus útjára lépő kis népek erőinek összefogására számított, de óvakodtak attól, hogy 

megfelelő tapasztalatok nélkül állást foglaljanak a létrejövő szocialista államok szövetkezési 

formájának kérdésében. Erről eleinte csak általánosságokban szóltak, illetve centralizált európai 

és világgazdaságról beszéltek. 

A Kommunista Internationálé az I. kongresszuson elfogadott manifesztumában a 

következőket mondta: "A kis népek szabad létezésének lehetőségét csak a proletárforradalom 

valósíthatja meg, amely minden állam termelőerőit megszabadítja a nemzeti államok 

nyomásától, a népeket általános gazdasági terv alapján a legszorosabb gazdasági 

együttműködésben fogja össze, s a leggyengébb és legkisebb létszámú népeknek megadja a 

lehetőséget, hogy szabadon és függetlenül intézzék nemzeti kultúrájuk ügyeit, az egyesült és 

centralizált európai és világgazdaság minden károsodása nélkül."
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 A Komintern platformját az I. 

kongresszus a proletártanácsok nemzetközi tanácsköztársaságának éltetésével zárta.
4
 Az I. 

kongresszus ennél még nem ment tovább, csak jelezte, hogy egész Európát, sőt a világot is 

proletárköztársaságok nemzetközi szövetségében akarja egyesíteni. Szovjet-Oroszország ebben 

az időben, a súlyos polgárháborús körülmények között még csak megkezdte államrendszerének 

föderatív szövetséggé való kiépítését. A Komintern I. kongresszusa után alakult meg Tanács-

Magyarország. 1919 júniusában elfogadott alkotmánya már Magyarországi Szocialista 

Szövetséges Tanácsköztársaságról beszélt, s föderatív államrendszert dolgozott ki a magyar 

tanácsállamból, valamint a várhatóan szocialista útra lépő és Tanács-Magyarországhoz 

csatlakozó államokból. Ebben az államkeretben Kun Béláék szerint viszonylag egyszerűen 

lehetett volna rendezni a kelet-közép-európai területen oly bonyolult nemzetiségi problémát. A 

létrejövő föderációban ezt vagy nem is kellett volna különválasztani a nemzeti kérdéstől, vagy 

kétféle – területi, illetve területen kívüli – nemzetiségi önkormányzatot létesítettek volna.
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 Amint 

tudjuk, a Tanácsköztársaság elleni intervenció meghiúsította ezeket a terveket. Az első 

magyarországi szocialista forradalom államszövetségi tervei és kísérletei azonban még 

fokozottabban bevitték a Duna-medence közvéleményébe azt az itt már előzőleg sem ismeretlen 

gondolatot, hogy a szocializmus ezen a vidéken majd föderatív államszövetség formájában 

valósul meg. 

Lenin szemmel láthatóan rendkívül óvatos volt, és viszonylag sokáig tanulmányozta, 

hogyan építsék ki egységüket a szocializmus útjára lépő nemzetek, milyen szövetségre lépjenek 

egymással. Nagyon nehezen határozta el magát, hogy mit javasoljon ebben a kérdésben, 

amelynek tárgyalására többször is visszatért írásaiban, és többféle módon igyekezett 



megközelíteni. Nézeteit, óvatosságát talán legjobban az 1919. december végén kelt "Levél 

Ukrajna munkásaihoz és parasztjaihoz a Gyenyikinen aratott győzelmek alkalmából" c. írása 

fejezi ki. Ezt a levelét abból az alkalomból írta, hogy a vörös csapatok elfoglalták Gyenyikintől 

Ukrajna nagy részét. Ekkor merült fel – nem először – a kérdés, milyen kapcsolatra lépjen 

egymással a szocialista Oroszország és Ukrajna. Lenin szerint alapkérdésként "a munka érdekei 

azt követelik, hogy a különböző országok, a különböző nemzetek dolgozói a legteljesebb 

bizalommal legyenek egymás iránt és a legszorosabb szövetségben forrjanak össze". Ennek 

módjáról az adott esetben Lenin azt gondolta: "... magától értetődik és mindenki elismeri, hogy 

csakis maguk az ukrán munkások és parasztok döntenek és fognak dönteni összukrajnai szovjet 

kongresszusukon arról, egybeolvasszák-e Ukrajnát Oroszországgal; meghagyják-e Ukrajnát 

önálló és független köztársaságnak, s az utóbbi esetben milyen föderatív kapcsolat legyen e 

köztársaság és Oroszország között". Ezután részletesen fejtegeti a kérdést: "Mi a n e m z e t e k  

ö n k é n t e s  s z ö v e t s é g é t  akarjuk, olyan szövetséget, amely nem tűrné meg egyik nemzet 

erőszakát sem a másikkal szemben, olyan szövetséget, amely a legteljesebb bizalmon,' a testvéri 

egység világos tudatán, teljesen önkéntes megegyezésen alapulna ... . Ezért, amikor 

tántoríthatatlanul a nemzetek egységére törekszünk és könyörtelenül üldözünk mindent, ami 

elválasztja őket, nagyon óvatosnak, türelmesnek, engedelmesnek, engedékenynek kell lennünk a 

nemzeti"bizalmatlanság csökevényeivel szemben ... . Az a kérdés viszont, hogy most miképp 

állapítsuk meg ideiglenesen az országhatárokat – hiszen az országhatárok teljes 

megsemmisítésére törekszünk –, nem alapvető, nem fontos, hanem másodrendű kérdés."
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Ilyen óvatos megközelítés után határozta el magát Lenin arra, hogy 1920-ban, a Komintern 

második kongresszusának a föderatív szövetségi államformát ajánlja, mint olyat, amely a 

legalkalmasabb a szocialista útra térő népek számára. A nemzeti és gyarmati kérdésről szóló 

téziseinek első vázlatában úgy határozza meg a föderációt, mint amely "átmeneti forma a 

különböző nemzetek dolgozóinak teljes egysége felé", amelynek "célszerűsége már a 

gyakorlatban is megmutatkozott mind az Oroszországi Szocialista Föderatív Szovjet Köztársaság 

más szovjetköztársaságokhoz (a múltban a magyar, a finn, a lett, jelenleg az azerbajdzsán meg az 

ukrán szovjetköztársaságokhoz) való viszonyában, mind pedig az Oroszországi Szocialista 

Föderatív Szovjet Köztársaságon belül azoknak a nemzetiségeknek irányában, amelyeknek 

azelőtt nem volt sem állami létük, sem autonómiájuk... ". Továbbmenve Lenin a Kommunista 

Internacionálé feladatát úgy határozta meg, hogy az "részint ezeknek a szovjetrendszer és a 

szovjetmozgalom alapján keletkező új föderációknak a továbbfejlesztése, részint tapasztalataik 

tanulmányozása és ellenőrzése. Elismerve azt – ismételi meg Lenin nagyon fontosnak tartott 

nézetét –, hogy a föderáció átmeneti forma a teljes egység felé, egyre szorosabb föderatív 

szövetségre kell törekedni... "
7
. Ez volt Lenin és a Komintern javaslata a szocialista útra lépő 

népek számára államrendszerük megválasztása kérdésében. A nemzeti és gyarmati kérdésről 

szóló tézisek első vázlatát a Komintern II. kongresszusa – lényegtelen módosításokkal – úgy 

emelte határozattá, hogy a föderációk létesítéséről szóló javaslatot változtatás nélkül elfogadta. 

Lenin óvatossága föderációs javaslatában a szocializmus útjára térő nemzetek számára itt is 

szembetűnő. Csak mint átmeneti formát javasolja, és nem tekinti véglegesnek a kimondott 

föderatív szövetséget. Hangsúlyozza, hogy majd a megvalósított föderációban is egyre szorosabb 

föderatív szövetségre kell törekedni. A Komintern határozattá emelt téziseinek elfogadása után 

Lenin még gyűjtötte a nemzetiségi kérdéssel és a föderatív államszervezéssel kapcsolatos 

tapasztalatait. Ehhez jó alkalma nyílt az OSZFSZK és a nemzeti szovjetköztársaságok 

kapcsolatának további rendezésekor . 

A szovjet párt Központi Bizottsága 1922 augusztusában különbizottságot hozott létre, hogy 



az készítsen elő az OSZFSZK és a független nemzeti szovjetköztársaságok kölcsönös 

kapcsolatára vonatkozó javaslatot. A bizottság határozattervezetét 1922 augusztus-

szeptemberében "Az OSZFSZK és a független köztársaságok kölcsönös kapcsolatai" címen 

Sztálin dolgozta ki. Sztálin tervezete Ukrajna, Belorusszia, Azerbajdzsán, Grúzia és 

Örményország autonóm köztársaságok belépését irányozta elő az Oroszországi Föderációba. 

Sztálin tervezetének első pontja a következőket mondta: "Célszerű szerződést kötni Ukrajna, 

Belorusszia, Azerbajdzsán, Grúzia, Örményország szovjetköztársaságai és az OSZFSZK között 

az előbbieknek az OSZFSZK-ba való formális belépéséről, nyitva hagyva Buhara, Horezm és a 

Távol-keleti Köztársaság kérdését, s a velük való vámügyi, külkereskedelmi, külügyi, hadügyi 

stb.szerződések elfogadására szorítkozva." 

A Politikai Iroda tagjaihoz intézett levelében Lenin ellenezte Sztálinnak az önálló nemzeti 

szovjetköztársaságok "autonomizálására" vonatkozó elképzelését, és megjelölte egyesülésük 

elvileg más útját, azt javasolva, hogy alakítsák meg a Szovjet Szocialista Köztársaságok 

Szövetségét. Az új határozat szövegét az OK/b/P plenáris ülése 1922. október 6-án fogadta el, s 

annak első pontja a nemzeti szovjetköz társaságoknak az OSZFSZK-ba való belépés helyett arról 

beszélt, hogy "szükségesnek tartjuk Ukrajna, Belorusszia, a Kaukázuson túli Köztársaságok 

Föderációja és az OSZFSZK között szerződés kötését a Szocialista Szovjet Köztársaságok 

Szövetségébe való egyesülésükről, feljogosítva minden köztársaságot a szövetségből való 

kilépésre".
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 Lenin 1922 szeptember–októberében a párt Központi Bizottságának plénumával szemben 

bebizonyította, hogy helytelen volt Sztálin tervezete, amelyet a nemzeti szovjetköztársaságoknak 

az OSZFSZK-ba való formális belépéséről dolgozott ki úgy, hogy azok autonomizálását 

irányozta elő. Lenin meggyőzte a párt vezetőséget arról, hogy a nemzeti szovjet 

köztársaságoknak és az Orosz Föderációnak egyenjogú alapon kell megkötniük a Szocialista 

Szovjet Köztársaságok Szövetségét. Miután Szovjet-Oroszország és a nemzeti szovjet államok 

szövetségét Lenin elképzelése alapján megkötötték – 1922 december utolsó napjaiban –, Lenin 

már nagybetegen még egyszer visszatért a nemzetiségi kérdésre, hogy levonja az 

"autonomizálási" vita tanulságait. Ekkor – 1922. december 30. és 31-én – diktálta le azt a levelet, 

amely a nemzetiségi kérdésben egész életének tapasztalatait összegezte. Nevezetes nemzetiségi 

levelének főbb gondolatai a következők voltak: "Úgy látom, nagyot vétettem Oroszország 

munkásai ellen, amikor nem avatkoztam be elég erélyesen és elég élesen az autonomizálás 

hírhedt kérdésébe, amelyet hivatalosan alighanem á Szovjet Szocialista Köztársaságok 

Szövetsége kérdésének neveznek. Látni való, hogy az 'autonomizálás' gondolata gyökerében 

helytelen és időszerűtlen volt ... . Azt hiszem, hogy itt végzetes szerepe volt Sztálin sietségének 

és adminisztratív túlbuzgóságának, valamint a hírhedt 'szociálsovinizmus' miatti  dühnek. A 

nemzeti kérdést tárgyaló munkáimban már megírtam, hogy a nacionalizmus kérdésének 

általánosságban való felvetése, fabatkát sem ér. Különbséget kell tennünk az elnyomó nemzet 

nacionalizmusa és az elnyomott nemzet nacionalizmusa között ... ." Az elvi-politikai  

tanulságok mellett Lenin határozottan megrótta a nemzetiségi kérdésben helytelenül eljáró 

pártvezetőket, Sztálint, Dzerzsinszkij t és Ordzsonikidzét. Ilyenformán a Kominternnek és a 

Szovjetuniónak a nemzetek szövetségével  kapcsolatos tapasztalatait még két évvel "A nemzeti 

és gyarmati kérdésről szóló téziseinek" Komintern-határozatként való elfogadása után is 

tovább gazdagította.
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A Komintern II. kongresszusa 1920-ban már határozottan állást foglalt a föderatív 

államforma mellett. A következő években azonban – a határozott  kiállás után – bizonyos 



óvatosság volt tapasztalható a föderációval mint jelszóval kapcsolatban. 1924-ben a 

Komintern V. kongresszusa "Közép-Európa és a Balkán nemzeti kérdése" című 

határozatában jóváhagyta ugyan a balkáni országok kommunista  pártjai által kitűzött 

egyenjogú és független munkás-paraszt köztársaságok föderációjának jelszavát, de nem emelte 

azt általános európai jelszóvá.
10

 

A Komintern óvatossága a föderáció jelszavának kiadását illetően érthető, ha 

figyelembe vesszük, hogy az V. kongresszus határozatát  milyen nehézségek legyőzésével 

sikerült  csak elfogadtatni. A Komintern V. kongresszusa "Közép-Európa és a Balkán nemzeti 

kérdése" címen elfogadott határozatában abból indult ki, hogy az első világháború imperialista 

háború volt, amely Közép-Európában és a Balkánon nemzeti ellentmondásokhoz és a nemzeti 

elnyomás fokozásához vezetett. A győztes antanthatalmak a proletárforradalom elleni harc 

céljából – a határozat szerint – új kis imperialista államokat hoztak létre, Lengyelországot, 

Csehszlovákiát, Jugoszláviát, Romániát és Görögországot. A kommunista pártok nemzeti 

politikájának alapját jelentő "minden nép önrendelkezése, beleértve az elszakadást is" elvet, az 

elnyomott nemzeteknek, nemzetiségeknek (nemzeti kisebbségeknek) a fenti országokból való 

kiválása jelszavában kellett a Komintern határozata értelmében kifejezni, s ezzel hozzájárulni a 

versailles-i békerendszer szétzúzásához. Ennek megvalósulása után lehetett volna szó a nemzeti 

köztársaságok föderatív egyesüléséről, amit a kommunista pártoknak jelszavukként kellett volna 

népszerűsíteniük.
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 Az egységes és minden pártot kötelező határozatok ellenére is látható volt, 

hogy a Komintern nemzeti kérdésben folytatott politikáját nem minden párt fogadta egységes 

lelkesedéssel. A Kominternnek föderatív államszövetség létrehozását célzó koncepciója például 

jól összefért a Kommunisták Magyarországi Pártjának nemzetiségi politikájával. A magyar párt 

internacionalista segítségként fogadta, hogy a nemzetközi szervezet előtt a szomszédos 

utódállamok kommunista pártjai nemcsak Csehszlovákia, Jugoszlávia és Románia szétzúzásáért 

voltak felelősek, hanem a bennük élő nemzetek és nemzetiségek – így a magyarok – elszakadását 

is magába foglaló önrendelkezési jogának megvalósításáért is. 

A KMP első kongresszusa előtt Révai József egy cikkében a következőképpen fogalmazta 

meg a párt előtt álló nemzetiségpolitikai feladatot: "Az utódállamok kommunista pártjai – 

különösen a Komintern V. kongresszusa után – burzsoáziájuk ellen az elnyomott nemzetek 

önrendelkezési jogának jelszavával lépnek fel, beleértve az államból való kiválás jogát is. A 

Komintern V. kongresszusa külön is kiemelte, hogy a kommunista pártoknak az utódállamokban 

elnyomott magyar kisebbségek elszakadásának jogáért is harcolniuk kell."
12

 A magyar párt 

nemzetiségi politikájának fő jelszava a fentiek variálása volt egészen 1935-ig, de részben még a 

Komintern VII. kongresszusa után is. Ez a KMP KB 1935. december 31-én hozott határozatában 

az ún. "választási platform jelszavai" között a következőképpen hangzott: "A magyar nép 

nemzeti önrendelkezéséért, a trianoni rablóbéke megsemmisítéséért Csehszlovákia, Jugoszlávia, 

Románia dolgozóinak segítségével. Az imperialista revízió ellen proletárrevíziót!"
13

 

Az államok föderatív szövetségének létrehozására, de méginkább a Versailles környéki 

békeszerződésekben létrehozott államok szétzúzására irányuló Komintern-koncepciót az érdekelt 

kommunista pártok nem fogadták olyan magától értetődően, mint ahogyan azt a KMP idézett 

anyagai alapján hinni lehetne. Már a Komintern 1924. június–júliusában megtartott V. 

kongresszusán sem ment könnyen a Manuilszkij által előterjesztett határozat elfogadtatása a 

nemzeti kérdésben. Csehszlovákia Kommunista Pártja nyilatkozatában egyetértett például a 

nemzetek és nemzetiségek elszakadást is magába foglaló önrendelkezés politikájával. A 

csehszlovákiai németek kérdésében azonban – bár az előadó maga is német, Karel Kreibich volt 

- kifejtette, hogy területüknek Németországhoz, való csatolása a csehszlovák állam megszűnését 



jelentené. Így nem helyezkedett ugyan szembe a Komintern javaslatával, a CSKP nemzeti 

politikáját mégis a nemzeti egyenjogúságért, a nemzeti területek önkormányzatáért, valamint a 

cseh burzsoázia nemzeti egyeduralmának megszüntetéséért vívott harcban jelölte meg. 

A kongresszus ezzel szemben elmarasztalta a nemzetiségi kérdés országhatáron belüli, 

önkormányzattal való megoldását, mert az a Versailles környéki békeszerződések elismerését 

jelentette, s egyértelműen a nemzetek és nemzetiségek önrendelkezési, elszakadási jogának 

álláspontjára helyezkedett volna. Ugyanakkor a Komintern Végrehajtó Bizottsága a kiélezett 

helyzetben, csehszlovák vonatkozásban kénytelen volt engedményt tenni. A Komintern 

Végrehajtó Bizottsága már 1924. október 15-én magyarázatot fűzött a kongresszus 

határozatához, annak a "csehszlovák proletárharc sajátos viszonyai közötti autentikus 

alkalmazása érdekében". A magyarázat többek között kimondotta: "A CSKP – az állami 

különválást is magában foglaló nemzeti önrendelkezési jogot elismerve és a nemzeti 

kisebbségeknek a jelenlegi keretek közötti erőszakos visszatartásának kísérlete ellen harcolva – 

köteles támogatni a nemzeti kisebbségek "autonomista" mozgalmai által támasztott 

önrendelkezés követelését". A Komintern Végrehajtó Bizottság magyarázata, amely 

természetesen alapos indokolást tartalmazott, végeredményben csak az abba való beleegyezést 

jelentette, hogy a CSKP támogathatja az V. kongresszuson – mindössze három hónappal 

korábban – határozatban elítélt, a meglévő határokon belüli nemzetiségi önkormányzat 

követelését. Ez végeredményben a CSKP esetében engedményt jelentett a Versailles 

környéki(békeszerződésekkel kapcsolatos kategorikus Komintern-álláspont kérdésében.
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A Komintern V. kongresszusán a csehszlovák nemzeti kérdésben lezajlott éles viták, s az 

utólag hozott elnökségi magyarázat után, a CSKP 1924 október–novemberében tartott II. 

kongresszusa olyan nemzeti politikáról döntött, amely nem állt ellentétben azzal, amelyet a 

Komintern V. kongresszusa elfogadott. A mai csehszlovák párttörténetírás különösen fontosnak 

tartja hangsúlyozni a Komintern V. kongresszusának azt az álláspontját, amely szerint nincs 

egységes csehszlovák nemzet, hanem van külön szlovák nemzet. A párt nézetével a CSKP II. 

kongresszusa után leggyakrabban az "egyenlő az egyenlővel" formában találkozhatunk.
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 A Komintern V. kongresszusán – minden jel szerint – a román delegáció sem teljesen 

önként és örömmel fogadta el a nemzeti kérdésben kimondott határozatot. Georgescu román 

delegátus azt mondotta, hogy Manuilszkij szerint nem elég világos a RKP-nak az erdélyi 

magyarokkal kapcsolatos álláspontja. "Delegációnk nevében kijelenthetem – mondotta Georgecu 

-, hogy a Párt teljesen határozott álláspontot foglal el ebben a kérdésben is." És tovább: 

"Manuilszkij elvtárs azt mondotta, hogy a kommunista pártoknak nemcsak támogatniuk kell a 

nemzeti-forradalmi mozgalmat, hanem elő is kell idézniük azt (vüzivatj jevo). Sőt azt is mondta, 

hogy a pártoknak szervezniük kell ilyen nemzeti-forradalmi pártokat. Ez nézetem szerint 

rendkívül kényes kérdés. Részletesen tanulmányozni kell még a bizottságban. Nagy különbség 

van a nemzeti-forradalmi pártok támogatása és ilyen pártok szervezése között."
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Talán a Jugoszláv Kommunista Pártnak volt a legjelentősebb és leghosszabban elhúzódó 

konfliktusa a Kominternnel a nemzeti kérdésben, V. kongresszusán hozott határozata miatt. A 

JKP ugyanis még a Komintern V. kongresszusa előtt, az 1924 januárjában Belgrádban tartott III. 

konferenciáján olyan határozatot fogadott el, amely szerint s szerbek, horvátok és szlovénok 

államának megalakulása a világháború egyik eredménye volt. A JKP szerint a három rokon nép 

egyesülése egy országban megteremtette annak a feltételét, hogy egy nemzetté olvadhassanak 

össze, ezért az történelmileg haladó volt és a proletár osztályharc érdekeit szolgálta.
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 A 

Komintern V. kongresszusán a nemzeti kérdésben elfogadott határozat megerősítette a JKP 



nemzeti politikáját, egy kivétellel. Kétségbevonta azt az állítást, hogy a jugoszláv állam 

létrehozása haladó történelmi tett lett volna és a proletár osztályharc érdekeit szolgálja. A 

Komintern V. kongresszusának a kis imperialista államokról s azok szétzúzásáról hozott 

határozata egyenes ellentétben volt a jugoszláv párt III. konferenciájának álláspontjával. A JKP 

vezetősége 1924 őszén újra tárgyalta a vitás kérdéseket. November 25-i határozatában elfogadta 

a Komintern V. kongresszusának álláspontját azzal, hogy alapállása ugyan változatlan: a 

burzsoázia képtelen megoldani a nemzeti kérdést, s az Jugoszláviában csupán a kapitalizmus 

megdöntésével oldható meg; de arra a következtetésre jutott, hogy az elnyomott nemzetek 

különválási jogának érvényesítése nem odázható el a proletariátus győzelméig, hanem a 

burzsoázia uralma alatt is harcolnia kell e jog érvényesítéséért.
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A JKP 1926. májusában Bécsben tartott III. kongresszusának határozatai – a legújabb 

jugoszláv párttörténet szerint – lényegében megerősítették a párt III. országos konferenciájának 

határozatait, azokkal a változtatásokkal, amelyeket a Komintern Végrehajtó Bizottsága követelt. 

A dokumentumok viszont azt mutatják, hogy a JKP III. kongresszusának határozatai is mellőzték 

a jugoszláv állam szétzúzásának koncepcióját, s nem szorgalmazták az egyes délszláv nemzetek 

kiválását a közös államból. Kimondták ezzel szemben – a Komintern V. kongresszusának 

határozata értelmében –, hogy a pártnak harcolnia kell a nemzeti elnyomás minden fajtája ellen, 

s a munkásosztály harcát össze kell kapcsolnia az elnyomott nemzetek és nemzetiségek 

paraszti rétegeinek harcával. A jugoszláv párt III. kongresszusa egyetértett a Kominternnel a 

Balkáni Munkás-Paraszt Köztársaságok Föderációja megvalósítására való törekvésben.
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A JKP III. kongresszusának határozata után 1926-ban megmaradtak az ellentétek a 

jugoszláv párt és a Komintern között, mert a JKP nem vonta vissza a Komintern által 

elítélt  azon álláspontját,  hogy a délszláv állani létrehozása az első világháború után 

történelmileg haladó volt és a proletár osztályharc érdekeit szolgálta. A Komintern csak az 

1926 február–márciusában tartott hatodik plenáris ülésén adott ki konkrétan megfogalmazott 

jelszót a szocialista Európa egyesült állama, vagy Európa munkás-paraszt köztársaságainak 

egyesült állama formájában. Ez a határozat  azonban arra is utal, hogy a Komintern a 

szocialista Európa egyesült államai jelszót már 1923-ban jóváhagyta.
20

 Tény azonban, hogy csak 

1926-ban, a Komintern hatodik plenáris ülése után hozták nyilvánosságra a "szocialista Európa 

egyesült államai" jelszót. Magyarul az Új Március, a párt akkori lapja, 1926. évi 3-4.számában, 

mintegy mellékesen, a locarnói szerződésről szóló cikkében tájékoztatta olvasóit arról, hogy "a 

Kommunista Internacionálé Végrehajtó Bizottsága most tartott kibővített ülése ... kiadta az 

európai egyesült tanácsköztársaságok jelszót". A kommunista pártok láthatóan nem akarták 

különösebben felhívni a figyelmet a jelszóra, amely a Komintern nézete szerint az európai 

országok győzelmes proletárforradalmainak eredményeként létrejövő szocialista 

köztársaságok államközi kapcsolatának realizálását jelentette volna.
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A Kommunista Internacionálé ezek után – anélkül, hogy a szocialista országok 

államformájára vonatkozó javaslatában előre tudott volna jutni– az 1928. augusztus–

szeptemberi VI. kongresszusán elfogadott programjában megerősítette ebben a kérdésben a 

húszas évek elején – Lenin vezetésével – kialakított  álláspontját. A Komintern programjának 

IV. fejezete, amely "A kapitalizmustól  a szocializmusig vezető átmeneti idő és a proletariátus 

diktatúrája" címet viseli, a szocialista államok föderatív szövetségéről a következőket mondja: 

"A proletariátus világdiktatúrája a leginkább szükséges és döntő jelentőségű előfeltétele 

annak, hogy a kapitalista gazdasági rendszer szocialistává alakuljon át. Ez a diktatúra csak 

akkor valósulhat meg, ha előbb a szocializmus már egyes országokban vagy 

országcsoportokban győzedelmeskedett, és ha az újonnan keletkezett proletárköztársaságok a 



már meglévőkkel  föderatív szövetségre lépnek, ha az ilyen föderatív egyesülések hálózata 

növekszik, és az imperialista járom alól felszabaduló gyarmatokat is magába olvasztja, és ha 

az ilyen köztársaságok föderációja végül is a s z o c i a l i s t a  t a n á c s k ö z t á r s a s á g o k  

v i l á g s z ö v e t s é g é v é  válik, amely megvalósítja az emberiség egyesülését az államilag 

szervezett nemzetközi proletariátus hegemóniája alatt." 

1928 után, s a Komintern VII. kongresszusa előtti időben a Komintern Végrehajtó 

Bizottsága XIII. plenáris ülése 1933-ban "A fasizmus, a háborús veszély és a kommunista pártok 

feladatai" napirendi pont keretében – még egyszer tézisekben – foglalkozott a kommunista 

pártok előtt a nemzeti kérdésben álló feladatokkal. Ekkori határozatában azonban gyakorlatilag 

semmi mást nem tudott mondani a pártok feladatairól, mint, hogy "széles körben 

népszerűsíteniük kell a nemzeti kérdésnek a Szovjetunióban történt megoldását, és azokat a 

hatalmas gazdasági, szociális és kulturális eredményeket, amelyeket az októberi forradalom által 

felszabadított népek elértek.
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A nemzeti kérdéssel kapcsolatban – 1933 decemberében a Komintern Végrehajtó 

Bizottsága XIII. plenáris ülésén – elfogadott tézisszerű határozat semmilyen jelentős változást 

nem hozott. 1933-ban beszüntette tevékenységét az. 1920-tól (szociáldemokrata 

pártszövetségként már 1910 óta)fennálló Balkáni Kommunista Föderáció nevű pártszövetség, s 

ezzel együtt megszűnt a francia, a német és a balkáni nyelveken megjelent La Fédération 

Balcanique című újság,a balkáni államföderáció eszméjének népszerűsítője. 

A továbbiakban a Komintern történelmi jelentőségű VII. kongresszusán kereshetünk olyan 

eseményeket, amelyek lényeges módosulást eredményezhettek a kommunista pártok nemzeti 

politikájában és a föderációhoz való viszonyában. Azt kell megnéznünk, hogy a VII. 

kongresszuson hogyan beszéltek – vagy nem beszéltek – a nemzeti kérdésről és a föderációról, s 

hogy mindez hogyan mutatkozott meg később egyes kommunista pártok politikájában. Annyi 

bizonyos, hogy a nemzeti kérdésről, s különösen a nemzetek föderatív szövetségéről a régebben 

megszokott módon a VII. kongresszuson nem esett szó. Annál többet beszéltek a fasizmus elleni 

harc nemzeti feladatairól. Arról is különösen olyan módon, ahogyan Georgi Dimitrov 

beszédének "A fasizmus elleni harcnak konkrétnak kell lennie" című fejezetében szólt. 

Legjellegzetesebb mondanivalója itt a következő volt: "Minden országban meg kell vizsgálni, 

tanulmányozni kell, meg kell találni a fasizmusban azt, ami benne nemzeti sajátosság, nemzeti 

különlegesség, és ennek megfelelően kell kijelölni a fasizmus elleni harc hathatós módszereit és 

formáit.
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 Dimitrov beszámolója mellett még Togliatti beszámolójának egyes részei, s ennél is 

részletesebb, összevontabb formában, határozottabb megfogalmazásban a két beszámolóval 

kapcsolatban elfogadott határozatok tekinthetők a Komintern VII. kongresszusának anyagaiból 

olyan jellegűnek, amelyeknek hatásuk lehetett a kommunista pártok nemzeti politikájának 

további alakítására. A Georgi Dimitrov beszámolójával kapcsolatban elfogadott kongresszusi 

határozatnak az a része, amely felhívja a kommunista pártok figyelmét a fasizmus elleni 

rendszeres ideológiai harc szükségességére, kétségkívül igen erős hatást gyakorolhatott a pártok 

nemzeti kérdésben kifejtett tevékenységére és ezzel kapcsolatos felfogására. "A fasizmus 

offenzívája és a Komintern feladatai a munkásosztály egységéért, a fasizmus ellen vívott 

harcban" című kongresszusi határozat IV. fejezetéről van szó, amelynek címe: "A kommunisták 

feladatai az antifasiszta mozgalom egyes frontszakaszain". Bevezetőben a fejezet a következőket 

mondja: "A kongresszus a legkomolyabban felhívja a figyelmet a f a s i z m u s  e l l e n i  

rendszeres i d e o l ó giai harc szükségességére. Tekintettel arra, hogy a fasiszta ideológia 

legfőbb, legveszélyesebb formája a s o v i n i z m u s ,  le kell leplezni a tömegek előtt, hogy a 

fasiszta burzsoázia az általános nemzeti érdekek védelmének ürügye alatt a saját népe 



elnyomásának és kizsákmányolásának osztálypolitikáját, valamint más népek kirablásának és 

leigázásának politikáját valósítja meg." E bevezető után következik egy felhívás, amely nemzeti 

kérdésben máris határozott harcos fellépést követel "a munkásosztálytól", szemben a 

párttagoknak a nemzeti kérdésben addig gyakran közönyös magatartásával. "Meg kell mutatni – 

mondja ez a felhívás –, hogy a munkásosztály, amely küzd mindenfajta szolgaság és nemzeti 

elnyomás ellen, e g y e t l e n  i g a z  h a r c o s a  a nép n e m z e t i  s z a b a d s á g a  és 

f ü g g e t l e n s é g e  ü g y é n e k . "  A határozat azonnal konkrét tennivalót is ad, hol kell 

megváltoztatni az addigi gyakorlatot: "A kommunistáknak minden eszközzel harcolniuk kell a 

nép történelmének fasiszta meghamisítása ellen, és mindent meg kell tenniük, hogy igazi lenini–

sztálini szellemben, történelmileg helyesen világítsák meg a dolgozó tömegek előtt saját népük 

múltját, hogy jelenlegi harcukat összekapcsolják a múlt forradalmi hagyományaival." S a 

következő mondatban a határozat még a nemzeti érzés tekintetében is megfelelő magatartást kér 

számon a kommunistáktól, amikor ezt írja: "A kongresszus óva int a nemzeti függetlenség és a 

széles néptömegek nemzeti érzésének kérdésében bármiféle lebecsülő magatartástól – amely a 

fasizmus számára megkönnyíti soviniszta mozgalmainak kiszélesítését (Saar-vidék, 

Csehszlovákia német területei stb.) –, és követeli a lenini–sztálini nemzeti politika helyes és 

konkrét alkalmazását." A fejezet utolsó mondatában, mivel a kongresszus nyilván tisztában volt 

a veszélyekkel, mégegyszer figyelmeztetett azokra: "A kommunisták, akik a burzsoá 

nacionalizmus minden válfajának engesztelhetetlen elvi ellenségei, egyáltalán nem hívei a 

nemzeti kérdésben megnyilvánuló nihilizmusnak, annak, hogy saját népük sorsával szemben 

lebecsülő magatartást tanúsítanak.
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 A Dimitrov beszámolójával kapcsolatos határozat egyetlen fejezete tehát a következő 

nemzeti, hazafias feladatokat jelölte ki a kommunistáknak: megmutatni, hogy a munkásosztály a 

nemzeti szabadság és függetlenség ügyének egyetlen harcosa; történelmileg helyesen 

megvilágítani a dolgozó tömegek előtt saját népük múltját; jelenlegi harcukat kapcsolják össze a 

múlt forradalmi hagyományaival; óvakodni a nemzeti kérdés bármiféle lebecsülésétől; követeli a 

"lenini–sztálini" nemzeti politika helyes és konkrét alkalmazását. 

A Komintern VII. kongresszusának anyagai között egy másik olyan hely, amely 

valószínűleg erősen hatott a pártoknak a nemzeti kérdésben megnyilvánuló álláspontjára, a 

Togliatti (Ercoli) beszámolójához "A Kommunista Internacionálé feladatai az imperialisták által 

előkészített új világháborúval kapcsolatban" címmel elfogadott határozata 6.pontja volt. A 

határozatnak ez a része "Harc a nemzeti felszabadításért, és a nemzeti felszabadító háborúk 

támogatása" címet viselte. Ez a fejezet a következőket mondta: "Ha egy gyenge államot támadás 

ér egy vagy több imperialista nagyhatalom részéről, amelyek meg akarják semmisíteni nemzeti 

függetlenségét és nemzeti egységét, vagy fel akarják osztani területét, mint például a 

történelemben Lengyelország felosztásakor megesett, akkor az ilyen ország nemzeti 

burzsoáziájának a támadás elhárítását szolgáló háborúja felszabadító háború jellegét öltheti, s 

ebbe az illető ország munkásosztályának és kommunistáinak be kell kapcsolódniuk. Az ilyen 

országban a kommunistáknak az a feladatuk, hogy miközben engesztelhetetlen harcot folytatnak 

a munkások, a dolgozó parasztok és a nemzeti kisebbségek gazdasági és politikai pozícióinak 

biztosításáért, egyszersmind a nemzeti függetlenségért harcolók első soraiba lépjenek, vigyék 

végig a felszabadító háborút, s ne engedjék, hogy saját burzsoáziájuk saját országa érdekének 

rovására alkuba bocsátkozzék a támadó hatalmakkal."
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 Az Ercoli-beszámolóval kapcsolatos 

határozatnak idézett fejezete már azt követeli a kommunistáktól, szálljanak harcba az esetleges 

támadás ellen a polgári államért, s nemzeti függetlenségért, s azt a burzsoázia esetleges akarata 

ellenére is védjék meg. 



Közvetlenül a VII. kongresszus utáni átmeneti időben, amíg saját nemzeti politikáját nem 

minden párt alakíthatta ki, a Komintern apparátusa, illetve az adott pártnak a Komintern 

apparátusában dolgozó munkatársai – jelek szerint – azonos javaslatokat tettek a nemzeti 

pártvezetőségeknek. Azt javasolták, hogy egyszerűen a nemzeti önrendelkezést tegyék nemzeti 

politikájuk alapjává. A KMP-nek a Komintern VII.. kongresszusa idején működött Központi 

Bizottságát a Komintern 1936. májusában elmozdította, mert bizalmatlanná vált iránta. Ennek a 

Központi Bizottságnak a VII. kongresszus irányvonalának érvényesítésével kapcsolatban való 

bizonytalanságára mutat, hogy – amint már említettem – 1935. december 31-én még mindig a 

proletárrevízió, a trianoni rablóbéke megsemmisítésének jelszavát adta ki. Még ekkor is azt 

hirdette, hogy a magyar népnek a nemzeti önrendelkezést Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia 

dolgozóinak segítségével kell megvalósítania, amikor pedig – amint később látni is fogjuk – 

például a JKP vezetői már a jugoszláv egység megőrzésének lehetőségéről beszéltek. Az 

elmozdított pártvezetőség helyébe a KMP munkájának irányítására Szántó Zoltán vezetésével 

Ideiglenes Titkárságot bíztak meg, amely Prágában működött. A Szántó Zoltán-féle megbízott 

vezetőség feladatává tette a Komintern VII. kongresszusának irányvonalát érvényesíteni a 

magyarországi párt tevékenységében, és előkészíteni a pártkonferenciát, amelyen új Központi 

Bizottságot választanak.
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Az új Központi Bizottság választására irányuló feladat teljesítését az események nem 

engedték meg. Az ideiglenes Központi Bizottság funkcióját teljesítő Titkárság azonban már 

1936. június 23-án határozatot hozott a Komintern VII. kongresszusa téziseinek magyarországi 

alkalmazásáról. E határozat szerint a párt feladata megmagyarázni a magyar néptömegeknek, 

hogy a magyar kormány politikája, amelynek célja a trianoni békeszerződés erőszakos, katonai 

revíziója, háborúhoz vezet, és ezzel fenyegeti a magyar nemzet függetlenségét. Az erőszakos 

revíziós törekvéssel az Ideiglenes Titkárság az eddigitől eltérően nem osztályharcos, forradalmi 

revíziós jelszót állított szembe, hanem kimondta, hogy "csakis a békéért vívott harc, az európai 

békeszerető erőkkel való együttműködés útján vívhatja ki a magyar nép a trianoni békeszerződés 

felülvizsgálását és az e szerződés okozta igazságtalanságok jóvátételét".
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 A KMP előbbi, 

lényegében a Komintern VII. kongresszusáig érvényes nemzetiségpolitikai vonalát a Komintern 

Végrehajtó Bizottsága Titkárságának a magyarországi párt soron következő feladatairól 1937. 

március 13-án hozott határozata szüntette meg végérvényesen és formálisan is. 

A titkárság 1937. évi, nemzetiségi kérdésre vonatkozó határozata azt mondotta, hogy az 

adott időben a trianoni békeszerződés revíziójának jelszava a német és olasz fasizmusnak segít 

abban, hogy Magyarországot bekapcsolja háborús terveibe. Ezért "a régi forradalmi revízió vagy 

proletárrevízió jelszavát nem kell többé alkalmazni". A KMP-nek le kell lepleznie a fasiszta 

nagyhatalmak barátságának hazug voltát, és a tömegek számára világossá kell tennie, hogy a 

trianoni szerződéssel okozott igazságtalanságot csak a demokrácia és a béke összes európai 

erőivel együttműködve lehet felszámolni. "A revízió jelszavával – amely felhívás agresszív 

háborúra – a népek önrendelkezési jogának jelszavát kell szembeállítani"– mondja a Komintern 

titkárságának 1937.évi határozata, amely külön hangsúlyozza, hogy a magyar kisebbség 

gazdasági és kulturális érdekeit a továbbiakban erőteljesen kell képviselni.
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 A Komintern nemzetiségpolitikai javaslatai, valamint a KMP 1936. és 1937.évi 

nemzetiségi határozatai semmi olyat nem tartalmaztak, ami az új helyzetben az előző 

célkitűzések helyébe |új, pozitív tartalmat adhatott volna a párt nemzetiségpolitikájának. A 

békéért vívott általános harc feladata ugyan látszatra nagyon komoly pártfeladatot jelentett. De 

csak látszatra, mert – az adott időben, és a titkárság által javasoltak szerint – a népek 

önrendelkezésének általános jelszava, nem jelentett használható politikai fegyvert a párt számára. 



Ezt ugyanis nem lehetett eredményesen szembeállítani a hivatalos revíziós politikával olyan 

időben, amikor az 1938–1941 között egymás után használhatott fel olyan hatásos érveket, mint a 

fasiszta nagyhatalmak segítségével – eleinte még Anglia, és Franciaország hozzájárulásával is – 

megvalósított részleges revízió sikerei. A magyar kommunisták viszont ugyanebben az időben 

lemondtak a szomszédos országokban élő magyarság és a Magyarországon élő magyarok 

egyesítésére való törekvésről minden formában, még a Komintern által addig hirdetett módszer 

népszerűsítésével is, amely szerint a kommunisták a szomszédos kis államok föderatív 

államszövetségének megvalósítására törekednek, s így legalább ébren tarthatták volna a 

föderáció valamikori megvalósításának reményét. A titkárság 1937-es határozata arról sem 

beszélt, hogy a KMP-nek miért kellett az ismertetett módon megváltoztatnia nemzetiségi 

politikáját. Ebben a határozatban nem volt semmi olyasmi, ami választ adna az általunk felvetett 

kérdésre, különösen arra, hogy a Komintern miért hagyott fel teljesen a föderatív államszövetség 

– nevezetesen a szovjet példa – népszerűsítésével. 

Most pedig nézzük a Komintern és a Jugoszláv Kommunista Párt nemzeti kérdésben 

kialakult konfliktusának folytatását. Nemcsak azért, mert az a Komintern VII. kongresszusának 

idejében is látható volt, hanem mert a VII. kongresszus utáni kommunista politikát - a 

bevezetőben jelzett módon – csak az egyes pártok politikájának megvizsgálásával ismerhetjük 

meg. Továbbá a KMP és a JKP nemzetiségi politikája és a politizálás módja olyannyira 

különbözött egymástól, hogy azt a tisztánlátás érdekében helyesnek látszik egymással 

összehasonlítva vizsgálnunk. A JKP a Kominternnek a Szerbek, Horvátok és Szlovénok 

Királyságáról kialakított negatív értékelését és a Párizs-környéki békerendszer szétzúzását célzó 

irányvonalát a jugoszláv állam vonatkozásában csak 1928 október-novemberében megtartott IV. 

kongresszusán tette magáévá. A IV. kongresszus határozata kimondotta, hogy a néptömegek 

jelenleg elszakadásra és független államaik létrehozására törekszenek, és élni szeretnének 

"kiválásra való jogukkal és a nemzeti elnyomás elleni fegyveres felkeléssel". Következőleg a 

párt "minden előfeltétel vagy fenntartás nélkül harcolni fog Horvátország, Crna Gora, Macedónia 

és Szlovénia függetlenségéért: szolidaritást vállal a Koszovói Bizottság képviselte albán nemzeti 

mozgalommal", és felszólítja a munkásosztályt, hogy támogassa az albán nemzet harcát a 

független és egyesült Albániáért. Elismerték az észak-vajdasági magyar nemzeti kisebbség 

elszakadási jogát, de hangsúlyozták, hogy azt csupán Jugoszlávia többi elnyomott nemzete 

munkásainak és parasztjainak közös harca révén érheti el.
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 Amint a későbbi eseményekből 

kiderült, a Komintern Jugoszlávia szétzúzására irányuló álláspontjának elfogadása nem bizonyult 

tartósnak. A jugoszláv párt a Komintern VII. kongresszusával kialakult helyzetben eltért a JKP 

IV. kongresszusán kimondott határozattól, sőt részben már előbb is megtette azt. 

Amikor a Komintern a fokozódó fasiszta veszély miatt a kommunista taktika 

megváltoztatását készítette elő, ezzel kapcsolatban a jugoszláv párt az első adódó alkalommal 

újból napirendre tűzte a nemzeti kérdést is. A JKP 1935. június 9-10-én a dalmáciai Splitben 

kibővített központi bizottsági ülést tartott, azzal a feladattal, hogy az ún. Népi Szabadság Frontja 

irányvonalát megvitassa. Ennek keretében megbeszélték a Jugoszlávia legnagyobb problémáját 

jelentő nemzeti kérdést is. Igyekeztek olyan megoldást találni, amely magába foglalja azt, ami a 

nemzeti önrendelkezési jog elvében a jugoszláv egységet védelmezők számára is elfogadható, de 

fenntartja az elszakadás lehetőségét, az önrendelkezés követelését is. A plenáris ülés végül is 

kimondta, hogy az önrendelkezésnek nem kell feltétlenül az államtól való elszakadást jelentenie; 

a nemzeti kérdés a jugoszláv államközösségen belül, annak szétzúzása nélkül is megoldható. 

Erősödött a JKP-ban az a nézet, hogy a nagyszerb hegemónia megdöntéséhez, a jugoszláv 

nemzetek egyenjogúságához és függetlenségük megvalósításához az egységes jugoszláv államon 



belül is vezethet út.
 31

 

A Komintern VII. kongresszusa kedvező lehetőséget nyújtott a jugoszláv pártvezetőség 

számára, hogy az antifasiszta népfront kiépítésével egyidőben – a jugoszláv nemzeti kérdésében 

– régebbi, a Komintern nézetével szembeni álláspontját érvényesítse, azt építse tovább. A 

jugoszláv párt vezetőinek már 1936 augusztusában lehetőségük nyílt egyértelmű, saját nemzeti 

politikai határozat meghozatalára. Akkor a Kominternben megjelentek a vezető jugoszláv 

pártmunkások, hogy a Komintern VII. kongresszusával összhangban lévő határozatot hozzanak a 

párt feladatairól. Ezen a tanácskozáson a párt régi vezetői mellett részt vettek a későbbi 

pártvezetés egyes kiemelkedő tagjai, így Josip Broz Tito és Edvard Kardelj is. A tanácskozás 

határozatáról ellentmondásosak az adataink. A "Pregled istorije Saveza komunista Jugoslavije" 

1963.évi kiadása szerint a tanácskozás 1-936 júniusában ült össze és a következőket határozta: 

"A JKP ellenzi a jelenlegi jugoszláv államterület szétzúzását, mert azt akarja, hogy a jugoszláv 

államot békés úton, a nemzeti egyenjogúság alapján rendezzék át. A jelen viszonyok között az 

elnyomott nemzetek elszakadásáért folytatott mozgalom csak a fasiszta ellenség és háborús céljai 

javára szolgálna.
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 Az 1985-ös kiadású "Istorija Saveza komunista jugoslavije" szerint viszont a 

jugoszláv pártvezetők 1936.évi nyári moszkvai tanácskozása augusztusban ült össze, de nem 

idéz szó szerint a határozatból, hanem arról ír, hogy abban különösen hangsúlyozták, hogy a 

JKP-nak még határozottabban Jugoszlávia szétzúzása ellen, valamint népeinek egyenjogúságáért, 

a demokratikus, föderatív jugoszláv köztársaságért kell fellépnie.
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Fel kell figyelnünk arra, hogy annak a jugoszláv pártnak volt az imént ismertetett 

konfliktusa és 1936.évi határozata, amelynek pedig az alapkérdésben – a nemzetek föderatív 

szövetkezése kérdésében – véleménye nem különbözött az 1935 vagy az 1928 előtti Komintern-

koncepciótól. Az ismertetett események fényében megmutatkozik, hogy mennyit érhetett 

valójában a KMP proletárrevíziós agitációja, amely arra hivatkozott, hogy a szomszédos 

országok pártjai harcolnak saját államuk szétzúzásáért és az ott élő magyar kisebbség 

elszakadásáért. A KMP és a JKP nemzetiségi politikáját és a két párt stratégiáját összehasonlítva 

megállapíthatjuk, hogy alapvető különbség volt a Komintern álláspontjának fegyelmezett 

elfogadása és a saját álláspontot érvényesítő nemzetiségi politika között. Mindazonáltal – 

amennyiben a két párt második világháború alatti és utáni nemzetiségi politikájáról és annak 

eredményeiről is le akarnánk vonni következtetéseket – figyelembe kell vennünk, hogy a két párt 

ereje és lehetőségei oly mértékben különböztek egymástól, hogy ezek döntő módon 

befolyásolták nemzetiségi politikájukat. 

Visszatérve a föderáció kérdésére, a Komintern nyilván azért hagyott fel VII. 

kongresszusának idején proletárrevízióval agitálni a versailles-i békerendszer szétzúzásáért, mert 

már korábban meggyőződött arról, amit jugoszláv pártvezetők moszkvai tanácskozásukon 

mondottak ki, hogy "a jelen viszonyok között az elnyomott nemzetek elszakadásáért folytatott 

mozgalom csak a fasiszta ellenség és háborús céljai javára szolgálna". Igaz, hogy egy ilyen 

magyarázat még mindig nem ad kielégítő választ arra a kérdésre, hogy miért kellett a pártoknak 

teljesen megszüntetniük a nemzetközi föderatív államszövetség népszerűsítését. A föderatív 

államszövetség érdekében folytatott kommunista agitációnak a Komintern VII. kongresszusa 

után való megszüntetését különösen akkor tekinthetjük problematikusnak, ha figyelembe 

vesszük, hogy nem sokkal a II. világháború befejezése után az előzőleg egymás ellen harcoló 

Jugoszlávia és Bulgária (Tito és Dimitrov) az államaik között létesítendő föderatív szövetség 

előkészítését kezdte meg. Ugyanakkor más kommunista pártok is rokonszenvvel foglalkoztak az 

államszövetség megvalósításának lehetőségével. A Magyar Kommunista Párt például 1945 őszén 

Magyarország újjáépítésének hároméves tervében felvetette "a Kossuth-i ideál, a Duna-föderáció 



útja egyengetésének" gondolatát.
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 A második világháború után újjáéledt föderatív próbálkozások nem valósultak meg; mint 

ahogy a föderáció népszerűsítése is abbamaradt. Mindennek okát az érintett országok 

történetírása nem ismertette és nem dokumentálta. Az sem világos, miért maradt abba az első 

világháború után és a húszas években a kommunisták által is népszerűsített föderáció eszméjének 

kutatása. Talán eljött az ideje foglalkozni ezzel az – úgy látszik, tabuvá vált – témával. 
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SUMMARY 

László Kővágó: The Communist International and the federation 

The examination of the national conception of the communist parties, the Communist 

International and also the question of the federation have timely political relevances. It is always 

very -important for the communist parties to have an understanding of their earlier national 

policy and of the value of their own experiences. Lenin imagines the federation as "a voluntary 

association of the nations" and for him it is just a transitional stage on the way to total unity. He 

often deals with this problem, urging patience and caution in the solution. The 2nd Congress of 

the Communist International took a stand on the federational constitutional form, but did not use 

it as a general European slogan, perhaps because not all the parties had the same opinion on this 

question. The nationality policy, the federational plans of the Hungarian Soviet Republic were 

sympathetic to the popular thinking of the Danube valley states. Later the federational plans were 

not unfamiliar to the Hungarian Communist Party also, because it was guaranteed that the 

nationalities living in the neighbouring states should realize their right to self-government. 

As Fascism gained ground, the Communist International found both the thought of federation 

and the plan of a proletar revision ill-timed, because they were afraid that a movement for 

national-nationality separation could serve the aims of the Fascist party. From time to time 



during the war the federational conception reappeared, however, since then this problem has 

been almost totally neglected, and the party historiography and the individual national 

historiographies do not deal with the question at all. 
 


