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I. Bevezetés
Idestova két évtizede, a Szovjetunió és a kelet-európai tömb felbomlásakor a világ médiája nap
mint nap a „kommunizmus bukásáról” elmélkedett. Nemigen vizsgálták azonban, hogy mi is
volt ez az elbukott „kommunizmus”, amely – egykori impériumának legnagyobb részén –
valóban eltűnt a történelem süllyesztőjében, miután képtelen volt továbbra is fenntartani
működését, amelyet a fennen hangoztatott elvek és a prózai valóság közötti égbekiáltó
antagonizmus jellemzett. A „kommunizmus bukása” a legtöbb elemző számára egyszerűen csak
a polgári demokrácia (horribile dictu: a kapitalista társadalom, hogy egy mind kevésbé divatos
terminológiával éljünk) valamiféle apoteózisához szolgált ideológiai takaróul – Francis
Fukuyama nyomán többen odáig jutottak, hogy még a „történelem végét” is meghirdették.1 Az
eufórikus hangulatban szinte észrevehetetlenné halkult azoknak az intranzigens marxistáknak és
más baloldaliaknak a hangja, akik nem azonosultak az alapjaiban megrendült „szocialista”
világrendszerrel, és azt bizonygatták, hogy annak sem korábbi regnálása, sem pedig látható
kudarca lényegileg nem változtatott a kapitalizmust jellemző osztálystruktúrán. A mainstream
baloldal természetesen már jóval korábban megkezdte rugalmas elszakadását a marxizmustól.
A szociáldemokrata (illetve magukat ekként definiáló) mozgalmak történetében talán a
Szocialista Internacionálé 1951-es frankfurti kongresszusán meghirdetett „demokratikus
szocializmus”, majd ennek nyomán a német SPD 1959-es Bad Godesberg-i konferenciája
tekinthető egyfajta szimbolikus fordulópontnak, míg a magukat „kommunistának” nevező
pártok a nyolcvanas-kilencvenes évek fordulóján fújtak takarodót addigi politikájuknak,
1

Marx az osztálytársadalmakat sokkal inkább az emberiség (nota bene: amíg osztályok léteznek, ez csupán
absztrakció, maximum biológiai meghatározás) előtörténetének tekintette. Az emberiség története számára
éppen ott kezdődik, ahol az utolsó osztályformációt, a kapitalista demokráciát lerombolják saját korlátai.
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többnyire nevüket is megváltoztatva. Azokat a baloldaliakat, akik továbbra is ragaszkodtak a
kapitalista társadalom osztályalapú szemléletéhez, hovatovább afféle csodabogárnak tekintették.
Ahogy az oxfordi Felipe Fernández-Armesto professzor megfogalmazta Millenium címen
megjelent, számos nyelven bestsellerré vált „alternatív világtörténetének” epilógusában: „A
keményvonalas baloldalnak két mentsége is van, amit tovább finomítgathat: először is
leszögezi, hogy a 20. század végén szétesett államok és pártok nem voltak igaz kommunisták,
csupán az »államkapitalizmus« vagy valamilyen más deviancia és eretnekség követői.
Másodszor kifejti, hogy Marx történelmi sémájának nem adatott elegendő idő a
megvalósuláshoz: az osztályharc tovább folytatódik, bár most éppen a viszonylagos nyugalom
időszakát éli; a forradalmi robbanás azonban – még ha tétova léptekkel is – visszavonhatatlanul
közeledik. A marxizmus, hasonlóan a legszilárdabb vallásokhoz, nem zavartatja magát a
racionális érveléstől; követőinek konoksága a hitre emlékeztet, amely az egyházat azután is
egyben tartotta, hogy Jézus eszkatológikus jóslatainak beteljesedése – amit apostolai még
minden percben vártak – kitolódott a távoli jövőbe.”2 Munkámban ezen „keményvonalasok”
némelyikének az elképzeléseit járom körül, kialakulásuktól lényegében napjainkig. Bár
Armesto inkább a „hivatalos” kommunista mozgalom utóvédharcosaira gondolt, leírása mégis
meglehetősen pontosan illik egy „másik kommunizmusra” is. Célom azoknak a baloldali
radikális mozgalmaknak a bemutatása és elemzése, amelyek a bolsevik orientációjú vagy a
bolsevizmust legalábbis előképüknek valló kommunista mozgalmaktól, valamint a
Szovjetuniótól, a kommunista pártoktól függetlenül, illetve azokkal szemben állva alakultak
ki és működtek. Az alábbiakban tárgyalt mozgalmak és ideológiák még abban az esetben is
kívülállónak számítottak, ha – leginkább genezisükben – szervezetileg nem szakadtak még el
a marxizmus szociáldemokrata inspirációjú fővonalától. Míg ők maguk ezt a szakítási
folyamatot valamiféle forradalmi evolúciónak tekintették, és a fejlődés (ráébredés, folyamat,
letisztulás stb.) metaforáival ábrázolták, addig ellenfeleik egyfajta (külső és/vagy belső
eredetű) betegséget, torzulást láttak benne. Az alkalmazott metaforák többé-kevésbé
időrendben haladva az „elhajlástól” a klasszikus lenini „gyermekbetegségen” át az immár
visinszkiji hangulatú „rákfenéig” és „fekélyig” terjedtek.
Olyan körutazásra invitálom az olvasót a baloldali radikalizmus sokszor igencsak csavaros
útvesztőiben, amelynek sem a kezdetét, sem pedig a végállomását nem tudjuk még csak
hozzávetőleg sem meghatározni. És körutazás révén nemigen lenne követhető a mechanikus,
2

Felipe-Fernández Armesto: Alternatív világtörténet. 3. A jelenkor története. Atheneum 2000 – Pannonica, Bp.,
2001. 231.
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lineáris kronológia sem: a baloldali radikalizmus reflexiók és önreflexiók oda- és visszaható
hálózataként sokkal inkább elemezhető, mint puszta események, pártalakulások és
felbomlások, újságok és beszédek, konferenciák és utcai harcok monoton egymásutánjaként.
Ezek a mozgalmak a mindenkori politikai hatalom mindenkori partvonalán kívül állva, a
margóról követték a világ változásait, ugyanakkor azonban egy öntörvényű miliőben (vagy
inkább

miliő-halmazrendszerben)

folytattak

nemritkán

inkább

monológnak

tűnő

diskurzusokat. Éppen ezért ez a tanulmány is bőséggel tartalmaz előre- és visszautalásokat,
hiszen a téma sokkal inkább egy kaotikusan kavargó expresszionista képre, mintsem egy
klasszikus csendéletre emlékeztet. Meglehet, hogy ez néha az érthetőség rovására megy – ez
azonban nem kizárólag a szerző bűne. A zűrzavar, az impulzív káosz (ha úgy tetszik: az
anarchia3) tulajdonképpen a baloldali radikalizmus egyfajta lételeme. A káosz, a
fragmentáltság itt nem csupán történeti, de stiláris, műfaji kérdés is… Ugyanakkor elsősorban
a terjedelmi korlátok késztettek arra, hogy legnagyobb sajnálatomra csupán érintőlegesen
foglalkozzam olyan témákkal, amelyek kötődnének ugyan a baloldali radikalizmus
történetéhez, de magyarul mégis viszonylag bőséges irodalmuk van – gondolok itt elsősorban
az anarchizmus egyes irányzataira, a magyarországi radikalizmus előtörténetére (Szabó Ervin,
magyarországi anarchizmus stb.), az első világháború alatti vitákra (Zimmerwald), a spanyol
polgárháború eseményeire, de mindenekelőtt a 20. század második felének némely
mozgalmára: a történetet – egy rövid epilógust nem számítva - 1968 előestéjén zárom, mivel a
baloldali radikalizmusok szempontjából leginkább az az év tekinthető fordulópontnak. Jelen
munkában a hangsúly tulajdonképpen mindvégig a baloldali radikalizmus kommunista
inspirációjú vonulatára helyeződött, bár mint látni fogjuk, a „mozgalmi műfajok” határainak
átlépése,

a

különféle

ideológiák

fúziója

a

baloldali

radikalizmusnak

tekinthető

eszmerendszeren belül mindennapos jelenség volt, sőt mindmáig az. Ugyanakkor ez jelentős
mértékben a „hivatalos” kommunista mozgalom története is egy másfajta, talán szoktalan
nézőpontból: az egyik főszereplő kimondva-kimondatlanul 1945-ig tulajdonképpen maga a
világmozgalom, sőt a feltételezett világpárt, a Komintern, a hozzá való viszony és annak
állandó változása. És – dacára globalitásának – ez mindenképpen egy alapvetően európai
történet: a klasszikus munkásmozgalom, a komoly tradiciókkal rendelkező európai forradalmi
mozgalom története. Az amerikai kontinensre kitekintve jól láthatóak lesznek a strukturális és

3

Bár az egyik elterjedt anarchista jelszó szerint „az anarchia nem káosz”.
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mentalitásbeli különbségek, illetve azok az elemek, amelyek éppen az első- és
másodgenerációs bevándorlók európaiságából adódnak.4
Mindazonáltal nem kerülhetem meg az összefüggések és a kontinuitás kérdését sem:
amennyiben elfogadjuk, hogy a baloldali radikalizmusok története nélkülöz mindenfajta
történelmi kohéziót, akkor csupán afféle esetleges és aktuális reagálásokat láthatunk: egyes
események és szituációk így újra és újra életre hívják a baloldali radikális kritika
eszközkészletét, szervezeteit. Ez azonban mindenképpen megtévesztő. A baloldali
radikalizmusok hullámzó, de folyamatos vonalként követik a világ változásait. A 20. század
utolsó harmadáig önmagukra is egy-egy forradalmi tradíció folytatóiként tekintettek, és
komoly erőfeszítéseket tettek önnön előképeik megtalálására és kidolgozására. A töredéknek
látszó események felfűzhetők egy olyan folyamat láncára, amelynek ábrázolása a történész
elsődleges feladata. Niels Bohr óta úgy tudjuk, hogy a fény részecskék és hullámok, vagyis
fragmentumok és folyamatok ellentmondásos egysége: „contraria sunt complementa”.
Anélkül, hogy e fizikai analógiának bármilyen mélyebb, misztikusan ontológikus jelentést
tulajdonítanánk, látnunk kell, hogy a baloldali radikalizmusok története is leginkább a
kontinuitás és a diszkontinuitás, a hosszú távú tradíciók lényegi változatlansága 5 és a
fragmentális, ad hoc jellegű reagálások dialektikus egységében ragadható meg.6
A baloldali radikalizmus történelemszemlélete ugyanis – legalábbis kívülről vizsgálva – nem
lineáris. Míg a nagy paradigmák jellegzetesen modernizációs ideológiák, amelyek szerint a
fejlődés, bármilyen jelzőt kapjon is, egyértelműen pozitív és progresszív, vagyis előrehaladó
és tökéletesedő folyamat, addig a baloldali radikalizmusok más nézőpontból ugyanezt a
fejlődést sokkal ellentmondásosabbnak látták.7 Az emberi élet bővített újratermelésének
kiterjedése egyszerre teremti meg egyfelől az emberi lét magasabb szintű lehetőségét (a
4

Az amerikai kontinensen, és főleg az USA-ban tulajdonképpen egyik Internacionálé sem volt képes valóban
gyökeret verni.
5
Mindezt jól illusztrálja, hogy az 1970-es évek elején a baloldali radikális hagyományt szinte teljesen felforgató,
a „posztmodern radikalizmus” úttörőjeként fellépő Jacques Camatte Invariance (Változatlanság) címen indította
meg elméleti folyóiratát. A bordigista csoportok egyik központi tétele volt a „tartalmi ortodoxia és a formai
heterodoxia” dialektikus egysége.
6
Ahogyan annak idején Marxra nagy hatást gyakorolt a darwini evolúciós elmélet, úgy a baloldali radikalizmus
egyes ideológusai is figyelemmel kísérték koruk tudományos vitáit. Herman Gorter költészetében például
gyakran felbukkan a fény természetének kettősségére utaló metafora, egy ízben éppen a munkástanácsokra
alkalmazva (De Arbeiterraad); de a berlini radikálisok egyik legnagyobb hatású folyóirata is Lichtstrahlen
(Fénycsóva) címen jelent meg 1913 és 1919 között Julius Borchardt szerkesztésében.
7
Bár az eredeti marxi elmélet nem tekinthető modernizációs ideológiának, a szociáldemokrácia marxizmusa már
egyértelműen ilyen gondolatrendszer – különösen, ha a Bernstein nyomdokain haladó evolucionista irányzatot
tekintjük, amely a 20. század során egyre inkább a szociáldemokrácia fő vonalává vált.
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kommunizmus anyagi feltételeit), másfelől az emberiség atomizálásának, kontrollálásának és
végső soron virtuális és/vagy valóságos megsemmisítésének eszközeit. Ezért a baloldali
radikalizmus ideológusai többnyire elképzeléseik alanyát, a „proletariátust” is dinamikusan,
egy történelmi ív adott pillanataként képzelték el. Ezen ív egyik végén a teljesen atomizált,
minden tudatosságtól mentes „dolgozók” találhatók (a „szociológiai értelemben vett
proletariátus, tulajdonképpen az „önmagában való osztály”). Ez esetben, vagyis a relatív
társadalmi béke időszakában az osztály termelőerőként, a kapitalizmus szervezőerejének és
gazdasági szükségszerűségeinek eredményeként létezik, társadalmi-harci kategóriaként
azonban nem fogható meg: tulajdonképpen virtuális osztálynélküliségről beszélhetünk. A
görbe gyújtópontján az „osztályharcban vasba öltözött”, a kommunista (anarchista stb.)
programot kitermelő és elsajátító forradalmi osztály áll (a „történelmi értelemben vett
proletariátus”, vagyis az „önmagáért való osztály”). Az „osztállyá, azaz párttá szerveződött”
proletariátus csúcspontját (az osztályszervezettség maximumát) a lineáris történeti síkra
vetítve a proletárforradalom időszakát kapjuk. Innen (a forradalom győzelmétől) a
proletariátus, mint osztály megindul önmaga feloszlatása felé, hogy végül a kommunizmus
feltételezett végpontján egy magasabb szinten ismét az (ezúttal már gyakorlati)
osztálynélküliségbe jusson vissza. Az egyes konkrét történelmi szituációkban (vagyis a
forradalom győzelméig bekövetkező eseményekben) a proletariátus valahol a kezdőpont
és a gyújtópont között helyezkedik el, miközben az adott osztályerőviszonyoknak, a
termelőerők fejlettségének, az objektív és az abból következő szubjektív feltételeknek
megfelelően állandó mozgásban van. Míg a lineáris síkon a „proletárforradalom” időszakáig
a felkészülés és a forradalmi feltételek kialakulásának kora, a forradalomtól a
kommunizmusig pedig a „forradalom konszolidációja”, vagy éppen a „proletárdiktatúra”
(lenini értelmezésben az elhaló proletár „félállam”) időszaka ábrázolódik, tehát két jól
elkülöníthető fázis jelenik meg, addig a „történelmi ív” oda- és visszamozgásaival maga a
forradalmi mozgalom totalitása, ahol útat és célt, alanyt és tárgyat jószerével nem lehet
elkülöníteni. Az osztály tehát nem statikus, és nem is lineárisan fejlődik, hanem egyfajta
ingamozgást végez e történelmi ív mentén. Márpedig az osztály – vélték a baloldali
radikalizmus ideológusai – maga a mozgalom, amely elmélet és gyakorlat, tudat és lét,
ideológia és szervezet, út és cél dialektikus egysége. Tulajdonképpen ez az oka, hogy a
baloldali radikalizmus történelemképe nem igazán kompatibilis a szokványos, lineáris
történeti elemzéssel, hiszen célja nem a történelem leírása, hanem prekoncepciózus
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értelmezése, aktív befolyásolása. „A filozófusok a világot csak különbözőképpen értelmezték;
a feladat az, hogy megváltoztassuk” – írta Marx 1854-ben.8

Hasonló problémákat vet fel a források sokrétűsége: egy effajta áttekintő tanulmányban –
amelyet az ezoterikus téma miatt vélhetőleg nem követnek majd újabb, a részletekre
koncentráló kötetek – van-e helye a jellemző, de kisebb „köztörténeti jelentőségű”
illusztrációknak: életutaknak, az oral historynak, mikrotörténeti esettanulmányoknak stb. Félő
azonban, hogy ha csupán, vagy legalábbis túlnyomó mértékben a külvilágnak szánt anyagokra
(cikkek, kiáltványok, könyvek, beszédek stb.), valamint a belső szervezeti anyagokra
(levelezés, programok, viták stb.) támaszkodunk, akkor túlságosan egysíkú lesz a kép. A
források bősége nem csupán előny, de egyben probléma is. Persze a komplementer források
nélkülözhetetlenek, amikor egy-egy publikált dokumentumot saját valóságába kell
beilleszteni: egy világforradalomra felhívó lángoló kiáltvány más megvilágításba kerül, ha
egy visszaemlékezésből tudhatjuk, hogy öttagú szervezet adta ki… Így a szövegben időnként
nagy szerepet kapnak egyes, talán nem elsőrendű fontosságúnak látszó személyek és
szervezetek, irányzatok, egyes írások vagy könyvek, dokumentumok; egy-egy jellemző vagy
éppen sajátos életút néha többet mutat meg a vizsgált valóság sokrétűségéből, mint egy
8

Marx: Tézisek Feuerbachról. 11. tézis. MEM. 3. k. 10.
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tömegszervezet összes konferenciájának jegyzőkönyvei. A baloldali radikalizmusról nemigen
lehet „nagy történetet” írni. Reflexiói többé-kevésbé folyamatos széljegyzetekként tűnnek fel
újra és újra a történelem margóján. Ezek éppenséggel a „negáció történetei”, szükségszerűen
„kis történetek”, bármit is gondoljanak világfelforgató és világmegváltó hevületükben e
történetek szereplői, akik persze óhatatlanul mindig az éppen aktuális „nagy történetekhez”,
vagyis a nagy paradigmákhoz képest határozzák meg magukat. Mivel mozgalmuk a 20.
század nagy (és genezisében szintén kritikai) paradigmájának, az (állam)szocializmusnak a
kifejlődésével párhuzamosan alakult ki, ezért a baloldali radikálisok lényegében folyamatosan
kétfrontos harcra kényszerültek. A két nagy paradigma – a liberálglobalizmus és az
államszocializmus – vetélkedésében mindig az adott erőviszonyoknak megfelelően
fluxusszerűen hangsúlyozták szembenállásukat, miközben egy másik síkon a két oldalt
egységesen szemlélve fenntartották az alapvető rendszerkritika folyamatosságát. Részben ezt
a folyamatosságot is hivatottak érzékeltetni a Függelékben közölt szövegek, amelyeket úgy
igyekeztem kiválogatni, hogy a baloldali radikalizmus fő korszakainak jellemző textusai
legyenek: az állandóságot, de egyben a kor elvárásainak megfelelő változást is tükrözzék.
Éppen ezért az alcímben a 20. század nem pusztán időhatározó szerepet tölt be a „főtéma”
mellett: ez a történet tulajdonképpen a század történetének egy lehetséges percepciója (sőt,
annak lehetséges percepciói), a baloldali radikalizmus szűrőjén (szűrőin) keresztül bemutatva.
A baloldali radikális mozgalmakat századunk során számtalanszor eltemették már – 1923
után, 1939 után, 1945 után, 1968 után, a nyolcvanas évek közepén stb. – és mégis: mindig
képesek voltak valamilyen formában megújulni. Ennek okaira is igyekszem válaszokat találni,
bár ezek nem feltétlenül lesznek meggyőző válaszok. Reményeim szerint az olvasó mégis
megragadhatja a baloldali radikalizmus folyamatosságát, ám a történet hol döcögve, hol
nekilódulva többször is újrakezdődik: a közös fonalra felfűzhető események és mozgalmak,
ideológusok és ideológiák, pártok és csoportok sok szempontból elkülönülnek egymástól.
Történetük az én leírásomban akarva-akaratlanul összefüggő tanulmányok egyfajta sorozatává
formálódott, olyan történelmi szappanoperává, amelynek részei reményeim szerint különkülön is élvezhetőek, ám a teljes történetet mégis csak a teljes sorozat megtekintésével
érthetjük meg.
A baloldali radikalizmusok közös erőssége (és persze egyben gyengesége is) éppen az állandó
és saját logikai rendszerében következetes rendszerkritika, a kompromisszumokra való
tudatos és akaratlagos képtelenség. Soha nem folytattak aktualizált reálpolitikát: így egyrészt
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soha nem is válhattak hatalmi tényezővé a különféle politikai konstellációkban, másrészt
viszont gyakran képesek voltak feltárni az adott társadalom olyan alapvető ellentmondásait,
amelyeket más politikai-elméleti irányzatok nem tudtak, vagy éppenséggel nem akartak
meglátni. Huszadik századi történetük így nem csupán egyfajta mozgalomtörténet, hanem a
század mozgásainak története is, egy sajátos szűrőn át szemlélve azokat. Ezért írásom célja
sem elsősorban a fenti irányzatok konkrét történetének feltérképezése – bár a főbb
mozzanatok ábrázolása természetesen elengedhetetlen – hanem azoknak a reflexióknak a
története, elemzése és ütköztetése, amelyeket e mozgalmak és teoretikusaik a század
eseményeire adtak, vagyis – reményeim szerint – a 20. század ebből a sajátos „alulnézetből”,
a probléma-felvetések és az alternatíva-keresések perspektívájából tárul fel, talán lehetőséget
adva újfajta értelmezésekre.
Fontos a baloldali radikalizmusok megismerése a szűkebben vett (és bár manapság nem túl
„divatos”, de véleményem szerint mégsem elhanyagolható) munkásmozgalom-történet
szempontjából is. Korábban – objektív, ideológiai okokból – nem kaptak nagyobb figyelmet,
és gyakran elhallgatták még a létüket is. Valójában az „oldalvonalról” fontos szerepük volt
általában a munkásmozgalom, és még általánosabban véve a politikai gondolkodás
fejlődésében. Egyes ritka időszakokban (1918–1923; 1968) a baloldali radikális
mozgalmaknak viszonylagos tömegerejük is volt, de mégis inkább abból a szempontból
voltak fontosak, hogy puszta létezésükkel, kritikájukkal maguk is formálták a mainstream
mozgalmak – a kommunista, szociáldemokrata pártok, szervezetek stb. – elméletét és
gyakorlatát. Kritikájuk és elemzéseik hasznosak lehetnek a teljes munkásmozgalom
megértéséhez is. Különösen igaz ez a „létező szocializmusra” nézve (illetve az időhatárokat
kitágítva a bolsevizmus hatalomra kerülésétől egészen a mindmáig létező „szocialista
országokat” tekintve): jól ismerjük ezek legitimizációs ideológiáját, akárcsak az antitéziseként
fellépő „antikommunista” ideológiát. Kevéssé ismert azonban a „harmadik oldal” véleménye
(vagy pontosabban, bár némi képzavarral élve: az egyik harmadik oldal véleménye), amely
nem támaszkodhatott ugyan óriási tömegekre, mégis komoly felkészültségű és tehetségű
ideológusok képviselték. Az 1920-as évektől kibontakozó, és lényegében mindmáig tartó
„államszocializmus” kontra „államkapitalizmus” vita például önmagában is hasznos köteteket
tölthetne meg. A baloldali kritika folyamatosan jelen volt és van a munkásmozgalomban. E
kritika kritikája, vagyis a szociáldemokrácia és a „hivatalos” kommunista mozgalmak
véleménye meglehetősen jól feldolgozott, míg magáról a kritikáról mindmáig csupán
töredékes információink vannak. Pedig egyik a másik nélkül aligha értelmezhető.
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A bőség zavara – a „baloldali radikalizmus” tipológiája
Természetesen maga a „baloldali radikalizmus” meglehetősen esetleges megfogalmazás –
bizonyos értelemben ide sorolható a bolsevizmus is – ám egy ilyen összetett jelenség
megnevezésére nehéz frappáns terminológiát találni. Egyébként először Daniel Cohn-Bendit
foglalta össze „tudományos igénnyel” ezen a néven 1968-ban e mozgalmakat, bár magát a
terminust Anton Pannekoek már 1909-ben használja önmeghatározásként. Kiindulópontunk
inkább a pannekoeki értelemben vett Linksradikalismus lehet, amely munkahipotézisként,
kiindulási pontként mindenképpen felhasználható. Részletesebben a következő irányzatokat
sorolnám ide:9
–trockizmus (különösen a „IV. Internacionálé” megalapítása utáni trockista
irányzatok);10
–tanácskommunizmus (a húszas évek klasszikus tanácskommunizmusa, amelyet Anton
Pannekoek, Otto Rühle, Herman Gorter, Sylvia Pankhurst stb. neve fémjelez, valamint az
ötvenes-hatvanas évek „második hulláma”, Paul Mattick, Cajo Brendel stb. korszaka);
–kollektivista anarchizmus;
–anarchista kommunizmus („platformizmus” – Nyesztor Mahno, Pjotr Arsinov stb.;
„anarcho-marxizmus” – Guy Aldred és köre; napjaink liberter kommunizmusáig);
–bordigizmus (a húszas-harmincas évek franciaországi szervezeteitől a hetvenes évek
bordigista miliőjéig – Jacques Camatte Invariance-áig és napjaink neobordigista csoportjaiig);
–ouvrierizmus (A Socialisme ou Barbarie, az ICO és az Echanges et Mouvement, a
Collective Action Notes);
–terciermundista baloldaliság (a nyugati maoizmus, guevarizmus);11
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Természetesen sokkal több csoport, szervezet vagy személy sorolható az egyes kategóriákba. Itt csak az adott
irányzat legjellemzőbb és/vagy legismertebb reprezentánsait említem. Az egyes kiemelkedő személyiségeket
vagy csoportosulásokat ott mutatom be, ahol részletesebben szólok nézeteikről.
10
Mint látni fogjuk, a trockizmus csupán hatásában, de nem ideológiájában sorolható ide.
11
Itt hangsúlyozottan a nyugati (nyugat-európai, USA-beli) mozgalmakról van szó, amelyek igen messze
kerültek az általuk mintának tételezett eredeti mozgalmaktól. A harmadik világbeli maoizmus, illetve a DélAmerikában valódi mozgalommá sohasem szerveződött „guevarizmus” lényegében afféle agrárius, alkalmazott
„szocializmusként” funkcionált. Nyugaton azonban Mao és Che neve olyan mozgalmak zászlaján vált
szimbólummá – különösen 1968 körül –, amelyeket sok szempontból besorolhatunk a baloldali radikalizmus
valamely alcsoportjába.
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–szituacionizmus (az ötvenes évektől napjaink „posztmodern kommunizmusáig”);
–anarcho-szindikalizmus (szovjet-orosz, francia, német, spanyol, amerikai – ipari
unionizmus – és ex-szovjet változatai).
A fenti felsorolás esetleges és korántsem teljes. A fókuszt némileg mégis szűkíti: egyrészt –
sajnos – túlhangsúlyozott a nyugati (nyugat-európai és amerikai) térség. Másrészt alapjában a
marxista vagy legalábbis marxizáló irányzatokra koncentrálok; ebből a szempontból a
kollektivista anarchizmus kakukktojásnak látszik, története azonban többnyire párhuzamosan
fut a többi baloldali radikális mozgalommal, amelyek egyébként éppen a jelentősebb
történelmi

csomópontokban

meglehetősen

gyakran

törekedtek

egyfajta

„szintézis”

kialakítására. A fenti irányzatok még abban sem közösek, hogy „baloldalinak” tartják
magukat: sokan értelmezték közülük úgy, hogy kívül állnak a jobb- és baloldaliság
rendszerén, mivel a forradalmi cselekvés többé már nem a rendszeren belül, hanem csak avval
szemben kereshet alternatívákat. Nem soroltam közéjük azokat a csoportokat és ideológiákat,
amelyeket a szociáldemokrácia és – kisebb mértékben – a hivatalos kommunista mozgalom
bomlása termelt ki magából a 20. század során, főleg a század második felében. Ezek – mint
pl. a brit Független Munkáspárt (Independent Labour Party – ILP), a francia radikális
szocialisták, a rengeteg német csoportosulás stb. – sokkal inkább az „újbaloldal” részét (vagy
egyfajta prefigurációját) képezték, és bár ez utóbbit sokszor és sokan összemosták a baloldali
radikalizmussal, ez nem teljesen indokolt. Az „újbaloldal” szervezetei jobbára a hagyományos
baloldal radikális reformját tűzték zászlajukra – ezzel a politikával viszont a baloldali
radikalizmus már az 1910-es évek végén, de legkésőbb a következő évtized elején-közepén
végleg szakított.
Az egyik legfontosabb probléma éppen magának a „baloldaliságnak” a megragadása; világos,
hogy egységes „baloldalról” a vizsgált időszakban csak olyan absztrakciós szinten
beszélhetnénk, amely már alkalmatlan lenne az elemzésre, de még az események puszta
leírására is. Éppen a 20. század – és különösen a legvége – bizonyította be egyértelműen,
hogy sem a „baloldaliság”, sem pedig a „radikalizmus” nem statikus fogalmak. A baloldali
radikalizmus a mindenkori társadalmi-gazdasági-politikai viszonyok terméke, és egyben –
ezzel többé-kevésbé ellentmondásos összefüggésben – a társadalmi, nemritkán pedig egyéni
fejlődés függvénye. A fő kérdés a negációk struktúrája: mivel (kivel) szemben, illetve mi (ki)
ellen kell „baloldalinak” lenni? (E két, látszólag azonos kérdés messzemenően különböző
problémákat takar. Az elsőre többé-kevésbé egységes válasz született: a „baloldaliság” a
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kapitalizmussal, gyakorlatilag a burzsoáziával szemben fogalmazódik meg. A második
szempont viszont, a konkrét ellenség meghatározása – vagyis az adott harci tevékenység
taktikája – már igen sokrétű, és magában foglalja a „baloldal” belső háborúit, sőt nem ritkán
az első alapkérdésre is visszahat: népfrontok, osztályközi szövetségek, illetve ezek elutasítása;
a nemzeti burzsoázia támogatása az „idegen tőkével” szemben; a „kis nemzetek” kérdése stb.)
A „kommunizmus” (vagy tetszés szerint „anarchia”, „szocializmus”, „akrácia” stb.)
elsődlegesen a negációkban fogalmazódott meg, és ezt éppúgy tekinthetjük erősségnek, mint
gyengeségnek. A reálpolitika megkívánta a pozitív állításokat, sőt a pozitív cselekvést. A
baloldali

radikalizmus

–

szemben

a

szociáldemokráciával,

illetve

a

„radikális

szociáldemokráciának” (Pannekoek) tételezett bolsevizmussal – a pozitív állítást jobb esetben
naiv utópiának, rosszabb esetben politikai machiavellizmusnak, a „munkások becsapásának”
tekintette, a pozitív cselekvést pedig (mind a szociáldemokrácia parlamentarizmusát, mind
pedig a bolsevik hatalmat) revizionizmusnak tartotta. Ennek megfelelően a bolsevizmus és a
baloldali radikalizmus konkrét ellenségképe módosult: az 1920-as évek elejétől a fő veszélyt
immár kölcsönösen többé-kevésbé egymásban látták. (Csupán próbaképpen elemezve

–

számítógépes kollokációs analízissel – Lenin néhány, 1917 és 1921 között írt pamfletjének
angol fordítását [a magyarban a toldalékok problémát jelentenek] kiviláglik, hogy a
„burzsoázia”, illetve a „kapitalizmus” sokkal pozitívabb – vagy legalábbis semlegesebb –
konteksztusban jelent meg bennük, mint az „eszer”, a „balos” [leftist] vagy éppen az
„anarchista” szó – igazolva ekképp a korabeli baloldali radikális mozgalmak később
„paranoiásnak” titulált véleményét. A baloldali radikálisok szövegeinek elemzése vélhetőleg
hasonló eredményt hozna.)12 Természetesen itt nem Lenin vagy a baloldali radikálisok
személyes szimpátiáiról és ellenszenveiről volt szó: a kritika irányát és hevességét mindig az
adott történelmi helyzet határozta meg, és Lenin az adott pillanatban legfeljebb taktikai
szempontból ostorozta ilyen mértékben a baloldalt, amely „házon belüli” problémaként
fontosabb volt, mint a burzsoázia elleni sokkal egyértelműbb fellépés. Lenin mindig sietett
tisztázni, hogy éppen a „jobboldallal” szembeni kommunista egység érdekében irányítja
kritikáját a „baloldali gyerekességek” ellen. Hasonlóképpen a baloldali radikálisok
főproblémája is az volt, hogy „visszatartsák” a kommunista mozgalom fővonalát,
mindenekelőtt pedig a Kominternt a „kompromisszumoktól”.
12

A leginkább irodalomtörténészek által használt kollokációs analízis az adott szótávolságú közvetlen
szövegkörnyezetben található szavak érzelmi, indulati töltését vizsgálja egy – természetesen meglehetősen
szubjektív és esetleges – skálán. Én jelen esetben négy-négy szó távolságra vizsgáltam a kijelölt szavakat. Egy
kollokációs analízis egzakt eredményt persze nem produkálhat, pusztán érzékeltethet bizonyos viszonyulásokat.
(A számítógépes szövegelemzés módszereinek rövid áttekintéséhez magyarul lásd.: Evan Mawdsley – Thomas
Munck: Számítógép a történettudományban. Osiris Kiadó, Budapest, 1996.)
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Lényegében mindegyik elemzendő mozgalom és irányzat egységes abban, hogy a társadalmat
osztályalapon szemléli, abban osztályharcot lát. Az egyik pillér a baloldali kommunizmus:
eszmerendszere nem az 1917–1921-es forradalmi hullám terméke.13 A marxizmuson belül
mindig is léteztek olyan irányzatok, amelyek a parlamentarizmust elutasították, bírálták a
szakszervezeti formákat, s antietatista módon fogták fel a proletárdiktatúrát. 1917–1918-ig
ezek azonban jórészt teoretikus viták maradtak, hiszen a baloldali kommunisták elsősorban a
hatalomgyakorlás konkrét formáit, a forradalom gyakorlati megszervezését kritizálták.
Taktikai-szervezeti ellentéteket emeltek általánosabb síkra, és ennek megfelelően a baloldali
kommunizmus kulcskérdése a szovjet-orosz példa kritikája lett. A baloldali kommunista
irányzatok leginkább éppen ebben a kérdésben, illetve a hozzá kapcsolódó szervezeti
konklúziókban különböznek egymástól, és sorolhatóak többé-kevésbé egységes típusokba.
Más baloldali radikális áramlatoktól – főleg a kollektivista anarchizmus különféle
változataitól – ugyanakkor a proletariátus diktatúrájának elfogadása, a centralizációs
szervezeti törekvések, a föderalizmus elutasítása különböztette meg őket.
Amennyiben az általános, tágan értelmezett „baloldaliságot” inkább morális oldalról
közelítjük meg, mint egyfajta értékek gyűjteményét, hasonló eredményre jutunk: nincs, nem
létezett egységes „baloldaliság”. Valójában szinte lehetetlen olyan értéket találni, amelyet az
összes, magát baloldaliként definiáló vagy kívülről eképpen definiált irányzat, szervezet stb.
elfogadna és felvállalna. Ez nem csupán ezeknek a feltételezett „alapértékeknek” (pl.
demokrácia, önigazgatás, szabadság, egyenlőség, szolidaritás stb.) a viszonylagosságát, de
rendszerspecifikus voltát is jelzi. Ugyanezek az elnevezések már az 1920-as években
antagonisztikusan mást jelentenek a radikális baloldal, mint a hagyományos – a revizionista
szociáldemokratáktól a bolsevikokig terjedő spektrumú – baloldaliak számára. Ebből
következően egy, a radikális baloldallal foglalkozó munka jelentős terminológiai
problémákba ütközik. A fenti terminusokat – és számos más fogalmat – újra kell definiálni,
illetve bemutatni radikális baloldali interpretációikat, különben félrevezető lesz egy-egy olyan
– önmagában helytálló – megállapítás, hogy a német–holland tanácskommunizmus harcosan
demokráciaellenes volt, vagy hogy a bordigisták elutasították az antifasizmust stb. A
terminológiai elemeket lehetőleg a hozzájuk tapadt pozitív és/vagy negatív árnyalatoktól és
13

A forradalmi hullám időhatárait meglehetősen nehéz lenne egzakt módon meghatározni. Az 1917-es
kezdőpont eléggé egyértelmű, és 1921-re meglehetősen világossá vált, hogy a világforradalom legalábbis
„elnapolódik”. Bár utóvédharcok (pl. a hamburgi felkelés), vagy egyes periferikusabb területek küzdelmei (így a
bulgáriai események) még 1923-ban is folytak, mindez már a nemzetközi erőviszonyokat nemigen befolyásolta.
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értelmezésektől megtisztítva kell vizsgálni. Nem meglepő, hogy a radikális baloldalon olyan
sokan foglalkoztak nyelvészeti, nyelvfilozófiai kérdésekkel – a teljesen amatőr szinttől
egészen a generatív grammatika pápájának számító Noam Chomskyig –, sőt próbálkoztak egy
új, mesterséges, a kapitalista osztályviszonyokról leválasztott nyelv, afféle lingua proletariata
kialakításával és propagálásával is (ez többnyire, de nem kizárólag az eszperantó volt).14
A fenti szempontoknak megfelelően négy alaptípust különíthetünk el, amelyek elsősorban
Nyugat-Európára voltak jellemzőek, de mindegyik irányzat képviselőit megtalálhatjuk
Szovjet-Oroszországban éppúgy, mint több kelet-európai országban, köztük Magyarországon
is.15 Ez a négy, elnagyolt vonalakkal felvázolt típus is megmutatja, hogy mennyire nem
beszélhetünk egységes „baloldali kommunizmusról”. (E tipologizálási kísérletbe nem veszem
bele a bolsevik párton belül Szovjet-Oroszország első éveiben fellépő, szintén „baloldali
kommunistáknak” nevezett forradalmárokat – Buharint, Pjatakovot, Preobrazsenszkijt,
Radeket, Oszinszkijt stb. –, akik a bolsevik politikai koordinátarendszeren belül foglaltak el
„baloldali” pozíciót, de a bolsevizmussal mint olyannal soha nem álltak szemben. Ugyanez
vonatkozik a „baloldali ellenzékre” is. Trockij és követői is csak akkortól tartoznak
érintőlegesen e kategóriába, amikor a trockizmus – a húszas évek legvégétől – önálló,
nemzetközileg szerveződő politikai mozgalommá fejlődik. Persze mindezen mozgalmakon
belül is voltak olyan személyek, akiket „baloldali kommunistának” nevezhetünk, de
esetükben „baloldali kommunizmusról” mint világosan elkülöníthető – sőt elkülönülő –
mozgalomról nem beszélhetünk.)
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Az eszperantómozgalom és a munkásmozgalom kölcsönhatásainak komoly irodalma van. A legjelentősebb
baloldali eszperantista szervezet, a Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT, kb. Nemzetnélküli Világszövetség)
1921-ben alakult meg Prágában. Alapelvei sokkal közelebb álltak az anarchizmushoz, mint a
szociáldemokráciához, alapítójának és – 1933-ig – vezetőjének, Eŭgeno Lantinak a nézetei (sennaciismo) pedig
tisztán anarchisták. A SAT-ból már 1924-25 folyamán kilépett a bolsevik irányzatot követő eszperantisták
túlnyomó többsége. A húszas évek végétől a szovjet SAT-tagokat egyre többet zaklatták a hatóságok, végül
1932-ben létrejött a szovjet vezetésű ellenszervezet, az Internacio de Proleta Esperantistaro (IPE, Proletár
Eszperantista Internacionálé). A SAT (akárcsak az IPE) mindmáig működő szervezet. Rövid történetéhez lásd:
Henri Masson: Kio estas S.A.T.? Párizs, 1985. A munkáseszperantista mozgalom jó áttekintése a német Fritz
Hüser Institut kiadványa: Ilustrita Historio de la Laborista Esperanto Movado. Dortmund, 1993.
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Lengyelországban és Bulgáriában főleg a tanácskommunisták és az anarcho-kommunisták jelentettek
számottevő erőt. Csehszlovákiában a klasszikus, kollektivista anarchizmus volt erősebb, Romániában pedig az
ipari unionizmus. Általában elmondható, hogy a kelet-európai baloldali kommunizmus története ma még igen
kevéssé feldolgozott téma. Az USA radikálisai ugyanakkor sajátos utakat követtek, amelyek az új nagyhatalom
politikai-gazdasági dominanciájának erősödésével visszahatottak Európára (és természetesen a világ többi
részére is), ám az ottani sémákat alapvetően nem voltak képesek átalakítani. Elnagyoltan kijelenthetjük, hogy az
egyes régióknak, sőt, egyes országoknak megvoltak azok a baloldali radikális sémái, amelyeket a gazdasági
viszonyok, a hagyományok, a politikai struktúrák alakítottak ki, és ezek a sémák többnyire meglepően tartósnak
bizonyultak.
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A trockistákat nem elsősorban az jellemezte, hogy Lev Trockij – önmagában is folytonosan
változó – tanait követték, hanem az, hogy a Szovjetunióval szemben a „kritikus támogatás”
talajára helyezkedtek. „Baloldaliságuk” sokkal inkább volt egyfajta „ellenzékiség” a
hivatalossá jegecesedett, sztálinizmussá transzformálódó marxizmus–leninizmussal szemben,
mintsem alapvető elvi egyet nem értés. Ez látható öndefinícióikban is: „bolsevik
leninistákként”, „igazi leninistákként” stb. tekintettek önmagukra, és jóllehet magukat
gyakran „baloldaliaknak” definiálták, alapjában nem akartak mást, mint ami az „elfajult
munkásállam” gyakorlati politikája volt. Ennek megfelelően a többi baloldali kommunista
irányzattal csak eseti kapcsolataik voltak, azoktól lényegében – többnyire éppen Leninre
hivatkozva – élesen elkülönültek. (Más kérdés, hogy a sztálinista terminológiában többnyire
az összes baloldali kommunistát, de nemritkán még a – Trockij kronstadti szerepe miatt
többnyire harcosan trockistaellenes – anarchistákat is „trockistának” bélyegezték. Ez azonban
sokkal inkább volt szitokszó, mint politikai jellemzés, és lényegében annyit jelentett: az
ellenség.) A baloldali kommunizmust jellemző kritikai elemzést általában nem vették át; a
forradalmi mozgalom aktuális kérdései a trockista csoportok számára mindig taktikai, a
baloldali kommunisták számára stratégiai-elvi kérdésként jelentek meg. A trockizmus
tulajdonképpen a leninizmus forradalmár-mozgalmár aspektusát hangsúlyozta, és egyfajta, a
gyakorlati következtetéseket ignoráló, ám ideológiailag következetes leninizmust képviselt –
szemben a sztálinizmussal, amely a leninizmus gyakorlati következtetéseit vitte ad absurdum,
és az ideológiát néhány sematikus megállapítássá silányította. A trockizmus ellensúlyként
szerepelt azon a politikai mérlegen, amelynek tengelyét a sztálinizmus képezte. Ebben az
értelemben egyáltalán nem része a baloldali kommunizmusnak, még ha avval sok ponton
érintkezik is. A trockizmus ugyanakkor sok baloldali kommunista számára az első lépcsőfok
volt a hivatalos irányzattal való szakításhoz: logikus következménye volt ez a világ
kommunista mozgalmában a húszas–harmincas évek fordulóján megjelenő ideológiai
sematizmusnak és a kibontakozó politikai boszorkányüldözésnek. Trockij – a sztálini
ikonográfia mitikussá növő főgonosza – afféle „csakazértis” személyiséggé magasztosult a
sztálinizmussal

szembeforduló

kommunisták

számára;

ebben

persze

fáradhatatlan

önreklámozó tevékenysége, kiváló íráskészsége és vitathatatlan karizmája is szerepet játszott.
Az anarcho-kommunisták16 teljesen szembefordultak a leninizmussal és a Szovjetunióval.
Elutasítottak mindennemű állami szervet, és az állam „elhalása” helyett annak azonnali
16

Az anarcho-kommunisták nem tévesztendőek össze a kropotkinista anarchistákkal. Itt egy lényegében marxista
irányzatról van szó (akár megtörtént ennek verbális felvállalása, akár nem), amely azonban mélységesen
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eltörlését, forradalmi harcot követeltek. Ez lényegében a kollektivista anarchistákkal
rokonította volna őket, ám az anarcho-kommunisták emellett többnyire a proletariátus
diktatúráját is szükségesnek tartották, és ez az anarchisták számára elfogadhatatlan volt. Az
anarcho-kommunisták szerint ezt a diktatúrát az önmagát megszervező proletárosztály
gyakorolja majd (e szerveződés adekvát formájának többnyire a munkástanácsokat vagy a
kommunákat tartották), amely kíméletlen diktatúrát gyakorol a burzsoáziával szemben, de
adott esetben akár a mozgalmon belül jelentkező reformizmussal szemben is. Így elutasították
a klasszikus anarchizmus univerzális szabadságképét, és sokkal kisebb hangsúlyt helyeztek az
egyén szerepére, mint általában az anarchisták.17 Viszolyogtak azonban minden politikai
szerveződéstől: a forradalmat mindig a termelők önfelszabadításaként értékelték, és a
gazdasági harc formáira, mindenekelőtt az általános sztrájkra és az abból-amellett kifejlődő
fegyveres felkelésre helyezték a hangsúlyt. A célzott politikai merényleteket adott esetben
elfogadhatónak, sőt szükségesnek tartották, ám ideológiájuknak ez csak periférikus része volt:
az 1890-es évek híres anarchista merényleteiért magányos, individualista anarchisták, illetve
ilyen elméleti alapon álló kis csoportosulások voltak inkább felelősek; az 1970-es évek
újbaloldali terrorhullámának pedig semmi köze sem volt az anarchizmushoz: a Vörös
Hadsereg Frakció (Rote Arme Fraktion – RAF), a Vörös Brigádok (Brigate Rosse) stb. afféle
„alkalmazott leninizmust” vallottak.18 Az anarcho-kommunizmus gyakran összefonódott a
tanácskommunizmussal, különösen Németországban.
A különféle kommunista és szocialista szervezetek, konferenciák vitáit olvasva könnyen arra
a következtetésre juthatunk, hogy az anarchizmus – különösen a 19. század második, és a 20.

antietatista, és a szerveződésben elutasítja a hagyományos pártformát. Az anarcho-kommunizmus (Angliában
anarcho-marxizmusnak is nevezték) gyökerei a 19. század hatvanas–hetvenes éveiig nyúlnak vissza; előképeit –
Marx és Bakunyin mellett – Joseph Dietzgenben, Johann Mostban, Ricardo Flores Magónban stb. találta meg
(akik mindnyájan fontosnak tartották a marxizmus és az anarchizmus „újraegyesítését”). Németországban az
anarcho-szindikalizmushoz (Karl Roche és az FVGD-S), Angliában a Guy Aldred vezette Antiparlamentarista
Kommunista Föderációhoz (APCF), Franciaországban a „platformista” Pjotr Arsinovhoz és Nyesztor Mahnóhoz,
valamint az Anarchista-Kommunista Unióhoz (UAC) kötődött.
17
Az „anarchizmus” mint terminológia tulajdonképpen éppúgy absztrakcióvá vált, mint a „kommunizmus”. Az
idesorolt irányzatok legkisebb közös nevezője – az államellenesség – olyannyira esetleges támpontot nyújt, hogy
az „anarchizmus” címkéje alá homlokegyenest eltérő ideológiájú csoportosulások is besorolhatók. Ahogy semmi
közöset nem találhatunk, mondjuk, Marx és Pol Pot között (pedig, úgymond, mindketten „kommunisták”),
éppúgy nehéz lenne bármi közöset találni egyfelől például Nyesztor Mahno, másfelől Stirner vagy az „anarchokapitalista” M. N. Rothbard között. Más részről feltűnő, hogy egyes, a kommunizmushoz, illetve az
anarchizmushoz sorolt irányzatok sokkal több ideológiai hasonlóságot mutatnak egymással (nem beszélve az
esetenként megfigyelhető gyakorlati fúziókról), mint más „kommunista”, illetve „anarchista” mozgalmakkal.
Erre talán legjobb példa éppen az anarcho-kommunizmus.
18
A baloldali radikális miliőkben ezen csoportok ideológiáját „fegyveres reformizmusnak” titulálták már az
1970-es évek közepétől. Elitizmusukat jól kifejezi a RAF elhíresült kiáltványának címe: „Hatvanan hatvanmillió
ellen”…
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század első felében – jóval nagyobb szerepet játszott a munkásmozgalomban, mint amennyire
általában értékelni szokták. Ez azonban inkább arra utal, hogy az anarchizmus a polémiákban
egyszerre számított vádnak, és a vádakat alátámasztó érvnek. Leegyszerűsítve: az ellenfél
érvei anarchista érvek, tehát az ellenfél anarchista, és ezért érvei eleve nem számítanak, a vita
értelmetlen... Mivel az anarchizmus igen nehezen definiálható, természetéből következően
sokrétű és gyakran ellentmondásos eszmeegyveleg (és mivel minden egyes áramlat hívei
lándzsát törnek amellett, hogy csakis ők az igazi anarchisták), az adott politikai ellenfél
„leanarchistázását” többnyire nehéz elhárítani vagy alátámasztani. Általában véve a baloldali
radikalizmusok „anarchistának” tekinthetők abban az értelemben, hogy erőteljesen építenek a
proletár tömegek tudatára és spontaneitására; a szervezet helyett a szerveződésre teszik a
hangsúlyt (ám ebben pl. a bordigisták mindenképpen kivételt jelentenek).
A tanácskommunizmus nem volt ab ovo bolsevikellenes. Szovjet-Oroszország fejlődése, a
Komintern taktikázó politikája vezette el őket oda, hogy előbb azok gyakorlatát, majd a teljes
lenini elméletet tagadni kezdjék. Az irányzat vezető ideológusai régi, közismert kommunisták
voltak: Anton Pannekoek, Otto Rühle, Herman Gorter.19 A baloldali kommunista irányzatok
közül messze ez volt a legnagyobb hatású; pártjainak és szervezeteinek taglétszáma a húszas
évek elején Németországban a százezer főt is megközelítette. Önmagában is több irányzatra
oszlott, és széles, nemzetközi szervezeti bázisra épült. Szervezeteit az 1923-ban létrehozott
Kommunista Munkásinternacionálé (Kommunistische Arbeiter-Internationale – KAI)
igyekezett összefogni.20 Bomlásából (amely az 1920-as évek közepén-végén kezdődött) szinte

19

Anton Pannekoek (1873–1960), holland csillagász. A Holland Szociáldemokrata Párt, majd Hollandia
Kommunista Pártjának alapítója, a De Tribune szerkesztője. 1921-ben kilépett a kommunista pártból és a
baloldali kommunista KAPD-hez csatlakozott, majd a harmincas évektől a holland GIK (Internacionalista
Kommunista Csoport) egyik vezetője lett. A tanácskommunizmus legjelentősebb teoretikusa; Otto Rühle (18741943), német tanár, újságíró. Az SPD parlamenti képviselője, Karl Liebknecht mellett a másik képviselő, aki az
első világháború idején a Reichstagban elutasította a hadihiteleket. A tanácskommunista drezdai baloldal
képviseletében lépett be a KPD-be, ahonnan 1920-ban eltávolították. A KAPD egyik vezetője, majd – nem értve
egyet a pártpolitikával – az AAUD–Einheitsorganisation (Németországi Általános Munkásszövetség –
Egységszervezet) vezetője, amely igyekezett feloldani a politikai és a gazdasági harc, illetve a párt- és
szakszervezeti forma közti különbségeket és ellentéteket. Anarchizmushoz is közelítő nézeteivel a
tanácskommunizmus „legbaloldalibb” irányzatát képviselte. Jelentős pedagógiaelméleti munkásságát ma is
számon tartják; Herman Gorter (1864–1927), holland költő. Pannekoekkal együtt a tribunistákhoz tartozott,
majd a baloldali kommunistákkal, mindenekelőtt a KAPD-vel működött együtt. Leninhez címzett 1920-as „nyílt
levele” a tanácskommunizmus egyik alapdokumentuma. 1923-ban ő szövegezte a Kommunista
Munkásinternacionálé programját is.
20
A Kommunista Munkásinternacionálé központja Berlinben volt. Legnagyobb pártja, a Németországi
Kommunista Munkáspárt (KAPD) mintájára a tagpártok általában az adott ország kommunista munkáspártjának
nevezték magukat. Magyarországi csoportjuk, a Magyarországi Baloldali Kommunisták Szervezete ezt a
gyakorlatot – nem tudni, miért – nem követte. Ez utóbbi csoporttal részletesebben foglalkoztam „A
trockizmustól a tanácskommunizmusig. A magyarországi baloldali kommunizmus és a »Hartstein-csoport« 1928
– 1933” című tanulmányomban. Múltunk, 2002. 2. sz.
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a teljes baloldali radikális paletta újratermelődött: anarchista csoportok, szindikalisták éppúgy,
mint terrorista áramlatok, vagy éppen pártkommunisták. 1945 előtt egyértelműen a
tanácskommunista miliő tekinthető a baloldali radikalizmus (de legalábbis a baloldali
kommunizmusként definiálható szféra) centrális erejének, 1945 után – és különösen az 1960as évek végén és a rákövetkező évtized első felében – pedig az új baloldali radikalizmus talán
legfontosabb forrása és ideológiai előképe lett. A tanácskommunista tradíció erejét részben
éppen az adta, hogy követői szemében a hivatalos kommunista mozgalom „gyötrő
lelkiismereteként” lépett fel: olyan „forradalmi értékeket” képviselt elméletileg hitelesen,
amelyekről a kommunista pártok és szakszervezetek gyakorlatilag már régen lemondtak.
Legkisebb nemzetközi ereje a bordigizmusnak volt. Ez az irányzat Amadeo Bordiga21
szellemi irányításával elsősorban a franciaországi olasz emigránsok között működött (többékevésbé egységes, letisztult mozgalomként csak a húszas évek legvégétől). A sztálinizmussal
Lenint – pontosabban egy általa kreált, más módon idealizált Lenin-képet – állította szembe, s
Trockijt és a trockistákat is lényegében sztálinistának tartotta. Elitista, szigorúan szervezett
mozgalomként épült fel, amely azonban élesen elutasított minden kompromisszumot a
burzsoá állammal, elítélte a parlamentarizmust, a népfront-jellegű paktumokat, és tiszta
proletárforradalmiságot kért számon a munkásosztályon. Fontosságát nem tömegereje adta –
ilyennel sosem rendelkezett –, hanem azok a finoman dialektikus, részletes elemzések,
amelyekkel a bordigista hagyományokat ápoló csoportok koruk munkásmozgalmának
eseményeit, illetve a kapitalizmus működését értelmezték. Ezek az írások csak alaposan
megkésve, az ötvenes-hatvanas évekre váltak szélesebb körben ismertté a „balos”
mozgalmakban, és így – dacára autentikus forradalmi gyökereiknek – inkább csak az új
baloldali radikalizmus eszközkészletébe olvadtak be, alaposan felpezsdítve az érdeklődést a
dialektika iránt, és az 1970-es évek közepétől egyre inkább átvéve a tanácskommunizmus
központi szerepét a baloldali kommunista miliőben.
Nem tartozik szorosan a baloldali kommunizmushoz, ám világszerte, így Magyarországon is
jelentős hatással működött a Világ Ipari Munkásai (Industrial Workers of the World – IWW)
21

Amadeo Bordiga (1889–1970), olasz mérnök. Az Olaszországi Kommunista Párt (PCI) alapítója, első
vezetője. Absztencionista álláspontja, a párt „bolsevizálásának” ellenzése és a szociáldemokrácia baloldalával
való szervezeti együttműködés opponálása miatt 1926-ban leváltják pártelnöki tisztéről, majd – ismét a PCI
bolsevizálásának jegyében – 1930-ban eltávolítják a pártból. Az antifasiszta harcot burzsoá harcként elutasította,
helyette forradalmi harcot követelt. 1945-ig az őt követő bordigista csoportokkal sem tartott sok kapcsolatot, ám
ezután következett politikailag legtermékenyebb korszaka: az Internacionalista Kommunista Párt (PCInt)
vezetőjeként és a Battaglia Communista c. lap szerkesztőjeként komoly – gyakran extravagáns – elemző munkát
végzett. A nápolyi mérnöki kamara elnökeként halt meg.
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nevű amerikai szervezet. Ez a leginkább anarcho-szindikalistának tekinthető csoport 1905-ben
alakult meg az USA-ban, ahol harcos fellépésének és ugrásszerűen növekvő taglétszámának
köszönhetően hamarosan kiérdemelte a munkaadók között az „első számú közellenség” címet.
Az 1910-es években milliós sztrájkokat is vezényelt, ám a mi szempontunkból fontosabb volt
internacionalizmusa. Az IWW tagságának jó részét első-második generációs bevándorlók
tették ki. Újságjai számos nyelven (1912-től magyarul is) megjelentek, és a wobblyk – így
nevezték magukat a szervezet tagjai – igyekeztek szervezkedni az óhazában is. Európa több
országában is alakultak IWW-csoportok, amelyek infrastruktúrájukat – nyomdák, helyiségek
stb. – szívesen bocsátották az anarchisták, illetve a hozzájuk közel álló baloldali kommunisták
rendelkezésére.22
A „baloldali kommunizmusként” meghatározható irányzatrendszernél természetesen sokkal
szélesebb a „baloldali radikalizmusok” tábora. Az alábbi halmazábra nyílván nem alkalmas az
egyes irányzatok árnyaltabb ábrázolására, de talán segíthet eligazodni köztük.

22

Az IWW explicite nem vallotta magát marxistának, ám nem is utasította el a marxi kommunizmust. Akcióorientált szervezet lévén, nem alakított ki szilárd ideológiát: az „ipari unionizmus” (industrial unionism) sokkal
inkább a hagyományos szakszervezeti struktúrák elutasítását és egyfajta akcióprogramot jelentett, mint
ideológiai vezérfonalat. A kapuk nyitva álltak a kommunizmus felé, olyannyira, hogy a húszas évek elején
komolyan szóba került az IWW csatlakozása a Kominternhez. Ez ugyan – nem utolsósorban a KI II. és III.
kongresszusán a baloldaliak ellen indított harc miatt – elmaradt, de az USA Kommunista Pártjának sok tagja és
vezetője (William Zebulon Foster, „Big Bill” Haywood, Elisabeth Gurley Flynn stb.) az IWW-ból érkezett.
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Az ábrán a középső kör jelöli a „baloldali radikalizmus” néven absztrahált eszme- és
mozgalomrendszert. Látható, hogy mind az „anarchizmus”, mind pedig a „kommunizmus”
részben kikerül ebből a kategóriából: a nem osztályalapú anarchistákat éppúgy nem sorolom
ide, mint az etatista kommunistákat: a „baloldali radikalizmus” ugyanis sokkal inkább negációk,
mintsem pozitív állítások halmazaként értelmezhető: többek között nem individualista (bár nem
szükségképpen osztályalapú), és nem etatista (bár nem feltétlenül decentralista). A központi
halmaz baloldalán, az „anarchizmus” és a „baloldali radikalizmus” külső metszetében a
klasszikus, kollektivista, „forradalmi” anarchizmus csoportjai helyezkednek el: általában
osztályalapú, mindenképpen antietatista mozgalmakról van itt szó. A másik oldalon azok a
centralista elképzelések találhatóak, amelyek határozottan marxista gyökerűek, elutasítják az
anarchizmus decentralizáló vagy föderalista elképzeléseit, ugyanakkor államellenesek, és
tagadnak mindenféle kapitalista hatalmi struktúrát (parlamentarizmus, hagyományos pártok,
illetve szakszervezetek stb.). Ide tartoznak pl. a bordigisták, a tanácskommunisták pártszervező
irányzatai, vagy éppen egyes „renegát” trockista csoportok. A középső, centrális helyzetű
metszetben azok a decentralizáló, marxista és anarchista elképzeléseket szintetizáló
csoportosulások kaptak helyet, amelyek – éppen e szintézis igénye miatt – lényegében a
legtipikusabb

„baloldali

radikális”

szerveződéseknek

tekinthetőek.

Ezek

képviselik

tulajdonképpen mindazt a negációt és állítást, amelyekből összeállíthatjuk a „baloldali
radikalizmus” (persze vázlatos és vitatható) ideáltípusát. Olyan szervezetek tartoznak ide, mint
az angol anarcho-marxisták, a francia–orosz „platformisták”, az Otto Rühle vezette
„Egységszervezet”, vagy éppen a későbbi szituacionisták és mai utódaik. Végül az egyik nagy
„baloldali” politikai áramlatba sem tartozó baloldali radikálisokhoz olyan outsider
antikapitalista mozgalmak tartoznak, amelyek vagy csupán részleges problémákat vetnek fel a
radikális változtatás igényével (anarcho-feministák, zöld anarchizmus, egyes földfoglaló
mozgalmak, squatterek, korunk neozapatistái stb.), vagy pedig tudatosan távolodtak el a
„hagyományos” politizálás akár forradalmi kereteitől („posztmodern kommunisták”, az
antiglobalizációs mozgalmak egyes csoportjai stb.). A fenti besorolások közös gyengéje, hogy
valójában nyílván egyik mozgalom sem fogadná el benne saját besorolását, kapcsolódásait,
hiszen általában véve mindegyikük az „egyetlen igaz út” letéteményesének tekinti magát. A mi
feladatunk azonban most nem valamiféle „igazság” keresése, csupán ezen „igazságok”
ábrázolása. Hogy kicsoda a forradalom vörösbe öltözött Vitéz Lászlója, és ki az Ördög, akinek a
fején az ideológiai palacsintasütő csattog? Ahány néző és szereplő, annyiféle válasz.
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Állam és/vagy forradalom? – Az baloldali radikalizmus államkapitalizmus-koncepciója
Jelen munka egyik kulcsproblémája a bolsevizmus (majd a század során a világrendszerré
dagadó „létező szocializmus”) és a baloldali radikalizmus viszonya. Kezdetben, körülbelül az
1920-as évek közepéig még felmerülhet a bolsevizmus és a baloldali radikalizmus bizonyos
mértékű érintkezése is; később már a konfrontáció és a kritikai elemzés válik hangsúlyossá. A
Szovjetunió eltűntével komoly forrásanyag vált hirtelen kutathatóvá (különösen a megfelelő
anyagi bázissal rendelkező nyugati kutatók számára), ugyanakkor a felkapott témára rátaláló
történészek egy része nemigen látszik zavartatni magát a tényektől, és ragaszkodik az
átpolitizált értelmezésekhez. A témával foglalkozó jó néhány szakember azonban – pro vagy
kontra álljanak is vizsgálatuk tárgyához – egy dologban egyetérteni látszik: általánosan
„kommunizmusként” definiálják a volt Szovjetunió és a szocialista országok (önmagukban is
komoly eltéréseket mutató) politikai és gazdasági berendezkedését. Mellettük kisebbségbe
szorultak azok a tudósok, akik nem fogadják el ezt a tézist: ilyeneket egyébként inkább a
baloldalon találunk (erre céloz F. F. Armesto már idézett véleménye is). Történetileg a
kommunizmus úgy jelenik meg a többség számára, mint a bolsevik irányzatból kinövő
mozgalom – egy egyedi politikai jelenség, amely képes volt a világ jelentős részén
ontológikus érvényre jutni. Ezen „bolsevikológia” horizontján csupán az ötvenes évek
derekától jelenik meg egy olyan „reformkommunista” irányzat, amely a klasszikus kapitalista
piacgazdaság és a piaci demokrácia, illetve a posztsztálinista állami berendezkedés és
tervgazdálkodás között igyekezett lefektetni a konvergencia pilléreit, hogy azokra hidat verve
jusson el az „emberarcú szocializmusba” – egy tervezett piacgazdaságba, amely ötvözné a
polgári jogokat, az állami tulajdont és a paternalista szociális berendezkedést. Mindebben
jelentős hatása volt az 1956-os magyarországi és lengyel eseményeknek, de mindenekelőtt a
szovjet desztálinizációnak
A „kommunizmusról” szóló politikai diskurzusokon túl azonban a komolyabb kutatók és
gondolkodók tisztában voltak vele, hogy maga a démonizált vagy éppen szentként tisztelt
fogalom nem alkalmas a Szovjetunióban és a „szocialista” országokban létesített (sok helyen
még ma is domináns szerepet játszó) gazdasági-társadalmi-politikai berendezkedés leírására.
Maguk a vizsgált rendszerek sem így határozták meg önmagukat, hiszen a kommunizmust
csupán valamiféle végcélnak tekintették (és „tudományos” alapossággal a hozzá vezető út
fejlődési szakaszait is előre lefektették). Bárki, aki kicsit is elmélyedt Marx műveiben – és
ilyenek nem kizárólag a „baloldalon” akadtak – tisztában lehetett vele, hogy a kommunizmus
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eredeti elméletének nem sok köze van a megvalósult rendszerekhez. A „szocializmus” –
amelynek jelentése a 19. század végéig nem különült el igazán a „kommunizmusétól” – éppen a
bolsevik forradalom győzelme után, a szociáldemokráciával való szakítást követően, alkalmas
terminusnak tűnt: az új rendszer ideológusai valamiféle átmenetnek tekintették, és formáját a
„munkásság, a parasztság és a szövetséges értelmiség” (meglehetősen paradox módon hangzó)
„demokratikus diktatúrájában” határozták meg. Kiindulópontként tehát a „szocializmus”
megfelelőnek látszott; a probléma azonban 1918 után újra jelentkezett: az etatizmus és az
autentikus – ha van ilyen – szocializmus konfrontációja nyilvánvalóvá vált. Az 1920-as évek
elején pedig egyre több olyan, magát kommunistának vagy éppen anarchistának valló
forradalmár akadt mind Szovjet-Oroszországban, mind pedig a világ más részein, aki legalábbis
kétségbe vonta, hogy a szovjetek országában eltörölték volna a kapitalizmust.

A

mainstream

kommunizmus

„jobboldali

revízióival”

(tulajdonképpen

az

eredeti

szociáldemokrata program egyfajta felújításával), valamint később az ortodox neo- és
posztsztálinista pártokkal és szervezetekkel szemben egyaránt fellépő szélsőbaloldali erők
többnyire marginálisak maradtak. A politikai közgondolkodásban sokkal jelentősebb szerepet
játszó ideológiai ellenfeleik, különösen az 1968-as forradalmi reneszánszot követően,
könnyűszerrel extremistának vagy akár terroristának titulálhatták őket. Ezt egyébként időnként
saját politikai akcióik, nemritkán pedig elméleti produktumaik is alátámasztották. Léteztek,
mint láttuk, „baloldali” kommunista erők már a bolsevizmus kialakulásának időszakában is, ám
az ő – elhallgatott és félreértelmezett – gyakorlatuk és elméleti tevékenységük a „győztesek”
árnyékában mindinkább a margóra szorult. Pedig a maguk korában kétségtelenül kifejtettek
bizonyos hatást, amely még ma is érezhető. Anélkül, hogy „mi lett volna, ha...” típusú
fantáziálgatásokba kezdenénk (a történelem bebizonyította, hogy a baloldali kommunizmus
nem jelentett gyakorlati alternatívát), fontos látnunk, hogy a kommunizmuson belül voltak
olyan irányzatok, amelyek a bolsevikokkal szemben teljesen más elképzeléseket vallottak
osztályról, pártról, önkormányzatról, forradalomról és – végső soron – magáról a
kommunizmusról is. Jelenlétük egyrészt hatott arra, hogy mivé is fejlődött a bolsevizmus
(amelynek mindig komoly ideológiai harcokat kellett vívnia „balos” ellenfeleivel), másrészt mai
közgondolkodásunk, kultúránk, politikaképünk sokat örökölt attól az 1968-ban kicsúcsosodó
ideológiai forrongástól, amely részben éppen ezekből a – nálunk jórészt ismeretlen –
irányzatokból eredt. Elég, ha olyan, egymástól látszólag távol eső, eltérő történelmi súlyú
jelenségekre gondolunk, mint az „ellenkultúra”, a punkmozgalom, a társadalmi önigazgatás, az
antiglobalizációs mozgalmak, vagy akár a bázisdemokratikus civil szféra.
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Valójában „kommunizmusról” beszélni egy szinten már lehetetlen: maga a szó absztrakcióvá
vált, felemésztették, jelentését kiüresítették és esetlegessé tették a hozzá kapcsolódó politikai
hányattatások; a kommunizmus helyett kommunizmusok voltak és vannak, amelyek
többnyire kompetitív és nem komplementer viszonyban állnak egymással. Vannak különféle,
a kommunizmusról szóló narratívák és értelmezések, amelyek viszont az üdvtörténet és az
összeesküvés-elmélet

kettősségében

mozogva

valójában

kiegészítik

egymást.23

A

„kommunizmus” lényege a negáció: ab ovo a kapitalista, illetve osztálytársadalmi viszonyok
negációja. A harcok során viszont ez az egységes cél más és más értelmezéseket kapott. Az
egyes irányzatok ellenfeleiket könnyen összemosták az őseredeti ellenséggel, vagyis a
mozgalmon belüli riválisaikat minden eszközzel igyekeztek kivetni az egységesnek és
egyetlennek tételezett mozgalom keretei közül. Mozgalomtörténetileg ezért a negáció gyakran
az összes többi „kommunista” mozgalom kommunistaságának totális tagadásaként,
létjogosultságuk megkérdőjelezéseként fogalmazódott meg. A 20. század elején ez még csak
vitákat és denunciálásokat jelentett, de előbb-utóbb már az ellenfél likvidálása is a politikai
viták lezárásának eszközévé vált, természetesen nem csak a bolsevikok vagy a sztálinisták
részéről.
A bolsevik vezetés és személyesen Lenin 1917-es etatista „pálfordulása”24 már arra engedett
következtetni, hogy a vezetésük alatt esetleg valóban kialakuló „szocializmus” egyik központi
kategóriája éppen az állam lesz, amely sem öngyilkosságot elkövetni, sem pedig „elhalni”
nem fog, sőt alaposan megerősödik. Ezzel párhuzamosan a hatalom centrumába kerülő
bolsevikok hozzákezdtek a „kommunizmus” intézményesítéséhez és egyben kisajátításához
(ez sokkal inkább egyazon folyamat két aspektusaként, mintsem elkülönült politikai
szándékokként jelentkezett). 1918-ban leszámoltak az addig szövetséges baloldali eszerekkel,
akiknek 1917-es programjuk nem egy elemét köszönhették. Magukba olvasztották a (csekély
tömegerejű) narodnyik gyökerű nem bolsevik kommunista pártokat, majd 1920-ban – a
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Ennek a kettősségnek a „kommunizmus” historiográfiájára tett hatásáról lásd Kende Tamás tanulmányát: A
Nagy Terv, avagy kik azok a kommunisták? Beszélő, 2003. december, 52 – 64. A sztálinizmus vizsgálatának
historiográfiai irányzatait legújabban Bartha Eszter elemezte: A sztálinizmus a régi és új historiográfiában: a
jelenség meghatározásának elméleti és módszertani problémái. Krausz Tamás (szerk.): A sztálinizmus
hétköznapjai. Tanulmányok és dokumentumok a Sztálin-korszak történetéből. Budapest, 2003. 15 – 40. old.
24
Lenin másként – bár nem alapvetően másként – válaszolt 1917 derekán (az Állam és forradalom
megírásakor), és őszén, csupán néhány héttel később arra a kérdésre, hogy Megtartják-e a bolsevikok az
államhatalmat? Lenin valójában reálpolitikát folytatott, ám a realitásnak és gyakorlati sikereinek oltárán éppen
azt a forradalmat volt kénytelen feláldozni, amelyben – ehhez nemigen férhet kétség – szilárdan hitt egész
életében. Mire azonban rádöbbent például a bürokrácia veszélyeire, betegsége és az új politikai elit (főleg, de
nem kizárólag Sztálin és klikkje) már kiragadta kezéből a kezdeményezést.
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Baloldaliság: a kommunizmus gyermekbetegsége megjelenésével – nemzetközi méretekben is
támadást indítottak az „baloldali kommunizmus” állásai ellen. Erre ekkor már lehetőséget
adott, hogy az oroszországi bolsevizmus – váratlan és vitathatatlan, világpolitikai jelentőségű
sikereinek fényében – a legfőbb viszonyulási ponttá vált a különféle kommunista (és egy ideig
számos más baloldali) csoportosulások számára. Ezzel párhuzamosan haladt a korábban erős
oroszországi, és a nemzetközi összehasonlításban is páratlanul virulens ukrajnai anarchista
mozgalom felszámolása.25 Minderre a kronstadti felkelés leverése tette fel a koronát, amelyet
a NEP meghirdetése és a bolsevik párt első komoly belső meghasonlása követett. A
„kommunizmus felépítése” – bármi légyen is az – látható fordulatot vett, és az autentikus
„szovjetdemokráciát” követelő tömegek számára a Vörös Hadsereg ágyúi adtak csattanós
választ. Az oroszországi eseményeket egyre több kétellyel figyelő radikális baloldaliak –
jóval a kronstadti lázadás leverésében és a Lenint félreállító hatalmi játszmákban
kulcsszerepet játszó Trockij előtt – úgy látták, hogy megvan a veszélye a forradalom
thermidoriánus fordulatának. Számos régi bolsevik is hasonlóan vélekedett.
Maga a bolsevizmus eredetileg csupán egy volt a kommunizmus számtalan irányzata közül.26 A
legelső, magukat kommunistának nevező csoportok már a 20. század legelején megalakultak
Dél-Amerika több országában – ám ezeket kollektivista anarchisták (elsősorban kropotkinisták)
alapították. A bolsevizmus – amely szintén egy, a szociáldemokrácián belüli szakítás terméke
volt – maga is számtalan szakítást élt át 1917-ig, és sok új elemet is magába olvasztott,
elsősorban persze 1917-ben és közvetlenül azután. Sokáig egyáltalán nem volt egyértelmű a
bolsevizmus és a „baloldali kommunizmus” vagy éppen az anarchista kommunizmus alapvető
különbsége. Sőt, amikor Lenin Állam és forradalom című írása 1919-ben először megjelent
Nyugat-Európában, a különféle baloldali radikális csoportosulások – amelyek ellen Lenin
nem sokkal utóbb elkeseredett ideológiai támadást indított – szinte egyöntetű lelkesedéssel
fogadták. Nem volt ebben semmi meglepő: ugyanezt az írást az ortodox szociáldemokraták
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Ukrajnában a Vörös Hadsereg egységei valóságos háborúban számolták fel a Nyesztor Mahno vezette
anarchista felkelést, amelynek fegyvereseit teljesen kivéreztette a Gyenyikin ellen – egyébként a Vörös
Hadsereggel szövetségben – vívott harc. Itt a halottak száma jóval meghaladta a kronstadtiakétt, ám ehhez két év
kellett. Ugyanakkor ez a mozgalom nem kapott olyan nemzetközi figyelmet, mint a kronstadti felkelés.
26
Bolsevizmuson az eredeti, lenini ideológiát értem. Szerves összefüggést nemigen találhatunk a lenini
bolsevizmus és a sztálinizmus között; egyértelműnek látszik, hogy valóban „Nagy Fordulat” történt. A
kapitalizmus felszámolására irányuló, de az objektív és szubjektív feltételek által szükségszerűen korlátozott
próbálkozás torkollott itt a kommunizmus következetes kiirtásába – amely azonban még mindig nem jelentette a
kapitalizmus teljes, még kevésbé tudatos restaurációját. A kérdést részletesen körbejárja a lenini
szocializmuskoncepció egyik legfrissebb magyar nyelvű elemzése: Székely Gábor: Lenin és a szocializmus.
Múltunk, 2001. 2–3. sz. 130–178. o. Jellemző egyébként a magyar gondolatpiac helyzetére, hogy míg Sztálinról
szóló könyvekkel maholnap Dunát lehet rekeszteni, Leninről a „rendszerváltás” óta nem jelent meg használható
kötet.
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„az anarchizmus és a blanquizmus keverékének”, „bakunyinizmusnak” nevezték –
ugyanakkor maguk az anarchisták és az anarcho-szindikalisták érdeklődéssel és szimpátiával
fogadták Lenin új irányvonalát. Az első angol nyelvű kiadást az antiparlamentaristakommunista Guy Aldred Worker című lapjának hasábjain olyan munkaként üdvözölte, amely
egységbe kovácsolja Marx és Bakunyin legfontosabb gondolatait; sőt, egy másik írásában
egyenesen azt bizonygatta, hogy „…senki sem lehet valóban anarchista anélkül, hogy
bolsevikká válna… és senki sem lehet igazán bolsevik, ha nem áll egyben az anarchizmus
talaján is”. Aldred tehát ekkor (a második írás 1920 elején jelent meg a The Spur hasábjain)
még a bolsevizmust egyszerűen a kommunizmussal azonosította – hiszen egész életében az
anarchizmus és a kommunizmus azonosságát hirdette. Az Állam és forradalom elolvasásakor
úgy látta, hogy végre akadt egy marxista ideológus, aki felelevenítette az eredeti államellenes
koncepciót, és a kommunizmus etatista kitérői után visszakanyarodik abba az irányba,
amelyet Angliában Joseph Lane már a 19. század hetvenes éveiben kijelölt.27 A könyvet a
tanácskommunista Herman Gorter fordította hollandra, és olyan híres – nemsokára a lenini
pellengérre kerülő – radikálisok is jó véleménnyel voltak róla, mint Anton Pannekoek, Karl
Korsch vagy az anarchista Pjotr Arsinov, a mahnovscsina intellektuális alvezére. Hiszen a
bolsevizmus központi szerepe vitathatatlan: oroszországi győzelmével az első, lázas
hónapokban a világ minden rendű és rangú kommunistája és sok anarchista számára is
követendő példává vált, a világméretű forradalmi mozgalom vezető ereje lett. 1918 után
azonban a kommunista mozgalom fő dilemmái egyre inkább így fogalmazódtak meg: érvényes
lehet-e az orosz modell a világ más országaiban is? Egyenlő-e a világméretű kommunista
mozgalom a bolsevizmus elterjesztésével? Végső soron pedig: kommunizmusnak (illetve
szocializmusnak) tekinthető-e a bolsevizmus gyakorlati és/vagy elméleti síkon? Amennyiben
igen, akkor milyen szocializmusról beszélhetünk? Ha mégsem, akkor leírható-e a szovjet
rendszer a klasszikus kapitalizmus fogalmaival? Ennek a kérdésnek igen szétágazó irodalma
van. A szovjet államot először vélhetőleg Karl Korsch és a német-holland tanácskommunisták
(mindenekelőtt

Herman

Gorter)

tekintették

lényegében

kapitalista

(radikális

szociáldemokrata) formációnak az 1920-as évek közepén. Az „államszocializmus” kontra
„államkapitalizmus” viták során mindkét álláspont védelmezői komoly érveket sorakoztattak
fel véleményük alátámasztására. Születtek köztes megoldások is: Samir Amin például a
semleges „szovjet termelési mód” fogalmát használja. Mészáros István úgy érvel, hogy „…a
Szovjetunió nem volt sem kapitalista, sem államkapitalista. De a szovjet rendszert jelentős
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mértékben a tőke hatalma irányította: a munkamegosztás érintetlen maradt, megőrződött a
tőke hierarchikus parancsrendszere is, amelynek működési módja a felhalmozásra épül.”28
Igen szellemes a romániai politológus, Ana Bazac terminológiája, aki a sztálinizmust „a
kapitalizmus izotópjának” nevezi.29 De vajon tényleg csupán akörül folyt és folyik a vita,
hogy miként írható le a „létező szocializmus”?
Mint láttuk, a mozgalmon belüli frontvonalak jórészt már 1918-ra kialakultak. A kommunista
csoportok számára az lett a legfontosabb kérdés, hogy valóban az orosz példa követése, de
legalábbis a bolsevikok dominanciájának és stratégiai-taktikai elképzeléseinek elfogadása és
adaptálása jelenti-e a világforradalom zálogát? Lenin és a bolsevik párt válasza egyértelmű,
határozott igen volt a fenti kérdésekre. Nem elsősorban a bolsevik, pontosabban az oroszországi
példa szolgai követése volt a központi kérdés. Lenin és elvtársai túlnyomórészt igen képzett,
széles látókörű, a nemzetközi viszonyokat alaposan ismerő forradalmárok voltak. Ha valamit
nem ismertek eléggé, akkor az sokkal inkább az oroszországi, mintsem a nyugat-európai
forradalmi mozgalom valódi helyzete volt. Az orosz forradalom fennmaradását Lenin teljes
egészében a nyugati, különösen pedig a német forradalom függvényének tekintette. Az 1919ben megalakult Kommunista Internacionálé hivatalos nyelve elsődlegesen a német lett, és úgy
tervezték, hogy remélhetőleg rövid időn belül Berlinbe helyezhetik át a székhelyét. Ugyanakkor
Lenin – a győztes forradalom vitathatatlanul első számú vezére és teoretikusa – határozott
elképzeléseket fogalmazott meg a nyugat-európai forradalmakról is. A mozgalom középpontja,
tetszett vagy nem, Szovjet-Oroszország lett, és ez főszerepet, de egyben fokozott felelősséget is
rótt a bolsevik vezérkarra. A kiformálódó kommunista világmozgalom óhatatlanul Moszkvára
és Petrográdra vetette „vigyázó szemét”. Így egyrészt a szociáldemokrácia bomlásának egyik
legradikálisabb irányzata került centrális helyzetbe – és ez jelentősen elősegítette, hogy a
legkülönfélébb elégedetlen baloldaliak kommunista mozgalmakká kovácsolódjanak –, másrészt
megrendült a mozgalom korábban érezhető nyugati dominanciája. A „keleti fordulat” hirtelen a
kiformálódó baloldali közbeszéd alapelemévé vált, új metaforák születtek, már-már spengleri
ihletettséggel hirdetve az „új fény születését”. Az orosz forradalom példává vált az USA-tól
Angliáig, Argentínától Németországig, és bár maga Lenin soha nem javasolta, még kevésbé
erőltette e „példa” lemásolását, az egyes országok újdonsült kommunistái gyakran éppen erre
törekedtek – nemegyszer úgy, hogy csak igen vázlatos elképzeléseik és torzképeik voltak az
oroszországi eseményekről, amelyekbe saját vágyaikat igyekeztek belevetíteni. A baloldali
28
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radikalizmus gyors kiábrándulásának gyakran inkább ez a fals vágyakozás az oka, mintsem a
bolsevikok valódi tevékenysége.
1919–1920 körül mindenesetre sokaknak úgy tűnhetett, hogy a világ kommunistái előtt csupán
két választási lehetőség áll: Leninnel (illetve a bolsevikokkal, a Kominternnel, az orosz példát
követő helyi kommunistákkal), vagy ellene. Ezt a kényszerűséget lassanként a bolsevikok is
felvállalták: az információk igencsak akadozva terjedtek, és az egyes országok mozgalmairól
éppúgy ellentmondásos hírek érkeztek Oroszországba, mint ahogyan Oroszországból a világba.
Leninnek határozott elképzelései voltak a világforradalom menetéről, és semmi esetre sem
kívánta megkockáztatni, hogy a nyugaton jelentkező széthúzás (így a baloldali radikális kritika)
alapjában fenyegesse az elért eredményeket. Úgy látta, hogy a likvidátorok és otzovisták század
eleji küzdelmei ismétlődnek meg nagyobb méretekben, és mind a „megalkuvók”, mind pedig a
„túlzók” álláspontját helytelenítette, az adott helyzetben pedig egyenesen életveszélyesnek
tartotta. Annak azonban, hogy a kommunista mozgalmakban a „megalkuvás” jelenjen meg,
kisebb volt a közvetlen veszélye, hiszen a mérsékeltebb baloldaliságnak széles szervezeti
infrastruktúrája létezett, már eleve a kommunista mozgalmon kívül. A „maximalisták”, vagyis
a baloldali radikálisok ilyen értelemben sokkal inkább konkrét veszélyt jelentettek, arról nem
beszélve, hogy éppen a „reformistákkal” szembeni egységet gyengítették. Az ideológiai
küzdelem tehát elsősorban a baloldali radikalizmus ellen indult meg. Lenin teljes egészében
ennek a harcnak szentelte A 'baloldaliság' - a kommunizmus gyermekbetegsége című pamfletjét,
amelyet a Komintern második kongresszusának összes küldöttje megkapott, és ez meg is
határozta a viták hangulatát. „A 'Baloldaliság' - a kommunizmus gyermekbetegsége'
megjelenésétől kezdve az egész világon a kommunisták kézikönyve lett, amely segíti őket
abban, hogy következetes kommunista taktikát alkalmazzanak a politikai szektásság,
doktrinerség megnyilvánulásai és az egyéb hibák elleni küzdelemben. Óriási szerepet játszott a
kommunista pártok feladatainak meghatározásában és politikai irányvonaluk kidolgozásában.
Legfontosabb tételeire és megállapításaira épültek a Komintern II. Kongresszusának
határozatai"30 – szögezték le utóbb Lenin Összes Műveinek magyarországi szerkesztői.
A Komintern első öt kongresszusán és a Végrehajtó Bizottság ülésein állandó napirendi
pontként szerepelt a „baloldali elhajlás” elleni harc. A témák vissza-visszatérnek: „Határozat
Németország Kommunista Munkáspártjáról, amely elhagyta a kongresszust”; „Az olasz
30

Szerkesztői előszó Lenin Összes Műveinek 41. kötetéhez. LÖM 41. XVI.

28

kérdésről”; „Kiáltvány Max Hölzről a német proletariátushoz”... Időközben azonban a nyugateurópai kommunisták egy jó része előtt egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy SzovjetOroszországban nem az a kommunista társadalom épül, amelyet ők Marx nyomán
megálmodtak. A hírek, ha nehézkesen, akadozva is, de folyamatosan érkeztek: 1918-ban a
breszt-litovszki békeszerződés aláírása, majd a baloldali eszerek lázadásának leverése; 1921-ben
a petrográdi éhséglázadás, a kronstadti felkelés véres megtorlása és a NEP meghirdetése –
megannyi lépcsőfok, amelyen haladva a nyugati kommunisták komolyan kritizálni kezdték a
lenini irányvonalat. Időközben a nyugati színtéren sorozatos kudarcok érték a kommunistákat és
a lázadó munkásokat: a várva várt világforradalom hamarosan defenzívába szorult, majd egyre
inkább felmorzsolódott; gondoljunk csak a Magyar Tanácsköztársaság leverésére, vagy az
1921-es német "Märzaktion", illetve az 1923-as hamburgi felkelés bukására. A „baloldali
elhajlás” ideológiai-gyakorlati gócpontjai és szervezetei Németországban, a „balos”
hagyományokban oly gazdag Hollandiában, és Olaszországban alakultak ki, ahol az erős
munkásmozgalom 1920-ban, a gyárfoglalások során először szembesült a fasizmus kirobbanó
erejével. Velük „szemben” pedig megtépázva, de mégis győztesen ott állt a Szovjetunió, az első
és egyetlen „proletárállam”, maga köré tömörítve a világ kommunistáinak túlnyomó részét. A
nyugati radikálisok támadásaiban egyfajta mozgalmi féltékenység éppúgy szerepet játszott,
mint az anarchista ideológiai kötődések. Létüket, elkülönülésüket nem csupán lehetséges
bázisuk, hanem még saját maguk előtt is igazolni kellett. Erre pedig a legalkalmasabb casus
bellinek az államiság kérdése látszott.
Az etatizmus és a szocializmus, tulajdonképpen a statikus állam és a dinamikus forradalom
ellentmondásos viszonyára elvi síkon sokan rámutattak. Az anarchizmus tradícióinak jó része
éppen erre épül.31 Amíg – tulajdonképpen 1917-ig – mindez csupán teoretikus viták
formájában fogalmazódott meg, nem is okozott különösebb problémákat. Az oroszországi
forradalom győzelme azonban egészen más megvilágításba helyezte a kérdést: a forradalom
proletár jellegét (vagyis forradalmiságának feltételezett biztosítékát) hosszú ideig szinte senki
sem kérdőjelezte meg, bár természetesen azért még ebben a tekintetben is akadt néhány
kivétel. A „Munkásigazság” (Rabocsaja Pravda) nevű oroszországi illegális csoport 1923-ban
már odáig jutott, hogy magának az 1917-es forradalomnak a proletár voltát is vitatta.
Véleménye szerint Oroszországban az „államkapitalizmus” jutott hatalomra, és az átmeneti – a
hadiállapot diktálta – szükségintézkedések (a hadikommunizmus) után az államkapitalista
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forma védelmezői, Leninnel az élen elérkezettnek látták az időt a magánkapitalizmus részleges
újraélesztésére is (a NEP).32 Ebben az értelemben 1917-et a kifejlődő orosz burzsoázia
progresszivista szárnyának forradalmaként szemlélték, amelyet a proletariátus vívott ugyan
meg, ám a hatalom egy értelmiségi-technokrata irányító réteg kezébe került. A Munkásigazság
tagjai szerint egy új, szigorúan proletár kommunista pártot kell alapítani. Hasonlóan vélekedett
a kalandos sorsú Gavril Mjasznyikov is, ám ő a német tanácskommunistákhoz és az amerikai
IWW-hoz hasonlóan a megoldást inkább az osztályharcos üzemi szervezetekben kereste.
A bolsevizmus (illetve a legkülönfélébb szociáldemokrata szerveződések és irányzatok),
valamint a baloldali radikalizmus közötti vita természetesen nem csupán a szigorúan vett
államról, hanem a radikálisok által állami jellegűnek tekintett (tehát „statikus”) struktúrák
elfogadásáról vagy elutasításáról is szólt. Ezek közül is nyilvánvalóan legfőképp azokról,
amelyek közelről érintették a munkásmozgalom, vagy tágabb értelemben az egyetemes
osztályharc szempontjait: a propagandát, a forradalom és/vagy reform kérdését, illetve a
munkások (ön)szerveződését. Nem véletlen tehát, hogy a legelkeseredettebb polémia a
parlamentarizmus, illetve a szakszervezetek szerepe körül alakult ki.
Lenin számára a parlamentarizmus elsősorban taktikai kérdésként jelentkezett: a parlamenti
harc szükségességét vagy elvetését mindig az adott körülmények határozzák meg. „Az a
kísérlet, hogy »megkerüljék« ezt a nehézséget olyanformán, hogy »átugorják« a reakciós
parlamentek forradalmi célokra való kihasználását – tiszta gyerekség – írta. – Új társadalmat
akartok teremteni? és féltek azoktól a nehézségektől, amelyekkel együtt jár egy meggyőződéses,
odaadó, hősies kommunistákból álló jó parlamenti frakció megteremtése a reakciós
parlamentben! Hát nem gyerekség ez? Ha Karl Liebknecht Németországban, Z. Höglund
Svédországban még a tömegek alulról jövő támogatása nélkül is példát tudtak mutatni a
reakciós parlamentek valóban forradalmi kihasználására, hogyan lehetséges az, hogy egy
gyorsan fejlődő forradalmi tömegpárt a tömegek háború utáni kiábrándulása és elkeseredése
közepette nem képes magának akár a legrosszabb parlamentben is kommunista frakciót
kikovácsolni?! Éppen azért, mert a munkások és – még inkább – a kisparasztok elmaradt
tömegeit Nyugat-Európában sokkal erősebben áthatják a polgári demokratikus és parlamenti
előítéletek, mint Oroszországban, éppen ezért a kommunisták hosszas, kitartó, semmiféle
nehézségektől vissza nem riadó harcot ezeknek az előítéleteknek leleplezésére, elosztására,
32
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leküzdése érdekében csak az olyan intézményekből vívhatnak (és kell is, hogy vívjanak), mint
amilyenek a polgári parlamentek.”33
A baloldali kommunisták ezzel szemben azt hangsúlyozták, hogy a parlamenti harc idegen a
proletariátus érdekeitől. Számukra a parlament – mindenféle parlament, tekintet nélkül arra,
hogy demokratikusan választott testületről, vagy a cári Állami Dumáról van szó – a burzsoá
állam szerve volt, amelyet csakis kívülről lehet támadni, és nem kritizálni kell, hanem
lerombolni.
A parlamentarizmus radikális elvetése Nyugat-Európában egy adott történelmi fejlődés
eredménye volt. Mint 1914-ben bebizonyosodott, a nyugati – mindenekelőtt a francia és német
– parlamentekben ülő szocialisták képtelenek voltak megakadályozni a háború kitörését, sőt
nem is igen törekedtek erre. Elenyészően kevesen szavaztak a hadihitelek ellen (a két német
képviselőn, Karl Liebknechten és Otto Rühlén kívül csupán a szerb szocialisták egy része), míg
a nemzetközi szociáldemokrácia több-kevesebb lelkesedéssel csatlakozott az adott országok
„Burgfriedenjéhez” – a háború érdekében. A háború alatt végbemenő szakítások
eredményeként kialakuló kommunista mozgalom a nyugati országokban alapjában és nagy
többségében antiparlamentarista volt. Az, hogy nyugaton még nem a proletárhatalom
megtartása, hanem legfeljebb megragadása lehetett csak napirenden (már amennyire…),
sajátos módon nemigen volt hatással a radikálisok politikai elképzeléseire. Ami ideológiai
szempontból erőnek tűnhetett (úgymond a „kompromisszumok elvetése”), az gyakorlati
szempontból tulajdonképpen hibának bizonyult. Ha úgy tetszik, ez volt a „büntetés” (Lenin) a
munkásmozgalom korábbi reformizmusáért és elvtelenségéért. A problémát persze nem maga a
konkrét antiparlamentarizmus, hanem a taktikai kérdések túldimenzionálása és abszolutizálása
okozta.
A Kommunista Internacionálé második kongresszusán és azt követően Lenin nem győzött
válogatott dörgedelmeket intézni a különféle országok kommunista pártjainak „balos
elhajlóihoz” „Az ausztriai kommunista párt elhatározta, hogy bojkottálja a burzsoá
demokratikus parlament választásait. A Kommunista Internacionálé nemrégen befejeződött II.
kongresszusának megállapításai szerint helyes taktika a kommunisták részvétele a polgári
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parlamentek választásaiban és magukban a parlamentekben...”34 Hasonló problémák adódtak az
olasz, német, angol, spanyol pártokban is. „A III. Internacionálé II. kongresszusa helytelennek
tartja azokat a külön határozataiban részletesen megcáfolt nézeteket, amelyek a pártnak az
osztályhoz és a tömeghez való viszonyára, továbbá arra vonatkoznak, hogy a kommunista
pártok nem kötelesek részt venni a polgári parlamentekben és az igen reakciós
szakszervezetekben, amely nézetekért a legkövetkezetesebben a »Németországi Kommunista
Munkáspárt« szállt síkra, de amelyekért részben a »Svájci Kommunista Párt«, a Kommunista
Internacionálé kelet-európai titkárságának sajtószerve – a bécsi Kommunismus –, az
Amszterdamban most feloszlatott titkárság és néhány holland elvtárs, továbbá néhány angliai
kommunista szervezet, mint például a »Szocialista Munkásszövetség« stb., valamint
Amerikában a »Világ Ipari Munkásai«, Angliában a Shop Stewards Commitee stb. szintén síkra
szálltak.”35
1920-ban jelentek meg Lukács György és Kun Béla - egymással is vitázó - antiparlamentarista
cikkei a Bécsben kiadott Kommunismus című folyóiratban, amely a Komintern német nyelvű
regionális folyóirata volt.
„A parlamenti tevékenység elkezdése tehát minden kommunista párt számára annak tudatát és
beismerését jelenti, hogy belátható időn belül nem várható forradalom.” – állította Lukács, és
amellett szállt síkra, hogy a kommunistáknak „még a parlamenteken belül is” azok ellen kell
harcolniuk.36 Bár ez nem volt egyértelmű antiparlamentarizmus, sőt, lényegében megfelelt a
Komintern irányelveinek, de Moszkvában nem voltak elégedettek. „G. L. [Lukács – K.P.] cikke
nagyon baloldali és nagyon rossz” – értékelte Lenin.
Kun Béla sokkal elszántabb volt:
„Az aktív bojkott azt jelenti, hogy a kommunista párt nem elégszik meg a választásokon való
részvétel ellen irányuló jelszó terjesztésével, hanem a bojkott megvalósítása érdekében
ugyanolyan széles körű forradalmi agitációt fejt ki, mintha részt venne a választásokon, és
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mintha agitációja és akciója (munkája, tevékenysége, fellépése, harca) a lehető legtöbb proletár
szavazat megszerzésére irányulna.”37
Újabb problémákat jelentett az olasz helyzet. 1918 decemberében alakult meg az Olasz
Szocialista Párt balszárnyaként az Absztencionista Kommunista Frakció, amely 1919
októberében levelet írt a Kominternnek. Ebben így összegezte nézeteit: „Célunk, hogy
eltávolítsuk a pártból [a PSI-ből – K.P.] a reformista elemeket, és így megerősítsük a forradalmi
erőt… Egy párt, amely valóban csatlakozhatna a Kominternhez, az antiparlamentarizmus
talaján kell hogy álljon. Nem csupán arról van szó, hogy minden kapcsolatot meg kell
szakítanunk a demokratikus rendszerrel, hanem arról is, hogy egy kommunista párt nem vehet
részt semmiféle választási és parlamentarista akcióban.”38
Anton Pannekoek ezt a következőképpen fogalmazta meg: „Amikor a tőkés termelési rendszer
összeomlott, és a társadalom a forradalom állapotában van, a parlamenti tevékenység,
maguknak a tömegeknek akcióival összehasonlítva, fokozatosan elveszíti jelentőségét. Amikor
ilyen körülmények között a parlament az ellenforradalom központjává és szervévé válik,
másfelől pedig a munkásosztály a szovjetek formájában építi saját hatalmának eszközeit, esetleg
egyenesen szükségesnek bizonyulhat, hogy lemondjunk a parlamenti tevékenységben való
minden néven nevezhető részvételről.”39
Az igen mérsékelt hangot ebben az esetben az is magyarázza, hogy a fenti dokumentumot egy
félhivatalos Komintern-szervezet, az amszterdami ideiglenes iroda adta ki (nem sokkal ezután
feloszlatták), amely, bár a tanácskommunisták irányítása alá került, nagyrészt még mindig
ragaszkodott a Komintern határozataihoz. Mások ennél sokkal élesebben fogalmaztak: „A
burzsoázia uralmából született meg a parlamentarizmus. A parlamentek szülték a politikai
pártokat. A burzsoá korszak számára a parlamentarizmus volt a legmegfelelőbb harci eszköz
először a királysággal, majd a nemességgel szemben. A burzsoázia politikai győzelmével
létrehozta

a

kapitalizmus

igényeinek

megfelelő

törvényhozást…

A

burzsoázia,

a

parlamentarizmus és a politikai pártok kölcsönösen feltételezik egymást. Összetartoznak, egyik
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sem létezhet a másik nélkül… A burzsoázia természetéből következően tehetetlen… Így a
munkásosztályra hárult a feladat, hogy képviselőket küldjön a parlamentbe. Ezek vették át a
demokratikus feladatokat az áruló burzsoáziától, és igyekeztek propagandájukkal a burzsoázia
céljait elérni a törvényhozás keretei között. Ez volt a szociáldemokrácia demokratikus
minimális programja. A szociáldemokrácia programja a burzsoázia gyakorlati követeléseiből
indult ki, és ez határozta meg parlamenti szerepvállalását. Céljuk a polgári liberális,
demokratikus rendszer kiterjesztése volt… A KPD [Kommunistische Partei Deutschlands –
Németország Kommunista Pártja – K.P.] is politikai párttá vált a szó történelmi értelmében,
akár a többi burzsoá párt. A KPD vezetői is a szavakon lovagolnak. Szónoklatok, ígéretek,
utasítások: a tömegeket kész tények elé állítják, vezényszóra meneteltetik. Hitükre és zsebükre
apellálnak, és nem kíváncsiak a véleményükre. Magukévá kell tenniük, és végre kell hajtaniuk a
parancsokat. És szavazniuk kell!
Hiszen a KPD vezetői parlamenti szerepre áhítoznak. Azt akarják, hogy megválasszák őket. És
míg a tömegek vakon engedelmeskednek és passzívan állnak, addig a KPD vezetői majd a
parlamentben áldoznak a szent politika oltára előtt.”40
Az árnyalatlan antiparlamentarizmus olyan ellentétet gerjesztett a két irányzat között, amelyet –
jóllehet mindkét oldalról történtek ilyen próbálkozások – soha nem sikerült teljes mértékben
feloldani. Természetesen Lenint, és általában a Komintern vezetését nem elsősorban néhány
ideológus eltérő véleménye zavarta. Ez semmképpen sem indokolta volna azokat az
elkeseredett támadásokat, amelyeket a bolsevik orientációjú kommunisták a baloldaliak ellen
indítottak. Sokkal többről volt itt szó: a németországi példa arra utalt, hogy az adott helyzetben
a baloldal antiparlamentarizmusa csupán a kommunista aktivisták egy jelentős részében
megmutatkozó ösztönös elutasítás elméleti kifejeződése volt: az utcákra vonuló németországi
munkások közül a legradikálisabbak akkor úgy vélték, hogy elég a szavakból és az ígéretekből,
eljött a cselekvés, a közvetlen akció ideje. Maguk az osztálytudatos proletárok – a bolsevikok
folyamatosan hangoztatott legitimációs alapzata – fordultak szembe a parlamenti politizálás
formáival, vagyis tulajdonképpen a képviseleti demokráciával, és egyben természetesen ők
voltak azok, akik eljutottak a kommunista szerveződésekig. Amikor 1919. január elején
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megalakult a KPD, a párt túlnyomó többsége – szembeszállva saját vezetőinek, Karl
Lieknechtnek, Rosa Luxemburgnak és Leo Jogichesnek a véleményével és politikai akaratával
– a parlamenti akció és a szakszervezetekben folytatandó munka ellen szavazott. A párt tagsága
elvetette a választásokon való részvételt, és a vezetőség kénytelen volt alkalmazkodni ehhez.
Paul Lévinek csupán 1919 őszén sikerült elérnie – a "halott hősök" (t.i. Luxemburg és
Liebknecht) akaratára való, némileg ízléstelen hivatkozással – a pártprogram módosítását, ám
ehhez el kellett távolítania a tagság több mint felét. Hasonló volt a helyzet Nyugat-Európa más
országainak fiatal kommunista pártjaiban is. Részben ez indokolta, hogy a lenini elvek alapján
álló Komintern elszánt harcot hirdetett a „balosok”, illetve az őket követő kommunisták
meggyőzésére, majd – amennyiben ez nem sikerül – eltávolítására és arra, hogy a
szociáldemokrácia baloldaláról leváló-leválasztott aktivistákkal és ideológusokkal bővítsék ki a
kialakuló kommunista pártok bázisát. A radikálisok szemében ez a két, különálló törekvés
egyaránt a kommunista pártok „jobbra tolásának” szándékaként jelent meg, jóllehet valójában
inkább a pártok egységbe kovácsolásáról és tömegbázisuk növeléséről volt szó. Ez a kettős
törekvés jellemezte a Komintern „külpolitikáját” nemcsak Németország, hanem Anglia és
Olaszország esetében is.41 Ugyanakkor az is igaz, hogy a „fegyelmezettebb” baloldali
szociáldemokraták – akiknek igen jelentős bázisuk is volt – soha nem kérdőjelezték meg a
parlamentarizmus és a szakszervezeti harc fontosságát. Ez a taktika hosszabb távon sikerrel járt,
ám ugyanakkor arra kényszerítette a baloldali kommunizmus erőit, hogy a hivatalos
kommunista mozgalmon kívül találják meg saját szervezeti kereteiket. Akárcsak a II.
Internacionálé szociáldemokráciája a világháborúban, most a III. Internacionálé is azzal a
problémával szembesült: ha kilöki magából saját baloldalát, immár nem tekintheti magát a
„munkásosztály legelszántabb erejének”. Ez természetesen szóba sem jöhetett, ezért valamilyen
módon ki kellett vetnie ellenfeleit az egész kommunista mozgalomból, kispolgári irányzatnak
titulálva őket. Ugyanez a folyamat játszódott le a radikális oldalon is, és az ellenfelek
kölcsönösen egyre hevesebben igyekeztek kiátkozni egymást, kétségbe vonva ellenfeleik
proletárforradalmi voltát.
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Mint már említettük, a Komintern vezetése először igyekezett meggyőzni a baloldal vezetőit. Ez
leginkább az olasz bordigisták esetében sikerült, maga Bordiga ugyanis a pártfegyelem elszánt
katonája volt. Véleménye szerint a Komintern – minden opportunista hibája ellenére – a
kommunista mozgalmon belül olyan centrális szerepet játszott, hogy azon kívül egyszerűen
nem nyílhatott mozgástere a kommunista harcnak. Bordiga részt vett a Kominternhez való
csatlakozás feltételeinek kidolgozásában is, és nagyrészt az ő nézeteit tükrözte az a pont, amely
a tagpártoktól az Internacionálé döntéseivel való maximális azonosulást követelte meg.42
Bordiga ennek szellemében időlegesen alávetette magát a Komintern VB döntéseinek:
„Elsősorban centralista vagyok, és csak másodsorban absztencionista” – jegyezte meg. Ez
azonban nem volt elég a Kominternnek. Bordiga az olasz KP alapító tagjaként és vezetőjeként
hosszabb távon mindenképpen kényelmetlennek tűnt a leninisták számára. Jól tudták, hogy nem
feszíthetik a végtelenségig a húrokat, és előbb-utóbb vége szakad Bordiga pártfegyelmének.
Hogy Bordigát megnyerjék – és az olasz párt éléről finoman eltávolítsák –, többféle funkciót is
felkínáltak neki. Többek között ajánlatot kapott egy képviselői posztra a parlamenti frakcióban
– ez egyben absztencionizmusának erőpróbája is volt. Bordiga elutasította a felkérést: „Soha
nem leszek képviselő, és minél kevesebb időt töltötök a győzködésemmel, annál jobban jártok”
– írta Togliattinak 1924 februárjában. Ugyanígy elutasította a Komintern alelnöki tisztét,
amelyet Zinovjev 1924-ben, az V. kongresszuson ajánlott föl neki.
A németekkel szemben a Komintern vezetői más taktikát követtek. Miután a KPD 1919-ben
„megtisztította sorait”,43 ezért többé nem volt szükséges „udvarolni ezeknek az alakoknak”,
mint Karl Radek, a Komintern német ügyekért felelős megbízottja kijelentette. Bár a baloldaliak
pártját, a KAPD-ot „szimpatizánsként” felvették a Kominternbe, több ultimátumban is közölték
vele, hogy csatlakozni köteles az „elhagyott anyapárthoz”, vagyis a VKPD-hez (Vereinigte
KPD – Egyesült NKP), amely a Komintern-taktika értelmében időközben egyesült az USPD
(Unabhängige SPD – Németország Független Szociáldemokrata Pártja) baloldalával. Mivel ezt
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nem tették meg, így 1921-ben kénytelenek voltak búcsút mondani a Kommunista
Internacionálénak.
Hasonló harcok folytak a szakszervezetekben való részvétel kérdésében is: „Ugyanilyen
nevetséges, gyerekes badarságnak kell tartanunk a német baloldaliaknak azokat a mélyenszántó,
fölöttébb tudós és rettentően forradalmi beszédeit, hogy a kommunisták nem dolgozhatnak, és a
kommunistáknak nem is kell dolgozniuk a reakciós szakszervezetekben, hogy erről a munkáról
le lehet mondani, hogy ki kell lépni a szakszervezetekből és hogy feltétlenül újsütetű, egészen
tiszta – nagyon kedves (és valószínűleg nagyobbrészt igen fiatal) kommunisták által kiagyalt –
»munkásszövetséget« kell teremteni stb., stb.” - ironizált Lenin.44
A szakszervezet-ellenesség azonban szintén nem csupán néhány ideológus elméleti terméke
volt, mint azt Lenin beállítani igyekezett, hanem éppen annak a mozgalomnak az eredménye,
amelyre folyton hivatkozott. A háború alatt, és elsősorban a rákövetkező forradalmi periódus
idején a proletárok tömegesen hagyták el a hagyományos szakszervezeteket. Ez azonban nem a
mindennapi harcok feladását jelentette: a kilépők olyan új tömegszervezeteket teremtettek,
amelyek – hitük szerint – a közvetlen célokat összhangba hozták a mindennapra várt
világforradalom általános emancipatorikus törekvéseivel. Angliában kialakult a Shopstewardok, az üzemi megbízottak mozgalma. Németországban a Revolutionäre Obleute követett
hasonló célokat, ám munkások tízezrei léptek be az anarcho-szindikalista FAUD-ba (Freie
Arbeiter Union Deutschlands – Németország Szabad Munkásuniója) és a baloldali kommunista
AAUD-be

(Allgemeine

Arbeiter

Union

Deutschlands

–

Németországi

Általános

Munkásszövetség).
A német–holland és az angol baloldali kommunisták ezekben a szervezetekben látták a
proletárdiktatúra szerveit, és nagyrészt rájuk testálták azokat a funkciókat, amelyeket a
bolsevikok inkább a párt (politikai harc) és a szakszervezet (gazdasági harc) hagyományos
kettősségében igyekeztek feloldani. Ez természetesen nem jelentette azt, hogy a baloldali
kommunizmus áramlatain belül ne folyt volna harc a párt kérdéséről. A pártot azonban még a
„pártkommunisták” (KAPD) sem a lenini demokratikus-centralista politikai pártként
értelmezték, hanem a proletariátus forradalmi avantgárdjaként, a „dárda hegyeként”. A párt
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számukra nem a tudatosság letéteményese, és így a tömegek avatott vezetője volt, hanem a
tudat terméke, maga az a történelmi folyamat, amely lehetővé teszi a munkásosztály
felszabadítását. Természetesen a fenti elvek ellenére a KAPD is pártként működött: megvolt a
bürokráciája, vezetősége, szervezetei. Az „osztálytudat” – minden forradalmi szándék ellenére –
továbbra is csupán egy kisebbség fejében jelentkezett.
Az államról, a parlamentarizmusról és a szakszervezetekről folytatott késhegyig menő viták
dacára az „államkapitalizmusról” szóló tézis a Szovjetunión kívül első ízben csupán 1926–
1927 táján fogalmazódott meg részletesebben, mikor Karl Korsch a KPD-t elhagyva
megalapította saját csoportját (előbb Kommunistische Politik, majd Entschiedene Linke
néven), és „új Zimmerwald” összehívására szólította fel a különféle országokban működő
baloldali ellenzéki csoportosulásokat (a német-holland tanácskommunistákat, az olasz és
francia bordigistákat, sőt Trockij külföldi híveit is). De még az elzárt szovjet politikai
izolátorokban, a forradalmi viták e különös, kényszerű rezervátumaiban is újra meg újra
megfogalmazódtak hasonló állásfoglalások.
Felesleges lenne tovább sorolni a különféle baloldali radikális irányzatok prominens
ideológusainak Szovjetunió-képét, hiszen ezekkel később részletesen foglalkozom majd.
Ebben a változatos és szerteágazó miliőben alapjában mindenki (a baloldali radikalizmushoz
csupán esetileg és felszínesen kötődő trockista-trockistoid csoportosulások kivételével)
egyetértett abban, hogy a „Munkások Nagy Hazájában” nem a szocializmus egy válfaja, még
csak nem is a liebknechti-bebeli szociáldemokrata „népállam”, hanem egy sajátos, az orosz
viszonyokra, a modernizációra és a két alapvető osztály közötti nemzetközi erőviszonyokra
reagáló kapitalista rendszer: az államkapitalizmus épül. Ezt a rendszert hovatovább a
kapitalizmus afféle „utolsó mentsvárának” tekintették. Az erről folyó vitáknak azután az 1929
– 1933-as világválság adott új lendületet. Mivel a válság maga, illetve annak különféle
értelmezései kulcsszerepet játszottak a baloldali radikálisok és a hivatalos baloldal közti vita
alakulásában, érdemes már elöljáróban alaposabban áttekinteni két, modellértékűnek
tekinthető analízist.
Válság és válságelméletek
Magának a válságnak a különféle ihletésű és irányultságú magyarázatai olyan mértékben
eltérnek egymástól, mintha nem is egyazon jelenség elemzéseiről lenne szó. Végeredményben
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mégis két alaptípusra vezethetjük vissza a válság okainak – és távlati hatásainak –
értelmezését: az egyik, durván „kapitalistának” nevezhető irányzat a válságot a
legkülönfélébb hibák és működési diszfunkcionalitások eredőjeként szemléli, és viszonyítási
alapként valamiféle ideálisnak feltételezett piacgazdasági mechanizmust tételez. Az ebből
kiinduló szakemberek valamennyien egyetértenek abban, hogy a válság ténye önmagában
nem feltétlenül a tőkés termelés immanens ellentmondásaiból ered; bár a válság nem
rendszeridegen, de mindenképpen időleges, és nem kérdőjelezi meg a kapitalizmus
alapstruktúráinak működését. Az ekképpen gondolkodó tudósok számára tehát a válságok – és
nem csupán az 1929-ben kezdődő nagy gazdasági világválság, hanem általában véve a
kapitalista válságok – meghaladhatók, bár az erre javasolt intézkedésekben természetesen
nincs közöttük egyetértés.
A másik, elnagyoltan „kommunistának” nevezhető irányzat képviselői ezzel szemben úgy
vélték, hogy a válságok a kapitalizmus elkerülhetetlen velejárói, és bár adott esetben
enyhíthetőek és – tünetileg – kezelhetőek is, végeredményben a tőkés termelési mód
elkerülhetetlen felbomlásának és pusztulásának okozói és előhírnökei. A válság mint olyan
tehát nem haladható meg másként, csupán a kapitalizmuson túlmutató, azt teljes mértékben
elvető termelési módok útján. E termelési módok leírása tekintetében közöttük is késhegyre
menő viták folytak (és tulajdonképpen folynak mind a mai napig).
Az 1929-ben kirobbanó nagy gazdasági világválság mindazonáltal nem csupán méreteiben, de
minőségileg is különbözött minden korábbi recessziótól – sőt éppen nemzetközi kiterjedtsége
és mélysége okán, vagyis addig példátlan méretei miatt vált jellemzően mássá. Az események
sok korabeli szemlélő számára inkább a „kommunista” elemzések és előrejelzések igazát
látszottak bizonyítani. A válságra és a válság kezelésére születő magyarázatok és elképzelések
azonban mindkét oldalon jelentősen átpolitizálódtak, és a közgazdaság-tudomány frontjain
már-már az 1945 utáni bipoláris világrendet előrevetítő csatára sorakoztak a rendszer
védelmezői és azok, akik lerombolására, egy új gazdasági világrend kialakítására törekedtek.
Ez a kép azonban csalóka. Míg a polgári társadalom oldalán álló közgazdászok legalább egy
dologban egyetértve azt vallották, hogy mindenképpen kívánatos lenne a kapitalista szisztéma
fenntartása (bár voltak olyanok is, köztük maga Keynes, akik hosszabb távon ezt nem
tartották lehetségesnek), addig paradox módon az ideológiailag sokkal egységesebbnek és
fegyelmezettebbnek tűnő kommunisták képtelennek mutatkoztak bármiféle minimális közös
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nevezőre jutni. A szovjet közgazdászok (ideértve a Komintern irányvonalát elfogadó más
országbeli kollégáikat is) többnyire kénytelenek voltak azzal megelégedni, hogy gondosan
gyűjtötték és elemezték (nemritkán meg is hamisították vagy legalábbis áthangszerelték) a
tőkés világgazdaság adatait, majd azokat a marxi válságelmélet primitív sztálini torzításának
lózungjaival öntötték nyakon. Eredeti elméletalkotásra nemigen törekedhettek – ha másért
nem, egzisztenciális okokból meggondolandó volt számukra bármiféle önálló gondolat
kifejtése, amennyiben nem akartak Pjatakov, Preobrazsenszkij vagy éppen Kondratyev
sorsára jutni. A válság hatása a szovjet gazdaságra pedig olyannyira tabutéma volt, hogy
tulajdonképpen mind a mai napig nem dolgozták fel megnyugtatóan. Ugyanakkor a nagy
válság magyarázataiban ma sem kerülhetjük meg a „kommunista” oldal szellemi hozadékát –
egyfelől ugyan a marxista közgazdászok kénytelenek voltak gúzsba kötve táncolni, másfelől
viszont nem torzította el szemléletüket a kapitalista termelési mód örökkévalóságának az
ábrándja. Ráadásul számos olyan marxista közgazdász is dolgozott ezeken a kérdéseken
(persze főként a Szovjetunión kívül), akik éppúgy szemben álltak a sztálinista állam- és
gazdasági rend elképzeléseivel, mint kapitalista kollegáik – csak éppen a másik oldalról. Ők
fő feladatuknak többnyire éppen a szovjet rendszer vizsgálatát tartották, amelyet továbbra is
(sőt

egyre

inkább)

meglehetősen

egységesen

a

kapitalizmus

utolsó

fázisának

(államkapitalizmus) tekintettek.
Varga Jenő, a Komintern prominens közgazdásza a nagy válságot többféle tényező együttes
hatásaként szemlélte. Különlegességét éppen abban látta, hogy a kapitalizmus addigi
önszabályozó korrekciós mechanizmusai az általános válság hatására működésképtelenné
váltak, és a különféle partikuláris recessziók egymást felerősítve lényegében visszájára
fordították a válság meghaladására tett lépéseket is.
Varga úgy vélte, hogy a válság adott esetben elodázható, de minden intézkedés egyben olyan
mellékhatásokkal jár, amelyek előrevetítik az új, még súlyosabb válságot. A kapitalizmus –
saját törvényei és belső ellentmondásai miatt – képtelen elkerülni az egyre súlyosabb
recessziókat, a válságok egyre mélyebbek és hosszabbak lesznek, míg a fellendülés időszakai
mind kurtábbak és gyengébbek: a gazdasági hullámok színuszgörbéje egyre laposabbá válik,
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hogy végül olyan permanens válságba torkolljon, amelyet a kapitalizmus végül nem lesz
képes kiheverni.45
Mindez eddig nem sokban különbözik a szovjet közgazdászok általános értékeléseitől.
Figyelemre méltó, hogy Varga Jenő előrejelzései rövidebb távon beigazolódtak, hosszabb
távon azonban a már-már meghaladni vélt kapitalizmus még olyan nem sejtett erőforrásokkal
rendelkezett, amelyekre Varga és kollégái nem számíthattak, vagy ha számítottak is, nem
írhatták le. A kulcskérdés az újabb világháború volt – amit hátborzongató módon szinte
minden elemző biztosra vett –, és az azt követő bipoláris világrend. Varga a válság esetleges
meghaladásának lehetőségeiről írva sok mindent megsejtett ebből. Természetesen ő maga
nem elemezhette a szovjet gazdaság változásait a kapitalista termelési mód relációjában, ám ő
is eljutott az „államkapitalizmus” gondolatáig: a válság hatására rohamosan növekszik az
állami költségvetés szerepe, az állam a nemzeti jövedelem mind nagyobb része felett
rendelkezik, saját hatáskörébe vonja a külkereskedelmet, a hitelrendszert, a munkaerő
elosztását, rögzített árakat vezet be, és egyre jelentősebb szerepet szán a nem piaci jellegű
mechanizmusoknak. „Az állami beavatkozás itt felsorolt és más hasonló formái azt
eredményezik – summázta Varga –, hogy minden egyes vállalat profitja, sőt, az egyes
üzletekből adódó haszon is az egyre gyarapodó állami intézkedésektől függ. Általában
minden állami intézkedés a monopoltőkének kedvez: egyes esetekben azonban igen sok függ
a bürokráciától, amely az összes törvényt és rendeletet »értelmezi« és végrehajtja, s a
bürokrácia állandóan növekszik.”46
Persze Varga a fentieket az Egyesült Államokról, illetve a fasiszta országokról írta, de nehéz
elhinni, hogy ne vette volna észre: mindez ráillik a szovjet gazdaság fejlődésére is. Nem
csupán arról van szó, hogy a szovjet gazdaság állami irányítás alatt állt (ez a piaci viszonyokat
inkább csak végtelenül eltorzította, de felszámolni sohasem volt képes), hanem sokkal inkább
arról, hogy a szovjet nemzetgazdaság tulajdonképpen már a világválságot megelőzően is
olyan mechanizmusokat alkalmazott, mint a válság hatására a kapitalista országok. A
Szovjetunió többé-kevésbé masszív

elszigeteltsége az adott körülmények között hirtelen

jótékony protekcionizmusként kezdett működni, a gigantikus, lényegében azonban
improduktív beruházások jóval megelőzték az amerikai New Dealt, az állami reguláció (és az
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állami terror) elképesztő mértékben leszorította a munkaerő költségeit… Mindez némileg
megmagyarázza, hogy miként volt képes (ha képes volt) a szovjet gazdaság jórészt elkerülni a
válság begyűrűzését. Ám ezeknek az intézkedéseknek nem sok közük volt az eredeti
kommunista elképzelésekhez; erre építette kritikáját a Kominterntől független baloldali
kommunizmus, és annak legfőbb teoretikusa, Pannekoek, aki merőben új módon értelmezte
az „államkapitalizmus” tételét.
Mint már említettük, a baloldali kommunisták lényegében úgy látták, hogy a szovjet rendszer
mind gazdasági, mind politikai szempontból tulajdonképpen kapitalista rendszer: a
monopolkapitalizmus utáni lépcsőfok, amelyben a termelőeszközök immár nem az egyes
kapitalisták, de még csak nem is a kapitalista szövetségek kezében vannak, hanem az önmagát
kizárólagos államhatalommá szervező teljes kapitalista osztály kezébe kerültek. Ez az osztály
tulajdonképpen nem „új”, minthogy funkciói – a bérmunka rendszerének, a tőkés termelés
logikájának fenntartása – megegyeznek a „klasszikus” kapitalista burzsoázia szerepével. 47 A
baloldali kommunizmus talán legradikálisabb militánsa, Otto Rühle kilenc pontban gyűjtötte
össze a Szovjetunióval szembeni baloldali kommunista érveket:
„1. A bolsevizmus nemzeti doktrína. Eredetileg és alapjában egy nemzeti probléma
megoldására jött létre, és később fejlesztették nemzetközi szintű teóriává és gyakorlattá,
általános doktrínává. Nacionalista jellemzői az elnyomott népek függetlenségi küzdelmeinek
támogatásában is megnyilvánulnak.
2. A bolsevizmus tekintélyelven alapuló rendszer. Benne a társadalmi piramis csúcsa a
legfontosabb és a meghatározó tényező. A hatalom a mindenható egyén kezében van. A vezető
kultuszában a legtökéletesebben megvalósul a burzsoá egyéniség ideálja.
3. A bolsevizmusra végletesen centralizált szerveződési forma a jellemző. A központi bizottság
a felelős minden kezdeményezésért, vezetőségért, irányításért és parancsért. A burzsoá
államhoz hasonlóan a szervezet vezetői a burzsoázia szerepét játsszák; a munkásoknak egyetlen
szerepük van: az engedelmesség.
4. A bolsevizmusra a katonai hatalom politikája a jellemző. Élénken érdeklődik a politikai
hatalom iránt, amelyet teljesen azonosít a hagyományos burzsoá értelemben vett politikai
formákkal. Magában a szervezetben sincs helye a tagok önirányításának. A hadsereg felépítése
szolgáltatta a legfontosabb mintát a párt struktúrájához.
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5. A bolsevizmus egyenlő a diktatúrával. Brutális erővel és terrorista módszerekkel arra
törekszik, hogy elnyomja a nem bolsevik véleményeket és intézményeket. A »proletariátus
diktatúrája« valójában a bürokrácia vagy egyetlen személy diktatúrája.
6. A bolsevizmus mechanikus módszereket alkalmaz. Automatikus koordinációra törekszik, a
technikailag biztosított alkalmazkodásra, és egy olyan társadalmi rendre, amelyben a
leghatásosabb totalitárius rendszer működik. A központilag »megtervezett« gazdaság
szándékosan

összekeveri

a

technikai-szervezési

problémákat

a

társadalmi-gazdasági

kérdésekkel.
7. A bolsevizmus társadalmi felépítése teljességgel burzsoá alapokon áll. Nem törölték el a
bérmunka rendszerét, és elutasítják, hogy a proletariátus önmaga döntsön a munka termékéről.
Alapjában a burzsoá társadalmi rend osztálykereti között marad. Ily módon fenntartják a
kapitalizmust.
8. A bolsevizmus csak a polgári forradalom keretein belül forradalmi tényező. Képtelen
megvalósítani a szovjetrendszert, ezért alapvetően alkalmatlan a társadalom és a gazdaság
burzsoá struktúráinak megváltoztatására. Nem a szocializmust, hanem az államkapitalizmust
hozta létre.
9. A bolsevizmus végül is nem a szocialista társadalom felé vezető híd. A szovjet rendszer
nélkül, az emberek és a dolgok teljes és radikális forradalmasítása nélkül képtelen teljesíteni azt
az alapvető szocialista követelést, hogy véget vessen a kapitalista elidegenedésnek. A burzsoá
társadalom utolsó lépcsőfokát képviseli, és nem az új társadalom irányába tett első lépést.”48
Lényegében ebben a logikában mozgott Pannekoek válságértelmezése, illetve a Szovjetuniónak
mint a válságra adott sajátos kapitalista reakciónak bemutatása is. Pannekoek az imperializmus
korszakát lezárultnak látta: a tőkés termelés fehér foltjai lényegében eltűntek, a harc immár nem
az újabb piacokért, hanem a piacok horizontális és vertikális újrafelosztásáért folyik. Vargától
eltérően viszont nem a nemzetgazdaságokat tekintette fő aktornak, hanem a haldokló
„klasszikus” kapitalizmus és az újonnan kialakuló államkapitalizmus közti küzdelmet. Számára,
a baloldali kommunista számára a nagy válság paradox módon nem a kapitalizmus haláltusáját
jelentette, mint azt a bolsevik orientációjú közgazdászok és ideológusok hangoztatták, hanem
csupán egy új kapitalista termelési mód kialakulásának szülési fájdalmait. Pannekoek már 1913
elején vitába szállt Rosa Luxemburgnak A tőkefelhalmozásban kifejtett „dekadencia”-
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elméletével, majd 1929-ben Henry Grossman elképzeléseivel.49 Luxemburg úgy látta, hogy a
tőkés rendszer beprogramozott bukását a piacok, Grossmann szerint pedig a profit hiánya
okozza majd. Pannekoek ellenben úgy vélte, mindketten tévednek: a kapitalizmus bukása
kizárólag a proletariátus tudatos, szervezett cselekvésének eredménye lehet.
Pannekoek véleménye szerint tehát a válság gazdaságilag meghaladható: végül ki fog alakulni
egy olyan világméretű, globális államkapitalista rendszer, amely képes lesz felülemelkedni a
nemzetgazdaságok konkurenciaharcain, és – ahogyan az állam a nemzetgazdaság szintjén
igyekszik az össztőkés érdekeket szem előtt tartva koordinálni a versenyt – valamiféle államok
feletti államként mindig a globális kapitalizmus érdekeinek katalizátora lesz. A politikai
különbségeket Pannekoek ebből a szempontból másodlagosnak tekintette. Úgy vélte, hogy az
államhatalom bármikor képes valamely politikai formából egy másikra váltani; parlamentáris
demokráciából fasizmussá válni, mint Németország esetében, vagy fordítva; de éppígy akár
„szocialistává” is alakulhat – amennyiben ezt követeli a kapitalizmus megőrzésének „magasabb
érdeke”. Pannekoek végső soron egy globalizált kapitalista rendszert látott kiemelkedni a nagy
válságból, amely – miután megvívja utolsó politikai jellegű harcait – végül a tőke áramlásához
szükséges szintkülönbségektől eltekintve egységes gazdasági rendszerként, afféle szupermonopolkapitalizmusként fog működni. Ezt a formát látta a kapitalista társadalom utolsó
formájának, amely olyan mértékben univerzalizálja a termelést, és szükségszerűen a
proletariátust, hogy egyben lehetővé teszi a proletárforradalom győzelmét is. Ehhez az új
helyzethez persze egy újfajta munkásmozgalomnak alkalmazkodnia kell: a tőke egységesedését
a proletariátus egységesítő szervezeti formája, a tanácskommunizmus képes csupán
feldolgozni.50
Pannekoek

éppen

azzal

magyarázta

a

Szovjetunió

viszonylagos

immunitását

a

válságjelenségekkel szemben, hogy a bolsevik állam tulajdonképpen elébe ment a kor
követeléseinek. Minden erejével igyekezett megcáfolni azt, hogy a szovjet eredmények
valamiféle kommunista tendenciát jelentenek. Míg a Komintern közgazdászai azzal érveltek,
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hogy a szovjet gazdaságban megszűnt a termelőeszközök magántulajdona, addig Pannekoek és
követői azt hangsúlyozták, hogy a tulajdon lényege nem a birtoklás, hanem a megfosztatás: bár
a termelőeszközök valóban nincsenek többé magánemberek kezében (és így pl. nem
örökíthetők), de a termelők maguk továbbra sem rendelkezhetnek felettük, munkájuk
termékétől és így magától a munkafolyamattól éppúgy el vannak idegenedve, mint bármely
kapitalista üzemben. A válság hatására – állította Pannekoek – ez az elidegenedés még
fokozódni fog, bár nem elképzelhetetlen, hogy a kialakuló globális kapitalizmus a termelők
életszínvonalát hosszabb távon javítani fogja. A megfosztottság azonban tovább növekszik majd
– és Pannekoek ebben látta a kapitalizmus bukásának jövőbeni okát.
Varga Jenő elemzéseiben nem sok játékteret hagyott a proletariátusnak: túlzott „objektivitását”
még szovjet kollegái is többször a szemére vetették. A kapitalizmus bukása Varga szerint
sokkal inkább valamiféle determinisztikusan kódolt folyamat, mintsem az osztályharc
eredménye. Pannekoek úgy látta, hogy a kapitalizmus hosszabb távon is képes lesz túllépni
problémáin, de amit képtelen lesz kezelni, az éppen a proletariátus osztályharca lesz: „Mikor a
magánkapitalizmus összeomlik – írta később, már 1940-ben Pannekoek –, terítékre kerül a
tervgazdálkodás, az államkapitalizmus kérdése; ezzel szemben pedig ott áll a munkások
szabadsága… A munkásosztály úgy lép ebbe a harcba, hogy kénytelen a kapitalisztikus
pártvezetés

hagyományait

cipelni,

és

szemei

előtt

az

orosz

típusú

forradalom

fantomhagyományai lebegnek.”51
A válság távlati végeredménye tehát mindkét – felületesen szemlélve egyaránt marxista,
kommunista alapon álló – közgazdász számára ugyanaz: a kapitalizmus bukása. Ám ezen túl
szinte semmi közös nincs elképzeléseikben: amit Varga e bukás okának tartott, az Pannekoek
szerint megoldható; a megoldást pedig éppen az a rendszer, vagyis az államkapitalizmus
kínálta, amelyet Varga a kapitalizmus meghaladásaként propagált.

Útkeresések 1945 után
A gazdasági világválság után fél évtizeddel a kapitalizmus ellentmondásai világháborúba
torkollottak; a radikális baloldal (amelynek utolsó fellendülése a spanyol polgárháború idejére
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esett) nemzetközi méretekben szinte teljesen szétesett. Ennek egyik oka éppen az
államkapitalizmus-elmélet, illetve annak kiterjesztése volt. Absztrakt szinten szemlélve a
dolgokat a radikálisok ugyanis nem láttak valódi különbséget a kapitalizmus három, általuk
tételezett megjelenési formája, vagyis a nyugati demokráciák, a hitleri nácizmus, illetve a
sztálini államkapitalizmus között. Továbbra is ragaszkodtak a „forradalmi defetizmus” lenini
inspirációjú elképzeléséhez, amely az adott történelmi szituációban egyre inkább doktrinernek
és működésképtelennek bizonyult: elvi szinten igazolhatónak tűnt ugyan, de gyakorlatilag
bármiféle cselekvést lehetetlenné tett, és tulajdonképpen zéróra redukálta a baloldali
radikalizmus mozgásterét. Mindennek következtében a kollektivista anarchizmus (LatinAmerikát leszámítva) tulajdonképpen kihalt (de legalábbis két évtizedre kómába merült), a
baloldali kommunizmus pedig néhány apró értelmiségi szektára szűkülve folyatta tovább az
„elmélet fegyvereinek” kikovácsolását.
A második világháború lezárása azonban új helyzetet eredményezett. A Szovjetunió és a
nyugati demokráciák „furcsa koalíciója” nemcsak egyszerűen győzelmet aratott, de a szovjet
berendezkedés néhány év leforgása alatt alaposan kiterjedt. A baloldal viszont (és nem
kizárólag a radikális baloldal) a győzelmi mámorból kijózanodva egyre inkább kezdett
rádöbbenni a „létező szocializmus” hiányosságaira – és kénytelen-kelletlen saját viszonylagos
politikai jelentéktelenségére is. Ebben persze jelentős szerepet kapott az új információsinformatikai fellendülés, de áttételesen a hidegháborús propaganda is; a baloldaliak egyre
kétségbeesettebben próbálták cáfolni mindkét oldal állításait, hogy a Szovjetunióban és a
„szocialista táborban” a „kommunizmus” uralkodna, illetve „épülne”. Hiszen mint láttuk, a
baloldali radikalizmus egyik legfontosabb tézise, szervezeti és elméleti fókusza tulajdonképpen
a mozgalom kialakulásától fogva (vagyis a szociáldemokráciával majd – következésképpen – a
bolsevizmussal való szakítása óta) a „létező szocializmus”, praktikusan Szovjet-Oroszország,
majd a Szovjetunió bírálata volt. A radikális baloldaliak és a „bolsevikok” között a
legitimizációért folyt a küzdelem, márpedig ebben a kérdésben – vagyis a proletariátus
történelmi érdekeinek képviseletében – nem jött, nem jöhetett létre kompromisszum; mindkét
irányzat ellenfele osztályjellegét volt kénytelen megkérdőjelezni. Ennek megfelelően a
bolsevikok „kispolgári álforradalmiságról” beszéltek, míg a baloldaliak „radikális
szociáldemokratáknak”, illetve „vörös burzsoáziának” titulálták a bolsevik vezetőket – már
jóval azelőtt (tulajdonképpen 1918 elejétől), hogy a bürokrácia kérdése, illetve osztályjellegű
szemlélete egyáltalán komolyan felmerülhetett volna.
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A második világháború végével viszont már éppen az osztályviszonyok váltak a megtépázott
baloldali radikalizmus kardinális kérdésévé: a „baloldaliság” innentől per definitionem
„balosságot” jelent: minden fennálló hatalmi struktúra elutasítását. A régi államkapitalizmusérvek mellé új szempont került: az „eltorzult” oroszországi forradalom kétségtelenül primer,
autochton történelmi jelenség volt (bárhogy értékelték is); ám a Szovjetunió érdekszférájába
kerülő új, kelet-európai országok esetében erről nem lehetett beszélni. Itt politikai
hatalomátvétel történt, ha tetszik, „szekunder forradalom”: kifulladt, kül- és belpolitikai,
gazdasági téren egyaránt lehetetlenné vált burzsoá struktúrákat váltottak le más, reformista
struktúrákkal: mindez a baloldali radikalizmus értelmezésében csupán azt a régi észrevételt
látszott erősíteni, hogy a „létező szocializmus” nem más, mint a kapitalista rendszer utolsó
mentsvára. Ennek megfelelően a megmaradt radikálisok az 1950-es évek elejétől kezdve
megváltoztatták kritikájuk kiindulópontját: míg a második világháború előtt a kommunizmus
(vagy

az

anarchizmus,

liberter

anarcho-kommunizmus,

kommunizmus,

akrácia,

proletárdemokrácia stb.) elhalasztását és eltiprását kérték számon a bolsevizmuson majd a
sztálini Szovjetunión, és az „államkapitalizmus” terminológiájában inkább az államra, az
etatizmus bírálatára helyezték a nagyobb hangsúlyt, addig 1945 után a figyelem a
kapitalizmusra összpontosult, az immár látszólag bipolárissá redukálódó világ két rendszerének
feltételezett lényegi azonossága felé fordult. Pannekoek nemzedéke az 1920-az és az 1930-as
években még úgy látta, hogy az állami struktúrák adaptálása vezetett a szocialista kísérlet
bukásához és a kapitalizmus fennmaradásához. Az „államkapitalizmus” kialakulása a
szemükben inkább „hiba”, „tévedés” volt, mint történelmi szükségszerűség, éppen ezért
kritikájuk

gyakran

moralizálásba

fordult.

Az

új

generáció

már

egy

kiforrott

„államkapitalizmust” elemezhetett, és a tételt megfordítva elkerülhetetlennek látta a
kapitalizmus fennmaradását az adott körülmények között, ahol a viszonyok még nem voltak
elég érettek a szocializmusra, illetve a kommunizmusra. Az állam fennmaradása ebben a
logikában nem oka, hanem csupán járuléka volt a kapitalizmus tovább élésének. A radikálisok
legalábbis ezt igyekeztek bizonyítani.
Nyugat-Európában a leghamarabb a bordigizmus tért magához; Franciaországban az ötvenes
évek elejétől, Olaszországban pedig közepétől működtek bordigista szervezetek. A
legbefolyásosabb posztbordigista folyóirat, a Cornelius Castoriadis fémjelezte Socialisme ou
Barbarie – szembekerülve magával Amadeo Bordigával is, aki ekkoriban az olaszországi
központú Internacionalista Kommunista Párt lapját, a Battaglia Communistát szerkesztette –
felújította a régebbi államkapitalizmus-érveket: az államot (a „fiatal Marx” nyomdokain
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haladva) az elidegenedés termékeként és centrumaként felfogva antagonisztikusnak tekintette a
szocializmussal. Míg a háború előtt a radikális baloldal elsődlegesen a kizsákmányolás
fenntartását, lényegében a bérmunka fennmaradását, és ezzel párhuzamosan az „új uralkodó
osztály” kialakítását vetette a szovjet rendszer szemére, addig most az elidegenedés vált
központi kategóriává: az államkapitalista országokban – érveltek Castoriadis és követői – a
proletariátust még önnön osztálylététől is elidegenítik, a munkás nem csupán munkájának
termékétől (vagyis saját munkaerejétől, aktív emberi lététől) idegenedik el, de még a klasszikus
kapitalizmusban megmaradt harci közösségtől is, amely a kizsákmányoltakat potenciálisan
egybefűzte – vagyis a misztifikált és nem szociológiai értelemben használt proletariátustól. A
hangsúly így szükségszerűen az önrendelkezés, illetve a munkás önigazgatás különféle
formáira került. Ez utóbbi lehetséges formáiban tulajdonképpen egyetértettek az anarchisták
(különösen az anarcho-szindikalisták) és a tanácskommunisták, akik (az idősebb) Paul
Mattick52 vezetésével az Egyesült Államokban is megerősödtek, sőt fuzionáltak a világháború
után már csak az egykori önmaga paródiájaként vegetáló IWW-val.
A „létező szocializmus” bíráltában a hatvanas évek elején megerősödő szituacionizmus hozott
újabb fordulatot. A mozgalom vezéralakja, Guy Debord részben ennek a témának szentelte
főművét, az 1967-ben megjelent Le société du spectacle-t (A látvány társadalma), amelyben
hosszú

tézisek

foglalkoztak

a

kapitalizmus

sajátos

formájának

tekintett

„létező

szocializmussal”. Debord alapvetése szerint „Kronstadtot követően, az »új gazdaságpolitika«
időszakában a bürokrácia, amely továbbra is az államkapitalizmus egyedüli kisajátítója volt,
mindenekelőtt belső helyzete megszilárdításán fáradozott: ezt a parasztsággal kötött átmeneti
szövetsége tette lehetővé. Ehhez hasonlóan védelmezte hatalmát a nemzetközi színtéren is: a
III. Internacionálé bürokratikus pártjaiba tömörült munkásokat használta fel az orosz
diplomácia támogatására, így szabotálva a világméretű forradalmi mozgalmat, és olyan
burzsoá kormányzatokat támogatva, amelyeket hasznosnak látott céljai szempontjából (a kínai
Kuomintangot 1925 és 1927 között, a spanyol és a francia Népfrontot stb.). Majd a
bürokratikus társadalom úgy folytatta saját konszolidációját, hogy a parasztsággal szembeni
terror eszközével megvalósította a történelem legbrutálisabb eredeti tőkefelhalmozását. A
sztálini korszak iparosításai mögött láthatóvá válik a bürokrácia valódi lényege: a gazdaság
hatalmának biztosítása, az árutermelő társadalom összes alapvető elemének átmentése és –

52

id. Paul Mattick (1904-1981) a német kommunista radikális mozgalom veteránja 1926-ban emigrált az
Egyesült Államokba. Több tanácskommunista csoportot, könyv- és lapkiadót alapított, értékes közgazdasági és
mozgalomtörténeti művek szerzője.
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nem utolsósorban – a munkaerő áruformájának fenntartása. A független gazdaság
megmutatta, hogy társadalom feletti uralma céljainak megfelelően újratermeli a –
működéséhez alapvető – osztályuralmat. Más szavakkal, a burzsoázia életre hívott egy olyan
autonóm hatalmat, amely – amíg autonómiájából futja – képes elműködni saját tengelyén a
burzsoázia nélkül is. A totalitárius bürokrácia nem »a történelem utolsó birtokos osztálya«,
mint ahogy Bruno Rizzi véli, csupán a piacgazdaságot helyettesítő uralkodó osztály. A nem
elég hatásos kapitalista magántulajdont önnön egyszerűsített, kevésbé sokrétű mellékterméke
váltotta fel, amely a bürokratikus osztály kollektív tulajdonaként koncentrálódott. Az
uralkodó osztálynak ez a fejletlen formája maga is a gazdasági elmaradottság eredménye, és
nincs más kilátása, mint hogy ezt az elmaradottságot a világ különböző régióiban meghaladja.
A szétválasztás burzsoá modellje alapján megszervezett munkáspárt volt az uralkodó osztály
ezen olcsó másodpéldányának hierarchikus-etatista alkotója. Ahogy a Sztálin börtönében
szenvedő Ante Ciliga összegezte: »A szervezet technikai kérdései társadalmi kérdésekké
váltak.«”53
A „államszocializmus – államkapitalizmus” vita magukban az érintett országokban érthető
módon nem volt túlságosan jelentős, hiszen a baloldali radikalizmusnak – bár hagyományai
voltak – nemigen akadtak itt képviselői a 20. század második felében. 54 1968-ban
Jugoszláviában is voltak tagjai a Szituacionista Internacionálénak, akik némileg zavaros,
mégis lendületes és szuggesztív kiáltványban fogalmazták meg viszonyukat a „létező
szocializmus” e sajátos válfajához. Másutt inkább az „emberarcú szocializmus” kialakítása
került egy időre napirendre. Ez viszont a legkevésbé sem a baloldali radikálisok elképzeléseit
tükrözte, és jottányit sem változtatott az általuk „államkapitalistának” tételezett viszonyokon,
vagy ha igen, akkor inkább megerősítette azokat. Ez azonban már egy másik, vagy inkább egy
párhuzamos történet. A „két világrendszer” radikálisai nemigen találtak közös nevezőt, és
ebben tulajdonképpen a bipolaritás domináns ideológiájának egyfajta inverzét adták. A
„létező szocializmus” (fél)múlttá válásával az ideológiai zűrzavar csak fokozódott; a
visszatekintő elemzés legitimizációs szempontjai Kelet-Európában is egyre erősödni
látszanak, és mindinkább a napi politika eszközeivé válnak. A „bukás” és a „győzelem”
retorikájában, a „gonosz” és a „jó” harcában minden lefegyverzően egyszerű, de ezek a sémák
mind kevésbé működőképesek. A baloldali radikalizmus sok változáson keresztülment
53

Guy Debord: A proletariátus mint alany és reprezentáció. (A látvány társadalma, 4. fejezet). 104. tézis.
Eszmélet, 50. sz.
54
Komolyabb baloldali radikális hagyományokkal főként Bulgáriában, Csehszlovákiában és persze a
Szovjetunióban számolhatunk. A „jugoszláv modell” is nyújtott bizonyos mozgásteret.
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„államkapitalizmus”-képének elemzése új szempontot hozhat a vitákba: vajon hogyan fest a
történelem, ha feltételezzük, hogy az 1980-as és 1990-es évek fordulóján a világkapitalizmus
önmaga felett aratott győzelmet…?

II. A német-holland baloldali radikalizmus (tanácskommunizmus)
A tanácskommunizmus előképei és kialakulása
A baloldali kommunizmus, illetve a tanácskommunizmus egyik szülőhazája – persze
amennyiben egyáltalán „szülőhazáról” beszélhetünk egy ilyen mélységesen internacionalista
mozgalom esetében – Hollandia. A holland szocialista mozgalom nagy öregjeként Ferdinand
Domela Nieuwenhuist (1846–1919) tisztelték, aki még a munkásmozgalom első nagy
nemzedékének tagja, Marx és Engels harcos- és levelezőtársa volt. Kálvinista lelkészként
indult, ám 1879-ben hátat fordított egyházának és a vallásnak.
Nieuwenhuis aktívan részt vett a II. Internacionálé tevékenységében; 1896-ig ő vezette a
holland kongresszusi delegátusokat, amelyek többnyire a radikális vonulatot erősítették a
szavazásokon, és igyekeztek ellensúlyozni a német szociáldemokrácia reformista túlsúlyát,
persze nem sok sikerrel. Nieuwenhuis már az Internacionálé 1889-es alakuló kongresszusán
azon igyekezett, hogy a munkásmozgalom nemzetközi szervezete valóban univerzális legyen.
Párizsban 1889 júliusában ugyanis két munkáskongresszus is ülésezett. Az egyik a Paul
Brousse (az I. Internacionálé egykori tagja) által 1881-ben alapított posszibilista párt
szervezte kongresszus volt, amelyre elvileg minden szocialistát meghívtak, bár a mandátumok
vizsgálatakor a posszibilisták természetesen saját többségük fenntartására törekedtek,
akárcsak az egy évvel korábban, Londonban rendezett szocialista konferencián. Ez komoly
gondokat okozott a német szociáldemokratáknak, akik a Paul Lafargue és Jules Guesde által
vezetett Francia Munkáspárt (Parti Ouvriére Francais – POF) és a blanquista Központi
Forradalmi Bizottság (Comité Revolutionaire Central – CRC) segítségével igyekeztek
megszervezni saját nemzetközi konferenciájukat.55 Bár a posszibilisták ideológiája a marxista
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A II. Internacionálé megalakulását megelőző szervezőmunkáról és pártharcokról lásd: Jemnitz János: Az 1888.
évi londoni kongresszus. A Nemzetközi Munkásmozgalom Történetéből. Évkönyv. 1988, valamint A II.
Internacionálé párizsi alakuló kongresszusának előkészítése (1888. novembe –1889. március) (NMMTÉ 1989.)
című tanulmányait. A német szociáldemokraták tulajdonképpen inkább Svájcban rendezték volna meg a
nemzetközi összejövetelt, hogy ezzel is enyhítsék az esetleges posszibilista befolyást. A franciák ezt nem
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szociáldemokratákéhoz mérten jóval mérsékeltebbnek számított,56 Nieuwenhuis – aki a
legtöbb kérdésben hevesebb és radikálisabb volt legtöbb elvtársánál – mégis úgy látta,
kirekesztő, szektás viselkedés lenne elutasítani a két kongresszus egyesülését. Véleménye
szerint egyértelműen a marxista szociáldemokraták mögött állt az „igazság”, és ezt
elegendőnek vélte ahhoz, hogy a leendő egyesült kongresszuson ideológiai győzelmüket
biztosítva lássa. Éppen ezért a két kongresszus egyesítése mellett szólalt fel – helyesen
megsejtve egyébként, hogy milyen vészterhes jövőt sejtet az Internacionálé születése körüli
civódás az egész nemzetközi munkásmozgalomnak. Nieuwenhuis ugyanis már az I.
Internacionálén belüli ideológiai belharcokat, a marxisták és az anarchisták küzdelmeit is
szektás vallásháborúnak látta, és a későbbi „baloldali kommunizmus” számos teoretikusához
hasonlóan úgy vélte, hogy az anarchizmus és a marxizmus lényegében egyazon mozgalom két
irányzata, sőt egyazon harc két aspektusa, amelyek egymás nélkül nem értelmezhetők. Így,
bár nem osztotta a posszibilisták reformista nézeteit, mégis a szocialisták egységének
fontosságát hangsúlyozta a burzsoáziával, vagyis a közös ellenséggel szemben: „Mi, akik nem
élünk Franciaországban, nem akarunk beavatkozni a francia szocialisták viszályaiba, de azt sem
akarjuk, hogy ezek a különböző viszályok területükön túl terjedjenek és nemzetközivé váljanak.
Nemzetközi megegyezést akarunk, nem pedig nemzetközi szakadást. Nem a mi dolgunk
megvizsgálni, ki a bűnös ebben a sajnálatos ellentétben, de mindannyiunkat érint az a tény,
hogy két kongresszus ülésezik csaknem ugyanazzal a napirenddel. Hát nem szent kötelességünk
mindent elkövetni a két kongresszus egyesítése érdekében? [...] Ne mondja senki: »Csak
egyetlen valóban katolikus egyház létezik, a többi mind eretnek és disszidens.« Tudom, hogy a
posszibilisták lapjukban, a Le Parti Ouvrier-ben már így neveztek bennünket. De ez nem lehet
ok, hogy ezen az úton kövessük őket. S mondhatni, ez ügyvédi szőrszálhasogatás volna, mert ki
állíthatja azt, hogy a franciaországi szociáldemokraták programja, az angliai Social Democratic
Federation programja nem szocialista program? Ki mondhatja azt, hogy a múlt évben
Londonban nem szocialista kongresszus mellett döntöttek. […] Sajnálatos volna, ha a polgári
világ annak örülhetne, hogy a szocialista táborban szakadást láthat. A szakadás az ő győzelmük
és a mi szégyenünk!”57

támogatták. Elvileg a marxisták nem zárkóztak el a posszibilisták részvételétől, de azt a gyakorlatban – akárcsak
ellenfeleik – igyekeztek megakadályozni.
56
A posszibilisták úgy gondolták, hogy a munkásmozgalom követeléseit a kapitalista társadalom keretei között
kell tartani. Néhány év, illetve néhány évtized leforgása alatt a szociáldemokrácia is erre a következtetésre jutott,
1889-ben azonban még a német szociáldemokraták, sőt maga Eduard Bernstein is elutasította az együttműködést
a posszibilista irányzattal.
57
Jemnitz János – Pető Andrea (szerk.): II. Internacionálé. Kongresszusi jegyzőkönyvek 1889–1912. Kossuth
Könyvkiadó, Bp., 1989. 34.
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Nieuwenhuis, lévén szociáldemokrata színekben parlamenti képviselő is, személyes
tapasztalatai alapján igen rossz véleménnyel volt a parlamenti akció lehetőségeiről. Mint azt
már 1889-ben kifejtette: „Én nem követelek semmit a parlamentarizmustól, éppen azért, mert
magam is egy parlament tagja vagyok, mert láttam az egész komédiát. […] A »parlament« szó
két szóból áll, amelyek egy szellemes író szerint tökéletesen jellemzik a tárgyat, mégpedig a
»parle« (beszél) és a »ment« (hazudik) szóból. A parlamentek tehát olyan gyűlések, ahol
beszélnek és hazudnak. […] A parlamentek fecsegő gyűlések, és ez nemcsak személyek, hanem
a rendszer hibája.”58 Nieuwenhuis azonban korántsem csupán morális fenntartásait
hangsúlyozta a parlamenti akciókkal, a munkástörvényhozás szociáldemokrata evolucionista
elképzeléseivel szemben. Érvelése – bár közgazdaságilag premarxista elképzeléseket melegít
fel, amikor a kapitalista rendszer problémáinak fő okát az elosztás rendszerében igyekszik
megtalálni – a parlamentarizmus „figyelemelterelő”, befogó hatásait bírálva nagyon közel áll a
majdani baloldali kommunista értékelésekhez: „Tegyük fel egy pillanatra, hogy győztünk az
egész vonalon; tegyük fel, hogy van olyan munkástörvényhozásunk, amilyet kívánunk:
mondják csak meg nekem, hisznek abban, hogy ezzel az általános helyzet jelentősen
megváltozik a munkások javára? Ha megkérdezik az én véleményemet, kereken megmondom,
hogy a kormányok komiszul megtréfálhatnának bennünket, ha elfogadják az önök javaslatait,
mert ezzel 20-25 esztendőre megölnének mindenfajta forradalmi szocialista mozgalmat. […] A
legtöbb, amit a munkások elérhetnek, az lesz, hogy a rabszolgaláncokat bársonyba vagy
selyembe burkolják; de a láncok maradnak. Akkor a munkások belátják majd, hogy a baj nem a
munkaidőben rejlik, és nem is a munkabérben, mert ha így lenne, akkor az okokkal együtt
eltűnnének a következmények is, belátják, hogy a baj oka a munka termékeinek tökéletlen és
teljesen igazságtalan elosztása.”59
Nieuwenhuist említett nézetei egyre inkább eltávolították a szociáldemokráciától. Az
Internacionálén és az egyes országok pártjain belül egyre élesebb frakciós küzdelmek
bontakoztak ki. A leghevesebb harc azért indult, hogy az Internacionáléból eltávolíthassák az
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Uo. 70.
Uo. 71. Érdemes megfigyelni, hogy a radikális érvelés gyakorta keveredik premarxiánus elképzelésekkel, mint
a fenti idézetben is. Ezt főként a „hivatalos” marxizmus (vagyis a szociáldemokrácia) elméleti elsivárosodása
indukálta: a szociáldemokrácia ugyanis annak dacára, hogy Marx bebizonyította a kapitalista elosztás (a
kapitalizmus szempontjából tételezett) „igazságosságát”, nem ennek az abszurd „igazságnak”, a kapitalista
termelés és elosztás immanens logikájának a megszűntetését tűzte ki céljául, hanem éppen az „igazságosság”
biztosítását, a kapitalizmus „megtisztítását”. Azok, akik ezt a „reformizmust” elutasították, a „fürdővízzel együtt
a gyereket is kiöntve” gyakran igyekeztek a kizsákmányolás lényegét az elosztásban megragadni.
Nieuwenhuishez hasonlóan nemigen vették észre, hogy ezzel milyen veszélybe sodorják éppen az általuk
rajongva várt forradalom elméleti alapvetéseit: ezt csupán a bolsevik kísérlet „kudarca” bizonyította be a
radikális baloldal számára.
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anarchistákat (akik magukat szintén szocialistának vallották). Szociáldemokrata oldalról többek
között a mandátumok fokozottabb szűrésével igyekeztek gátat vetni az anarchista befolyásnak,
míg az anarchisták – már az alapító kongresszuson is – botrányos viselkedésükkel próbálták
meghiusítani az általuk reformistának tekintett határozatokat. Mindkét fél hamar belátta, hogy a
közös munka – legalábbis az adott szervezeti szinten – nem lehetséges. A kifejezetten anarchista
szervezetek képviselőit eltávolították, és senki számára sem maradt kérdéses, hogy a
Nemzetközi Munkásszövetség – ha nem is teljes ellentétben, de semmiképpen sem teljes
összhangban saját nevével – kizárólag a marxista szociáldemokrácia gyűjtő- és koordináló
szervezete marad. Az anarchisták kizárásával azonban az „anarchizmus” elleni harc még
korántsem ért véget. A legkülönfélébb témákról folyó vitákban – így az általános-, illetve a
tömegsztrájk vitáiban, a háború kérdése körüli csatározásokban, a gyarmati kérdés, a
nacionalizmus, a földkérdés stb. vitájában – általános tendenciává vált, hogy a reformista oldal
(vagyis jellemzően a német SPD régi vezetői, az August Bebel és Wilhelm Liebknecht neve
által fémjelzett pártvezetői garnitúra) anarchistának titulálta radikális ellenfeleit. Ezáltal a vitát
az elvi síkról elterelve, egyrészt egyfajta hitvitává torzította, másrészt pedig – az Internacionálé
korábbi, anarchistaellenes döntéseit citálva – tulajdonképpen kriminalizálta, de legalábbis
marginalizálta ellenfeleit. Így vált maga Nieuwenhuis is egyre inkább „anarchistává” – ám ez az
anarchizmus nagyrészt nem volt más, mint az Internacionálé reformizmusára adott
válaszreakció. Nieuwenhuis sohasem lett tételes anarchista és mindig ragaszkodott
marxizmusához, de az évek és a viták előrehaladtával unos-untalan ezt a jelzőt használták vele
kapcsolatban. Ezzel az eljárással még sokszor találkozni fogunk a baloldali radikalizmusok
történetében. Jól illusztrálja ezt a felfogásbeli különbséget az a vita, amely az Internacionálé
1891-es brüsszeli kongresszusán csúcsosodott ki az imperialista háborúval szembeni
állásfoglalás kapcsán. A többség a németek Wilhelm Liebknecht által felvezetett határozati
javaslatát támogatta. Ez általánosságban elítélte a háborút és a militarizmust, leszögezte, hogy
csak a szocializmus kivívása jelentheti a háborúk végét, és a felelősséget az uralkodó
osztályokra hárította. Ám egy szót sem ejtett arról, hogy mi a munkáspártok, a proletárok, a
szakszervezetek vagy akár az Internacionálé konkrét feladata háború esetén. Nieuwenhuis ezzel
szemben ellenjavaslattal élt, amely szerint „a brüsszeli szocialista kongresszus határozatban
kimondja, hogy egy esetleges hadüzenetre valamennyi ország szocialistáinak válasza a népnek
általános munkabeszüntetésre való felhívása lesz”. A javaslatot elvetették. Nieuwenhuis
beszédében – közel negyedszázaddal 1914 előtt! – a szociáldemokrácia sovinizmusának
veszélyeire figyelmeztette a kongresszust: „Ha kizárólag egyhangú határozatokat akarnánk
hozni, akkor csak általános szóvirágokat kellene hangoztatnunk, mint ebben a határozati
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javaslatban [ti. a végül elfogadott német javaslatban – K. P.]; ha a benne előforduló
szociáldemokrata és szociáldemokrácia kifejezéseket Krisztussal és a kereszténységgel
cserélnénk fel, az üdvhadsereg meg a pápa, egyszóval minden párt megszavazhatná ezt. Amikor
a burzsoáziát okolják a militarizmusért, ez olyan, mint amikor két fiú hajba kap, és mindegyik a
másikat okolja a verekedés megkezdéséért. […] A szekcióban én a kisebbséghez tartoztam. És
minthogy a kisebbet ott is, mint mindenütt, felfalják, az én ügyem is elbukott. […] A nagy
nemzetek kevésbé nemzetköziek, mint a kicsik. Ennek az az oka, hogy a nagy nemzetek
becsvágyók, amíg a kicsiknek nincs elég hatalmuk ahhoz, hogy becsvágyók legyenek. A
nemzetközi érzés hiányából fakad a sovinizmus. Így azután közöttünk is vannak soviniszták, és
ez különösen áll a németekre. S hogy ezt megerősítsem, csak Vollmar esetére kell
emlékeztetnem, aki fejtegetéseiben joggal hivatkozhatott más német elvtársak parlamenti
megnyilatkozásaira.60 […] A sovinizmus egész szocialista mozgalmunkat veszélyezteti.
Valamennyi szocialistának a háború kitörése esetén azonos magatartást kell tanúsítania.
Különben a népek a parancs elhangzásakor egyszerűen masíroznak majd, és kölcsönösen
szétmarcangolják

egymást.

A

sovinizmus

vezet

támadó

és

védelmi

háború

megkülönböztetéséhez. A magam részéről elvetem ezt a megkülönböztetést. […] A jelenlegi
viszonyok között a népnek háború esetén fel kell lázadnia. Engels azt mondotta: Adjatok
mindenkinek egy puskát és 50 töltényt, és a szabadság biztosítva lesz! Én azt hiszem, hogy a
proletariátus győzelme a világbéke győzelme is lesz.”61 Bár a határozati javaslatot, mint láttuk,
az Internacionálé küldöttei végül nem szavazták meg, de beterjesztője ellen Hollandiában a
hatóságok pert indítottak felforgatás és lázítás címén – kétes dicsőség ez, de mindenképpen
elismerés egy forradalmár számára!
Az 1893-as zürichi kongresszuson ismét napirendre került a parlamentarizmus kérdése. A
holland küldöttség is két frakcióra szakadt. Nieuwenhuis ahhoz a kisebbséghez tartozott, amely
elítélte a parlamenti akciót (amelyet általában véve a politikai akcióval azonosítottak), és
szembeállította vele a munkásosztály önszerveződését és harcát a termelés területén. A
kongresszus végül határozatában a politikai harc elsődlegességét, vagyis a parlamentaristák
platformját fogadta el, és azt lényegében az Internacionáléhoz tartozás egyik ismérvévé tette.
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Georg Heinrich von Vollmar 1891-ben két előadást tartott a müncheni „Eldorado” vendéglőben. Ezekben –
korát megelőzve – azt fejtegette, hogy az SPD-nek nyitnia kell a különböző osztályok felé, és így megerősítve a
párt parlamenti pozícióit, megszerezni az állam irányítását. Vollmar beszédeit akkor még általános
megütközéssel fogadta a szociáldemokrácia. Nieuwenhuis azonban felismerte, hogy a bajor szociáldemokrata
által hangoztatott vélemény korántsem egyedülálló, és lényegében megfelel a szociáldemokrácia általános
fejlődési logikájának, akárcsak az, hogy Vollmar támogatta a német gyarmati terjeszkedésre irányuló állami
erőfeszítéseket.
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Az anarchisták és a marxisták vitája végül az 1896-os londoni konferencián jutott dűlőre, ahol
rögtön az első mandátumvizsgálatnál érvénytelenítették több anarchista küldött, köztük Gustav
Landauer mandátumát. Mindkét oldalról botrányos jeleneteket provokáltak. Nieuwenhuis
elkeseredett

felszólalásában

kifejtette,

hogy

a

zürichi

határozat

elfogadásával

az

Internacionáléban megszüntették a véleményszabadságot. Komolytalannak tartotta azt a
felvetést, hogy az anarchisták célja pusztán a konferencia lehetetlenné tétele lett volna; ettől,
úgymond, csak azok tartottak, akik féltek a „marxista egyházatyák zsinatjának” megzavarásától.
Erőteljesen hangsúlyozta, hogy hiba lenne egyenlőségjelet tenni a „politikai akció” és a
„parlamenti akció” közé: míg az előbbiről megoszlanak a vélemények az utóbbi ellen folytatni
kell a harcot. Az anarchisták – szögezte le Nieuwenhuis – „kommunista anarchisták lévén,
szocialistáknak is tartják magukat. Reclus, Kropotkin talán nem szocialista? Akkor
Liebknechtről is azt lehetne állítani, hogy nem szocialista. Egyetlen frakciónak sincs joga
monopolizálni a szocializmust – ellenkező esetben csupán a parlamentáris szocialisták
kongresszusáról beszélhetnénk.” A vitát lezáró szavazásnál 18 nemzet delegátusai voksoltak az
anarchisták kizárására, és csupán két ország, Franciaország és Hollandia (57:56, illetve 9:5
arányban) küldöttsége foglalt állást a határozattal szemben. Nieuwenhuis, Marx és Engels
harcostársa, a II. Internacionálé alapító kongresszusának alelnöke megbélyegzett anarchistaként
elhagyta a kongresszust – és a szociáldemokrata mozgalmat.
Az anarchisták – és az anarchistának kikiáltott marxisták – eltávolításával a szocialista
mozgalomban más harcok lángoltak fel. Tulajdonképpen továbbra is egy reformista és egy –
önmagában is megosztott – „forradalmi” álláspont került szembe egymással. A viták – nem
meglepő – legélesebben a német pártban, a „szociáldemokrácia nagy laboratóriumában”
jelentkeztek, hogy innen terjedjenek tovább a többi ország mozgalmi szféráiba. A reformizmus
zászlaját Eduard Bernstein bontotta ki, míg az „ortodox marxista” irányzat vezetője Karl
Kautsky lett. Az összkép ennél azonban összetettebb volt. Témánk szempontjából nem lényeges
ugyan, de a reformizmus sem volt egységes. Ellentétek voltak viszont a marxista táboron belül
is – mégpedig lényegében továbbra is a régi ellentétek, hiszen a marxisták voltak az
Internacionálé addigi fővonalának hivatalos örökösei. Kautsky determinisztikus ökonomizmusa
a szocialisták feladatát a törvényszerűen bekövetkező változások szempontjából lényegében
csupán a „tudatbevitelre” korlátozta, vagyis arra, hogy megszervezzék a munkásosztályt a rá
váró hatalom átvételére. Ezt néhány tucat szocialista ideológus komolyan vitatta. Ezek a jórészt
értelmiségi marxisták úgy vélték, hogy az események alakulásában sokkal nagyobb szerep jut
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az osztály akaratának, szellemi energiáinak, mint azt Kautsky és követői feltételezik, és maga az
osztály lesz az, amely a forradalmat szüli. Pontosabban a kapitalizmus körülményei termelik ki
a proletár osztályt, amely a forradalom feltétele, mint azt Marx és Engels már a Kommunista
Kiáltványban leszögezték. Németországban – következésképpen nemzetközileg is – Rosa
Luxemburg lett az új vitákban kikristályosodó „forradalmi marxizmus” fő ideológusa. Nálánál
is radikálisabb álláspontra helyezkedett azonban néhány hollandiai marxista: Anton Pannekoek,
Herman Gorter, Frank van der Goes, Henriette Roland-Holst és maroknyi társuk, akik a holland
Szociáldemokrata Munkáspárt (Sociaal Demokratische Arbeiders Partij – SDAP) elméleti
folyóirata, a Nieuwe Tijd (Új Idő) körül csoportosultak. Ez a társaság lett a későbbi
tanácskommunizmus bölcsője. Nieuwenhuis és Luxemburg mellett a legnagyobb hatást
kétségkívül Joseph Dietzgen (1828–1888), ez az autodidakta munkásfilozófus gyakorolta
rájuk, akinek Das Wesen der Menschlichen Kopfarbeit (Az emberi gondolkodás természete)
című 1869-ben megjelent főművét Marx és Engels a dialektika alapvető fegyvertényének
tartotta.
Engels a Ludwig Feuerbach és a klasszikus német filozófia vége című, 1886 elején írt
tanulmányában rámutatott a rokonságra Dietzgen módszere, és a marxi-engelsi módszer
között:62 „…És figyelemreméltó, hogy ezt a materialista dialektikát, amely évek óta legjobb
munkaeszközünk és legélesebb fegyverünk volt, nemcsak mi fedeztük fel, hanem rajtunk
kívül, függetlenül tőlünk, sőt még Hegeltől is, újra felfedezte egy német munkás, Joseph
Dietzgen.”63 Dietzgen – akárcsak Marx, először a Feuerbach-tézisek megírásakor (1845) – a
hangsúlyt már nem az idealizmus és a materializmus közötti mechanikus ellentétre helyezte,
hanem a valódi (dialektikus) materializmus és a vulgármaterializmus (a de facto idealista
„anyagelvűség”) szembenállására. Ő – és nem Plehanov – volt az, aki először írta le a
„dialektikus materializmus” kifejezést a 19. század hetvenes éveiben. Igyekezett elkerülni
korszak szociáldemokrata ideológiájára jellemző leegyszerűsítéseket, és munkásként
(tulajdonképpen jól képzett tímárként kézműves, szociológiailag inkább petit bourgeois volt)
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Különbséget kell tennünk a Marx (és részben Engels) által használt dialektikus (a par excellence „forradalmi”)
módszer, és ennek a dialektikának később dogmává meredt és kanonizált utóda (tulajdonképpen idealista
inverze), a („reformista” és az „ortodox”) „marxizmus” között. Míg az elsőnek erőssége a kritikai reagálás és a
kérdések felvetése – a negációk által közvetített pozitív leírás –, addig az utóbbi olyan üdvtanná torzult, amely
kvázitudományos elhivatottsággal úgy vélte, mindenre kész válasszal rendelkezik, pontosabban minden
társadalmi (és egyéb) jelenség a készen tárolt válaszok sémáihoz igazítható és igazítandó. Mint ismeretes, Marx
„jelmondatául” az Omnibus dubitandum szolgált; a szociáldemokrácia vallásaként (Vö: Dietzgen: Der Religion
der Sozialdemokratie, 1870–1875) viszont a „marxizmus” célja éppen a „valóságot” illető mindenféle kétely
kiirtása, egy ontológikus mindentudás univerzalizmusának elterjesztése volt a munkásosztály köreiben.
63
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éppen azt példázta, hogy a „tömegek” számára nem kell feltétlenül „felhígítani” az ideológiai
üzenetet. Dietzgen lét és tudat viszonyát nem elsősorban alá- és fölérendeltségi viszonynak
látta, hanem olyan kölcsönhatásnak, ahol e két anyagi entitás folyamatos mozgásban
egymásra hatva termeli az embert és környezetét, valamint a közöttük lévő kapcsolatot, a
tudatot: „A folyamat minden”. Számára a tudat (vagy a „szellem”) is az anyagi világ faktora,
amelynek saját immanens mozgásai szintén a materializmus tárgyát képezik, és állandó
kölcsönhatásban vannak a „durva” anyagi valósággal. A tudat nem csupán a külvilág belső
leképzése, hanem a gondolkodás folyamatának helye is. Az agy szellemi (geistig)
tevékenysége az, amely az érzékelés tárgyait egységes koncepciókba sorolja a folyamatos
változás körülményei között. Dietzgen így elveti az anyag örökkévalóságának vulgárisidealista felfogását, és oda lyukad ki, hogy „…az Anyag benne foglaltatik a változásban; az
Anyag az, ami változik, és az egyetlen, ami megmarad, a változás”. 64 Ebből következik, hogy
minden tudás szükségszerűen relatív; és ezt a relatív tudást csupán egy tudati aktus képes
életre hívni. Ez a tudatosság, a „szellem” (Geist) teremti meg az anyagival a dialektikus
kapcsolatot, az állandó interakciót, amelyben „…a szellem anyag a dolgok számára, és a
dolgok anyaggá válnak a szellem számára. Szellem és dolgok csupán kölcsönös
kapcsolataikon keresztül léteznek.”65
Dietzgen munkásságát Marx és Engels egyaránt nagyra becsülte, bár a „zseniális
autodidaktának” felrótták a gyakori önismétléseket és – persze inkább Marx – azt, hogy nem
ismerte eléggé mélyen Hegelt. 1868 májusában Marx Dietzgenhez írt levelében azt ígérte,
hogy „…ha leráztam magamról a közgazdasági terhet, megírok egy »Dialektikát«. A
dialektika igazi törvényei már Hegelben benne foglaltatnak; persze misztikus formában. Ezt a
formát kell lehámoznunk róluk…”66 Dietzgen a következőképpen reagált erre: „Minthogy én
a magam részéről attól tartok, sokáig eltarthat, amíg Marx megörvendeztet bennünket ezzel a
munkával, s mivel ifjúkoromtól kezdve sok önálló kutatást folytattam e tárgyban,
megpróbálok a tudni vágyó értelem számára bepillantást nyújtani a dialektikus filozófiába. E
filozófia a központi nap, ahonnan kiindul az a fény, mely nemcsak a gazdaságot, hanem az
egész kulturális fejlődést megvilágította előttünk, s amely végül bizonyára meg fogja
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Joseph Dietzgen: The Nature of Brainwork. Párizs, 1973. 90-91.
Uo. 71.
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Marxnak e levele nem került elő, Dietzgen azonban idézi a Volkstaat 1876. január 9-i számában megjelent
Sozialdemokratische Philosophie c. cikkében. (MEM 32. k. 535.)
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világítani az egész tudományt is »végső alapjaiban«”. 67 Nagy, átfogó Dialektikát – sajnos Marx végül soha nem írt, és ezt nem pótolhatta Dietzgen főműve, a már említett Menschliche
Kopfarbeit sem, amely mindazonáltal nem maradt észrevétlen: az I. Internacionálé 1872-es
hágai kongresszusán Marx Dietzgent „a mi filozófusunkként” jellemezte a küldötteknek.
Dietzgen azonban életének utolsó éveiben szakított a szociáldemokráciával, és egyfajta
szintézist kívánt létrehozni az anarchizmus és a kommunizmus között. 1884-ben az USA-ba
költözött, ahol a Der Sozialistnak, az Amerikai Szocialista Munkáspárt (American Socialist
Labour Party – ASLP) egyik lapjának a szerkesztője lett.68 Az 1886-os chicagói események –
a haymarketi merénylet és az anarchisták ellen indított hajtóvadászat – után nem volt hajlandó
elhatárolódni a megvádolt anarchistáktól, bár az ASLP Nemzeti Bizottsága kijelentette, hogy
a párt minden közösséget megtagad velük.

Dietzgen ezzel szemben cikket publikált az

anarchista Chicagoer Arbeiterzeitungban, amelynek több szerkesztőjét is letartóztatták
(közülük Adolph Fischert ki is végezték). Érdemes idézni Dietzgen véleményét ebben a
kérdésben, hiszen később a baloldali kommunistákat (illetve mint láttuk, az ortodoxiától
elhajló szocialistákat is) is gyakran érte – nem mindig alaptalanul – az anarchizmussal való
együttműködés „vádja”. Érveik megegyeztek Dietzgen értékelésével, aki ezt írta egy
levelében 1886-ban: „Engem nemigen érdekel, hogy valaki anarchista vagy szocialista, és úgy
érzem, túl nagy hangsúlyt helyeznek erre a megkülönböztetésre. Ha az anarchisták soraiban
eszement

individualistákat

találunk,

akkor

a

szocialisták

viszont

gyávaságukért

kárhoztathatóak. Engem ez is, az is hidegen hagy. A többségnek még mindkét oldalon
rengeteg tanulnivalója van, és ez önmagában egyesülésüket fogja eredményezni.” Egy másik
levelében így folytatja: „...nem valósíthatjuk meg az új társadalmat komoly harcok nélkül.
Sőt, ez nem lehetséges általános felfordulás, anarchia nélkül. Hiszem, hogy az anarchia az
átmenet egy szakasza. Sok anarchista azonban úgy véli, hogy az anarchizmus a társadalom
végpontja. Ebben az értelemben ezek a bolondok úgy vélik, nincs náluk radikálisabb ember.
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Ám a valódi radikálisok mi vagyunk, akik a kommunista rendért harcolunk. A végcél a
szocialista rend és nem az anarchista felfordulás.”69
Dietzgen rövid időre az Arbeiterzeitung főszerkesztője lett. 1888-ban, mikor meghalt, abba a
sírba temették, ahol a haymarketi justizmord anarchista mártírjai is nyugszanak.
Dietzgen mellett jelentős szerepet kapott a baloldali kommunizmus eszmerendszerének
kialakulásában Johann Most is, a maga korában híres anarchista ideológus, Dietzgen amerikai
harcostársa, aki inkább a gyakorlat felől közelítette meg ugyanazokat a problémákat. Most
1846-ban született Németországban. Szakmája könyvkötő volt. 1867-ben csatlakozott az
Internacionálé zürichi szekciójához. A következő évben visszatért Németországba, ahol részt
vállalt a fellendülő szociáldemokrata mozgalomban; a szociáldemokrácia marxista ágát
képviselte a lassalleánus irányzattal szemben. 1874-ben – egy évvel a pártegyesítő gothai
kongresszus előtt – képviselőnek választották a Reichstagba. Most nagy reményekkel kezdte
meg a parlamenti munkát, mert úgy hitte, ebben új formát lelt a proletariátus érdekében végzett
harcra. Ám reményeiben csalatkozott: több más forradalmárhoz hasonlóan – mint pl. Domela
Nieuwenhuis és Herman Gorter Hollandiában vagy Karl Liebknecht és Otto Rühle
Németországban – őt is jelentős részben parlamenti élményei vitték el a szociáldemokráciával
való szakításig. 1878-ban nem fogadta el újraválasztását és elhagyta a Németországi
Szociáldemokrata Pártot is, amely a Bismarck-féle „kivételes törvényeket” kihasználva éppen
ekkoriban szabadult meg ügyesen saját sorain belül a „felforgatóktól és anarchistáktól”.
Most Londonba utazott, ahol hamarosan német nyelvű újságot jelentetett meg Freiheit
(Szabadság) címmel. Ebben a lapban már elkezdtek körvonalazódni Most nézetrendszerének, az
anarcho-kommunizmusnak (más megnevezésekben kommunista anarchizmus, szocialista
anarchizmus stb.) alapvonalai: szintézist próbált teremteni a kommunista elmélet marxi
hagyományai és a szigorúan autokráciaellenes anarchista hagyományok között. A Freiheit a
kapitalizmus erőszakos lerombolását hirdette, elutasítva minden reformot és reformizmust. Most
hangoztatta, hogy az osztályharcban nincs helye kíméletnek, hiszen a burzsoázia sohasem ismert
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irgalmat, és arra készül, hogy „a forradalmat a legjobbak vérébe fojtva erősítse meg a
rabszolgaság láncait. Ölni vagy megöletni: nincs más választás.(...) Nem vérszomjból vagyunk
forradalmárok, hanem azért, mert nem vezet más út az emberiség felszabadításához. Ezt tanítja a
történelem. A reformok hiábavalóak, hiszen a gordiuszi csomót nem oldja más, csak a kard.
Néhány év sem telik bele, és a világ történelmét a tömegek írják majd” – írta az első szám
bevezető cikkében.
1881-ben Londonban ülésezett a Szocialista Forradalmárok Nemzetközi Kongresszusa,
amelynek szervezésében Most is fontos szerepet játszott. (A kongresszuson azonban nem tudott
részt venni, mivel egy cikke miatt, amelyben üdvözölte a Narodnaja Volja II. Sándor cár elleni
merényletét, éppen börtönben volt.) Ez a kongresszus megpróbálta életre galvanizálni az
Internacionálét, de Főtanács nélkül, föderalisztikus alapokon. Az egyetlen központi szerv az
információs és koordinációs iroda lett. Ez volt az akkoriban híres és rettegett Fekete
Internacionálé, amely – bár a korabeli európai média kétségbeesett riadót fújt – végül csupán az
Egyesült Államokban szerzett észrevehető befolyást. Valóban komoly szerepet ott sem játszott:
az anarchista csoportok öntörvényű tevékenységét nemigen lehetett koordinálni, különösen nem
egy ilyesféle decentralizált szervezettel. A Fekete Internacionáléból – akárcsak annak idején az I.
Internacionáléból – inkább a polgári sajtó kreált óriási, vérszomjas forradalmi szervezetet. A füst
sokkal nagyobbnak bizonyult a lángnál, és áldozatai is sokkal inkább a justizmordok, lincselések,
a Ku Klux Klan gyilkos akciói és a Pinkerton-pribékek sortüzei által sújtott forradalmárok
voltak, mint a nagytőkések, vagy akár a sajtó által megfélemlített és feltüzelt kispolgárok.
1882-ben Michael Schwab meghívására maga Most is az USA-ba, Chicagóba érkezett. Ezek az
évek a 19. század végén az amerikai osztályharc nagy napjai voltak. Az erősen iparosodott és
jelentős tőkét koncentráló chicagói iparvidéken ez a harc különösen éles volt. Az elkeseredett
munkások – a rendőrök, katonák, magándetektívek és paramilitáris csoportok brutális
módszereiből tanulva – önvédelmi szervezeteket hoztak létre, ahol a fegyverforgatás és a
közelharc fortélyait gyakorolhatták. Ezeket a csoportokat egy ideig az ASLP keretein belül
szervezték, amely azonban 1878-ban (ugyanabban az évben, amikor a német SPD) megpróbálta
lefegyverezni „túl aktív” tagjait. Az ekkor kiváló csoportokból jött létre Hasselmann vezetésével
– aki egykor a Reichstagban Most képviselőtársa volt – a Szocialista Forradalmárok Klubja
(SRC). Ebben olyan militánsok dolgoztak, mint Albert R. Parsons, August Spies, vagy Schwab,
a majdani „chicagói mártírok”.
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Az SRC szervezetei az állam elleni direkt akciókra hívták fel tagjaik figyelmét. Mint Parsons
kijelentette: „Az állam minden formája csupán a tulajdonos osztály összeesküvése arra, hogy a
dolgozó osztályt megfossza természeti jogaitól.” A szervezet 1881-es kongresszusa elítélte a brit
kormány írországi politikáját, támogatta az önkényuralom ellen harcoló narodnyik terroristákat
Oroszországban és felszólította a proletárokat, hogy fegyverkezzenek fel érdekeik védelmére. Az
SRC központi szerveként a kongresszus létrehozta a chicagói információs irodát, amelyhez
Most, amint megérkezett, azonnal csatlakozott.
A Szocialista Forradalmárok Klubját azonban gyengeségre kárhoztatták a tagszervezetek közti
viták. Ezért 1883-ban összeült Pittsburgh-ben az egyesítő konferencia, amely megpróbálta
felkutatni az eredménytelenség okait. Itt alakult meg az új szervezet, a Munkások Nemzetközi
Szövetsége (International Working People's Assosiation, IWPA) amelynek nyilatkozataként
Most, Spies, Parsons és más forradalmárok ekkor adták ki a Pittsburgh-i Kiáltvány című
írásukat: „Elérkezett a szolidaritás ideje. Egyesítsétek soraitokat! Verjétek a dobokon a
forradalom indulóját: »Világ proletárjai egyesüljetek! A láncaitokon kívül nincsen
vesztenivalótok, de a világot nyerhetitek cserébe!« Reszkessetek, világ elnyomói (...) közeleg az
Ítélet Napja!” Az, hogy az anarcho-kommunizmus leghíresebb kiáltványa a kommunizmus
leghíresebb kiáltványának befejezését használja fel zárósoraiban, mindenképpen jelzésértékű.
1883-tól 1886-ig az anarcho-kommunista csoportok száma ötezerre nőtt, és képzett militánsaik
egyre jobb eredménnyel voltak képesek felvenni a harcot ellenfeleikkel mind az elméletben,
mind az utcai harcokban. A csoport vezetése ugyanakkor beleesett a régi blanquista csapdába: a
forradalom győzelmét egy puccstól, és nem a proletár tömegharc generalizálódásától várták.
Ennek megfelelően az IWPA a legnagyobb figyelmet a harc szorosan vett technikai részére
irányította. A század kilencvenes éveinek elején Ravachol és a többi „tiszta szívű gyilkos” is
eredményesen forgatta Most ilyenféle írásait, mint az ekkoriban keletkezett A dinamit egyszerű
elkészítése vagy a Robbanóanyagok: praktikus leckék a népszerű kémiából című füzetkék.
Parsons így írt az egyik hasonló brosúrában: „(a dinamit) a békecsináló, az ember legjobb
barátja; megszabadítja a világot a kevesek uralmától a tömegek felett, hiszen alapvetően minden
kormányzás erőszak és minden törvény hatalom.”
A haymarketi események, majd a hatalom koncentrált támadása azonban ráébresztette Mostot,
hogy a forradalmat végül is nem néhány fegyveres „hivatásos forradalmár”, hanem a
proletariátus, a kisemmizettek osztálya együttesen kell, hogy megvívja. Elfordulva a
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forradalomcsinálás romantikus módszereitől (és a praktikus kémiai kutatásoktól) újra a
propagandába vetette magát. Ekkor jelent meg a német nyelvű Freiheit utódja, az angol nyelvű,
havonta megjelenő Freedom első száma 1886 októberében. Ezekben Most immár tudatosan az
anarchizmus és a kommunizmus közötti szintézis megteremtésére törekedett. 1892-ben – immár
meggyőződve az egyéni terrorakciók értelmetlenségéről – elítélte Alexander Berkman
félresikerült merényletét egy gyáriparos ellen. Ekkor történt az a híres eset, hogy Most korábbi
tanítványa (és Berkman akkori élettársa), Emma Goldman egy gyűlésen kutyakorbáccsal esett
neki a beszédet tartó Mostnak.70 A botrány nem használt Most reputációjának: 1906-ban
bekövetkezett haláláig jobbára a mozgalom perifériáján vegetált. Nem érhette már meg, hogy az
1910-es években mind Gorter, mind pedig Rühle újra felfedezte írásait, mint a következetesen
forradalmi marxizmus iskolapéldáit, az anarchizmus és a marxizmus újraegyesítésére tett
kísérleteket.
Anarchista szimpátiái, illetve Mosttal való kapcsolati persze nemigen használtak Dietzgen
megítélésének sem a szociáldemokrácia berkeiben: a marxizmust egyre inkább ortodoxiává
merevítő Marx-epigonok éppen azt a finoman árnyalt dialektikus megközelítést hagyták
figyelmen kívül a dietzgeni életmű értékelésében, amelyet egykor mestereik olyan sokra
tartottak. Dietzgen filozófiája számukra egyszerűen „idealizmusnak” tűnt, hiszen ők maguk
egyre gépiesebb marxizmusukkal kisebb-nagyobb lépésekkel valójában éppen a premarxiánus
mechanikus materializmushoz kanyarodtak vissza. Franz Mehring egy 1909-ben írt cikke
szerint Dietzgen „zavaros”, a „dialektikáról lefosztotta a tudást”.71 Plehanov két évvel korábbi
tanulmányában érdektelennek tartotta filozófiáját, és úgy vélte, hogy Dietzgen visszaesik a
18. századi materialisták szintjére.72 Maga Lenin sokkal fontosabbnak tartotta és többre
értékelte Dietzgen tevékenységét, ám jelentőségét mégis leginkább abban látta, hogy „egy
munkás, aki önállóan eljutott a dialektikus materializmushoz, vagyis Marx filozófiájához (...)
A munkásoknak, hogy öntudatosakká legyenek, olvasniuk kell Dietzgent,73 de egy pillanatra
sem szabad megfeledkezniük arról, hogy Dietzgen nem mindig helyesen fejtette ki Marx és
Engels tanítását, márpedig filozófiát csak Marxtól és Engelstől lehet tanulni. (...) Dietzgen az
emberi megismerés viszonylagosságát hangsúlyozva gyakran zavarossá válik, és helytelen
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módon engedményeket tesz az idealizmusnak és az agnoszticizmusnak.”74 Nem javította
Dietzgen politikai megítélését – sem a szociáldemokraták, sem a bolsevikok körében – az
sem, hogy az otzovisták, Bogdanov, Lunacsarszkij és társaik sokban alapoztak rá eklektikus
filozófiai irányzatuk kialakításában. Ennek is megvoltak persze az előzményei: Dietzgen
halála után fia, Eugen Dietzgen valóban megkísérelt létrehozni egy zavaros és minden
dialektikus erejétől megfosztott filozófiai kotyvalékot, amely a logika és a dialektika hiányát
himnikus szózatokkal igyekezett palástolni. Ez az ún. dietzgenizmus az USA-ban és NagyBritanniában a 20. század elején még némi közönséget is képes volt magához vonzani a
különféle munkás önképzőkörök tagjai közül. A dietzgenisták túl „szűknek” találták a
marxizmus kereteit, és igyekeztek azokat az „idealizmus” irányába kiterjeszteni. Pannekoek
egy 1910-es cikkében elutasította Marx és Dietzgen szembeállítását: „Nem a »dietzgenizmus«
vagy a »szűken vett marxizmus«, hanem Marx és Dietzgen az, ami a proletariátus számára
fontossággal bír. Csupán egyféle marxizmus létezik, a társadalom és az emberi nem Marx
által megalapozott tudománya, amelyhez Dietzgen fontos és szükséges részeket adott
hozzá.”75
Herman Gorter, Henriette Roland-Holst és mindenekelőtt Anton Pannekoek azonban sokkal
nagyobb érdeklődéssel fordult a német filozófus munkássága felé: hollandra fordították és
kommentálták munkáit. A „szellem” szerepének hangsúlyozása az osztályharcban számukra a
munkások spontaneitásának elismerése volt, amely túllépett a hivatalos szociáldemokrácia
szűk, bürokratikus keretein. Újfajta proletár morált és etikát alapozott meg, amely az
öntudatot és az áldozatvállalást helyezte előtérbe, sokkal inkább, mint a hitet és a fegyelmet –
a szociáldemokrácia addigi fő elvárásait. A társadalom maga élő erőként jelent meg a holland
marxisták felfogásában: a forradalmárok nem „csinálják” a történelmet, hanem ők maguk a
történelem. Pannekoek számára a szellem volt az elmélet fejlődésének záloga, amely „...az
akaratot (...) a racionális tudatnak és tudásnak rendeli alá. A teoretikus tudás lehetővé teszi,
hogy a munkások túllépjenek közvetlen, szűk érdekeiken, és a proletariátus általános érdekeit
tartsák szem előtt, és cselekvésüket a szocializmus hosszú távú érdekei határozzák meg.”76
Roland-Holst Pannekoekkal szemben inkább az új „morált” alkotó filozófust látta
Dietzgenben, és traktátusaiban annak igazolását látta, hogy a proletár szellemiség képes
átalakítani a kapitalista külvilágot: Roland-Holst így végül éppen azokat a következtetéseket
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vonta le Dietzgenből, amiket Plehanov korábban támadott a filozófusról írt, már érintett
tanulmányában: olyan idealista szemléletet vélt megtalálni benne, amely minimalizálta az
erőszak jelentőségét az osztályharcban (pontosabban azt a „szellemi erőszakkal”, a tudati
aktivitással helyettesítette – és mindezt 1918-ban, az európai forradalmi hullám csúcspontján).
Gorter valahol középúton helyezkedett el a két álláspont között. Ő a propaganda és az agitáció
szükségességét, elsődleges fontosságát olvasta ki Dietzgenből: csupán a tudás lehet garancia a
helyes, forradalmi proletárpolitikához, ám ez a tudás – Pannekoek véleményétől eltérően –
akár kívülről bevitt tudatosság is lehet. Gorter ebben a kérdésben meglehetősen közel került
Lenin – vagyis eredetileg Kautsky – elképzeléseihez, amelyek szerint valamilyen külső
tudatosságot kell a proletariátusba csepegtetni.
Pannekoek már 1902-ben hosszú tanulmányt írt Dietzgen munkáinak holland nyelvű kiadása
elé (a fordítás Gorter munkája volt); a szöveg külön brosúrában is megjelent Joseph Dietzgen
filozófiai munkásságának helye és jelentősége címmel. Több mint három évtizeddel később, a
harmincas évek közepén Pannekoek hozzáfogott, hogy filozófiai oldalról támadja meg Lenin
munkásságát. A Lenin, mint filozófus 1938-ban jelent meg a holland Internacionalista
Kommunisták Csoportja (Gruppe Internationaler Kommunisten – GIK) kiadásában, Karl
Korsch utószavával.77 Mivel evvel az írással máshol még foglalkozunk, itt csak a Dietzgenről
szóló 3. fejezetét tekintjük át;78 ez az írás talán a legjobb vezérfonal a dietzgeni dialektika és a
tanácskommunista ideológia szoros kapcsolatának elemzéséhez.
Pannekoek mindenekelőtt azért tartotta jelentősnek Dietzgent, mert kidolgozta a proletariátus
osztályharcának filozófiai szemléletét. Ezzel tulajdonképpen kiegészítette Marx elsődlegesen
gazdasági és politikai fejtegetéseit (ne felejtsük el, hogy Marx korai „filozófiai” szövegeinek
legfontosabb darabjai csupán az 1930-as években kerülnek majd elő a német
szociáldemokraták

jó

őrzött

fiókjainak

mélyéről).

Mint

Pannekoek

hangsúlyozta:

„…társadalmi és gazdasági téren [Dietzgen] Marx tanítványának vallotta magát, és a marxi
értékelmélettel, a tőke elemzésével teljes mértékben egyetértett. Filozófiájában viszont
független, eredeti gondolkodónak bizonyult, aki figyelmét mindenekelőtt az új világszemlélet
filozófiai következményeire összpontosította.” Egyben – burkoltan Leninnel polemizálva –
Pannekoek rámutatott a dietzgeni kifejtés sajátságára, amelynek „fő célja, hogy olvasóit a
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gondolkodás problémáin való töprengésre késztesse”. Így Dietzgen filozófiája Pannekoek
olvasatában „gyakorlati dialektika”: „Marx megállapította, hogy milyen valóságok határozzák
meg a tudatot; Dietzgen feltérképezte a valóság és a tudat közti kapcsolatokat, vagy – Herman
Gorter szavaival élve – Marx kimutatta, hogy mit csinál a világ az elmével, Dietzgen feltárta,
hogy mit csinál maga az elme.” Pannekoek hosszan elemezte Dietzgen módszerét – gondosan
vigyázva egyébként arra, hogy azokat soha ne ütköztesse a marxi gondolatokkal – hogy végül
eljusson saját konklúziójához, amely politikailag mindenképpen a baloldali kommunizmusnak
kedvezett a hivatalos marxizmus–leninizmussal, a sztálinizmussal és a szociáldemokráciával
szemben

egyaránt:

a

mechanisztikus

szervezet–központúság,

a

mozgalomorientált

vakfegyelem elvárásaival szemben Pannekoek lényegében liberter (de véletlenül sem
liberális), ám ugyanakkor determinisztikus válaszokat olvasott ki Dietzgen írásaiból. A
„döntés” és a meghatározottság nála dialektikus viszonyba kerül: a szükséglet egyik faktora
éppen a tudati faktor; ebből következően sokkal nagyobb szerepet kap a teoretikai harc – nem
absztrakt ideológiaként, hanem a kommunista társadalomba vezető átmenet elengedhetetlen
részeként. A proletariátus (ön)szerveződése társadalmi szükséglet, de célja nem a tudatos
vezetők követése (egy külső tudatosság elsajátítása), hanem az önálló (osztály)tudat
létrehívása – amely szintén a viszonyok függvénye. A szervezet tehát nem előfeltétel, hanem
következmény: a vezetők nem garanciái, hanem termékei az osztályharcnak – akárcsak
egyébként annak minden egyes résztvevője. Pannekoek véleménye szerint a proletariátus létét
nem kizárólag számaránya, földrajzi koncentrációja és gazdasági szerepe határozza meg,
hanem az teszi önmagában (in sich) és önmagáért (für sich) való osztállyá, hogy jól
elkülöníthető célja és történelmi programja van. Ennek a célnak ismerete maga a tudatosság
(Bewusstsein), amely azonban nem valamilyen felvilágosodás vagy megismerés eredménye,
hanem az osztályban immanensen meglévő entitás, amely körül maga az osztály
strukturálódik, vagyis az osztály öntudata (Selbstbewusstsein). Logikusan éppen ez a
pannekoeki osztálymeghatározás középpontja; arról az erőről van itt szó, amely lehetővé teszi,
hogy a szociológiai értelemben vett (funkcionálisan meghatározott) munkásosztályból egy
magasabbrendű, öncélú, akcióiban egységesen fellépő történelmi erő, a proletariátus jöjjön
létre. Az osztály akciói ebben az értelemben „spontánok”, ám ez a spontaneitás nem a
tevékenység „irracionális misztikáját” jelenti (mint Sorelnél), hanem a történelmi programnak
való akaratlan, ám szükségszerű megfelelést. Ebben a koncepcióban természetesen nem jutott
hely sem a hagyományos szociáldemokrácia vezetőkből és vezetettekből álló bürokratikus
tömegszervezeteinek, sem pedig a későbbi lenini elitpártnak, amely önmagában a tudatosság
kimunkálója és hordozója. „A marxizmus jelentőségét gyakorta abban látják – foglalja össze
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Pannekoek –, hogy a társadalmat első ízben képes természettudományos alapossággal leírni.
Hiszen a társadalmat, akárcsak a természetet, természeti törvények határozzák meg; a
társadalom nem véletlenszerűen fejlődik bele a vakvilágba, hanem egy mindent átható
szükséglet követelményei szerint halad. És mivel a társadalom maga nem más, mint emberi
tevékenység, így az ember cselekedetei és döntései sem önkényesek és véletlenszerűek,
hanem társadalmilag meghatározottak. […] A világ totalitása, amely egyaránt magába foglalja
a természetet és a társadalmat, egyetlen egységbe szerveződik; bármely pillanatot meghatároz
a megelőző pillanat, és bármely rész teljes mértékben az összes többi rész helyzetétől függ. A
világ egységessége változatlan […] Az emberiségnek vagy egy részének a cselekvését teljes
egészében a környezet, a természet és a társadalom együttes hatásai határozzák meg.
Megkereshetjük itt a szabályszerűségeket és a törvényeket, elnevezéseket és koncepciókat
kreálhatunk; ezeket azonban többnyire magunk sem tekintjük valamiféle elkülönült
valóságnak. Míg egy fizikus könnyedén elképzelheti a gravitációt, amint az űrben a napok és
a bolygók körül lebeg, némileg problematikusabb elhinni, hogy a »fejlődés« vagy a
»szabadság« hasonlóképpen köröz a fejünk felett és a társadalom körül, hogy valódi
entitásokként végzetszerűen meghatározzák az emberek sorsát. Ezek is csak olyan
absztrakciók, amelyek az elmében képződtek, adott kapcsolatrendszerek és függőségek
eredményeképpen. »Szükségességüknek« mint bármely természeti szükségletünknek az a
szükséglet az alapja, hogy az embernek táplálkoznia kell ahhoz, hogy élhessen. Ez az
egyszerű kijelentés jól érzékelteti a lényegi kapcsolatot az ember és a világ teljessége között.
A társadalmi viszonyok összetettsége azonban a társadalmi »törvények« olyan bonyolult
szövevényét eredményezi, hogy azt már nem lehet egynéhány egzakt formulával kifejezni.
Még kevésbé, mint a természetben, ezek nem a jövőről szólnak, hanem saját várakozásainkról
a jövőt illetően. […] A marxizmusnak mint a társadalom tudományának a jelentősége nem
elsősorban az általa felállított szabályok és várakozások valóságértékében van, hanem sokkal
inkább abban, amit a módszerének szokás nevezni: a mindent átható meggyőződésben, hogy
az ember világában minden közvetlenül kapcsolódik mindenhez. Így minden társadalmi
jelenség megértéséhez vizsgálnunk kell azon anyagi és társadalmi faktorokat, amelyek
meghatározzák azt.”
Pannekoek véleménye szerint a szociáldemokrácia forradalmisága éppen azért hanyatlik, mert
a szociáldemokrata politikusok eltávolodtak ettől az osztálytudattól, és ezáltal a mozgalom a
burzsoá társadalom negációja helyett annak módszereit veszi át, vagyis maga is burzsoá
párttá, nevezetesen a proletariátus befogására szolgáló burzsoá párttá vált. Úgy vélte, hogy a
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munkásmozgalomnak tökéletesen új struktúrákat kell kimunkálnia, hogy túlléphessen a
stagnáláson, és kifejthesse forradalmi energiáit. 1917-ben ezt látta meg az orosz forradalom
során kialakuló szovjetekben, majd 1918 folyamán a Németországban gomba módra
szaporodó munkás- és katonatanácsokban, amelyeket a proletariátus spontán akciói, a
hatalmas tömegsztrájkok és -akciók szükségletei hívtak életre.
De most kanyarodjunk vissza a 20. század legelejére, amikor a szociáldemokrácia berkein
belül még csak formálódik az a mozgalom, amelyet nem sokkal később már kommunistának
nevezhetünk. Bernstein revizionizmusánál ekkor még erőteljesebb volt Kautsky hatása.
Kellőképpen radikálisnak is látszott – nem csoda, hogy maga Lenin is lelkes kautskystaként
indult (és sok szempontból az is maradt élete végéig).79 A radikalizálódó szocialista
mozgalmak első valódi próbája tulajdonképpen az 1905-ös orosz forradalom volt. Az
események még a szociáldemokrácia centrumát is megmozgatták: maga Kautsky is úgy látta,
hogy új forradalmi hullám kezdődik, amelyben az erőszakos módszerek – a tömegsztrájk,
illetve bizonyos körülmények között akár a fegyveres felkelés – bekerülnek a proletariátus
fegyvertárába. Természetesen (éppen formális ortodoxiájából következően) Kautsky
ragaszkodott ahhoz, hogy az orosz „eset” – az ország elmaradottsága miatt – kivételes, és a
forradalomnak (mint azt Marx megjósolta) a legfejlettebb országokból kell majd kiindulnia.
Ám ha az orosz forradalom ilyen hatással volt a centrum íróasztal-forradalmáraira, akkor nem
meglepő, hogy a radikális baloldalnak még nagyobb ösztönzést adott. Rosa Luxemburg 1906ban megjelent Tömegsztrájk, párt és szakszervezetek című írásában már egyértelműen amellett
tette le a garast, hogy az orosz forradalom nemzetközileg is érvényes példát mutat – éppen e
forradalmi hullám kivételességét tagadta, és adaptálhatónak látta azt akár a német viszonyokra
is. Luxemburg visszatért az általános sztrájk, illetve a tömegsztrájk problematikájára, és
lényegében amellett érvelt, hogy az addig anarchistának bélyegzett stratégiát a
szociáldemokráciának is át kell vennie, mégpedig nem csupán taktikai szinten, hanem mert ez
felel meg a proletariátus történelmi mozgásának. A német szociáldemokrácián belül
kibontakozó diskurzus persze rögtön visszhangot keltett a nemzetközi szociáldemokrata
mozgalomban is. A holland pártban az általános sztrájkról szóló vita – amelyet véglegesen
soha nem zártak le – már az 1903-as hollandiai vasutas- és kikötőmunkás sztrájk kudarca után
ismét hevessé vált. A problémát még jobban elmélyítette, hogy a holland szakszervezeti
mozgalomban igen erős volt az anarchista, anarcho-szindikalista hatás, főleg a Christian
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Cornelissen-vezette Nemzeti Munkástitkárság (NAS) tevékenysége következtében. Ez
szükségessé tette, hogy a szociáldemokrácia valamilyen radikális választ adjon a felmerülő
taktikai kérdésekre: 1905-ben Henriette Roland-Holst Kautsky felkérésére ilyen szellemben
fogalmazta meg brosúráját az általános sztrájkról. Kifejtette, hogy a tömegsztrájkot a
parlamenti jogok kibővítésére, a választójog megszerzésére kell használni, de már úgy látta –
éles ellentétben az Internacionálé korábbi döntéseivel –, hogy a tömegsztrájk, illetve az
általános sztrájk nem csupán anarchista lózung, utópisztikus handabandázás, hanem
éppenséggel „a proletárforradalom egyik formája” – már ha a szociáldemokrácia képes azzá
tenni.80 Pannekoek viszont éppen a sztrájkkal kapcsolatos különféle elképzelések és egyéni
stratégiák láttán jutott arra a következtetésre, hogy komolyan elemezni kell a munkásosztály
összetettségét. A szociáldemokrácián – illetve tágabb értelemben az egész munkásmozgalmon
belül – folyó vitában a különféle vélemények mögött eltérő érdekű társadalmi rétegeket talált.
A revizionizmus bázisát véleménye szerint a középrétegek, kispolgárok, képezik. Ide
tartoznak az egykori iparosok utódai csakúgy, mint a modern kistisztviselői réteg, illetve az
állami alkalmazottak egy része is, és ezek valóban érdekeltek abban, hogy a revizionizmus
evolucionista tételei a gyakorlatban is érvényesülhessenek. A munkásosztály legnagyobb
súlyú rétege azonban, a proletariátus – amely nem feltétlenül csupán az ipari munkásságot
jelenti – viszont ettől a politikától nem remélheti felszabadulását, ezért csak a forradalmi út
marad nyitva előtte. A szociáldemokrácia megosztottságából Pannekoek ekkor még nem
vonta le azt a következtetést – legalábbis expressis verbis nem –, hogy a mozgalom
szükségszerűen nem csupán egymással vitázó részekre szakadt, hanem éppenséggel
egymással antagonisztikusan szembenálló irányzatokra – amint az egy évtized múlva be is
bizonyosodott. A viták mindenestre a holland szociáldemokrata párton, az SDAP-n belül is
egyre élesebbé váltak, és végül a Pieter J. Trolestra vezette reformista szárnynak sikerült
elszigetelnie a legradikálisabb elemeket. A pártvezetésből kiszorultak a Nieuwe Tijd körül
csoportosuló baloldaliak. Egyre világosabbá vált, hogy a Pannekoek által feltérképezett
kettősség miatt a radikális baloldalnak szervezetileg is szakítania kell a szociáldemokrata
párttal. Ezt a lépést azonban nem volt olyan egyszerű megtenni. Számunkra, közel egy
évszázad távlatából visszatekintve, a szociáldemokrácia és a radikális marxista baloldal
szakítása logikusnak, sőt törvényszerűnek tűnik. Világosan láthatóak az akkori politikai
erőviszonyok, amelyekben a baloldaliak egyértelműen a kisebbség szerepét voltak
kénytelenek felvállalni – ez így volt mind a pártvezetés és a pártértelmiség köreiben, mind
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pedig a tagságot tekintve. De ennél is fontosabb volt, hogy a baloldaliak kezdetben még
egyáltalán nem látták át az alapvető antagonizmust, amely őket és a szociáldemokráciát mint
teljes politikai mozgalmat elválasztotta,81 következésképpen sokáig ragaszkodtak még a
mozgalom visszahódításának elképzeléséhez. Úgy látták, hogy a mozgalom keretein belül kell
megszervezni azt a felvilágosító munkát, amely a proletár „tömegek” előtt leleplezi a
szociáldemokrata vezetők reformizmusát és korrumpáltságát, és lehetővé teszi a
szociáldemokrácia gyökeres átalakulását. Nehéz volt felismerniük, hogy a szociáldemokrácia
fejlődése az ő elképzeléseikkel éppen ellentétes irányba tart, és hogy a „tömegek” nem
feltétlenül radikálisabbak vezetőiknél. És persze nem volt könnyű döntés feladni azt az
infrastrukturális kényelmet és biztonságot sem, amelyet a szociáldemokrácia biztosított.
Mindent elölről kellett kezdeni, ráadásul igencsak hátrányos helyzetből. A pártvezetés támadó
magatartását éppen az váltotta ki, hogy a reformisták tudatában voltak ennek, és hatalmi
pozícióból kínálhatták fel a „megszokni vagy megszökni” alternatíváját a baloldaliaknak.
Dacára minden későbbi radikalizmusuknak, a baloldal vezető ideológusai sokáig
visszarettentek a szakítás lehetőségétől. Egyvalami biztos volt: valamerre lépniük kell.
Ezen az úton David Wijnkoop tette meg az első jelentősebb szervezeti lépést, aki – RolandHolst, Pannekoek, sőt Gorter helytelenítését is vállalva – 1907-ben új hetilapot indított,
amelynek a De Tribune (A tribün) címet adta. Az SDAP vezetésén belüli erőviszonyok hol a
reformista, hol pedig a marxista erőknek kedveztek. A Troelstra vezette reformista erők végül
a párt 1907-es haarlemi kongresszusán elérték, hogy a marxisták többsége elfogadta a
reformista vezetést, és hajlandónak mutatkoztak reprezentatív módon (jóllehet vajmi kevés
valós politikai befolyással) ismét részt venni a pártelnökség munkájában. A radikálisok előtt
immár nem állt más lehetőség, mint a párttal való szakítás. Szervezetileg azonban még mindig
nem voltak készen ennek a lépésnek a megtételére.
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A De Tribune mögött sorakozott fel a párt több területi szekciója is, így mindenekelőtt a
legradikálisabb „fiatalokat” tömörítő 3. számú amszterdami szekció. A leideni szekcióhoz
tartozó Pannekoek és a bossomi szekcióban működő Gorter kezdetben csupán néhány
teoretikus cikkel vett részt az új hetilap munkájában, amelynek egyik célja egyébként éppen
az volt, hogy a De Nieuwe Tijd túlságosan elméleti írásaival szemben egy érthetőbb és
aktuálisabb irányvonalat kövessen. A tribunisták már a lap megszületése előtt is azt vallották,
hogy a munkásmozgalomnak meg kell szabadulnia a parlamenti harc béklyóitól csakúgy, mint
a nemzeti kötöttségektől: ez az antiparlamentarizmus és internacionalizmus az első számtól
kezdve meghatározó szerepet kapott a De Tribune hasábjain. A cél: „Először is leleplezni a
burzsoá demokrácia álságos manővereit a szavazati jog és a társadalmi átalakulás területén;
másodszor pedig lehetőséget adni a munkásoknak a nemzetközi helyzet és a külföldön folyó
osztályharc valódi megismerésére” – írta visszatekintve Gorter.82
A pártvezetés heves offenzívát indított a marxista belső ellenzék megfékezésére. A tribunisták
visszavágtak: Troelstrát olyan burzsoá politikusnak nevezték, aki – mivel a proletárokkal
ellentétben nem képes saját helyzetéből organikusan „megérteni” a szocializmus jelentését –
az „elmélet elsajátításával” kínlódik.83 A viták egyre inkább elmérgesedtek, és az SDAP
1909-es deventeri konferenciáján a De Tribune szerkesztőit kizárták a pártból. Troelstra úgy
gondolta, hogy a probléma ezzel megoldódott, ám a marxisták többsége inkább a kizártakkal
tartott: 1909. március 14-én Amszterdamban a tribunisták megalakították saját pártjukat, az
SPD-t (Szociáldemokrata Párt). A párt maga nem volt nagy – tagjainak létszáma kezdetben
még az ötszáz főt sem érte el –, de kiterjedt nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezett.
Pannekoek, aki már 1906 óta Brémában élt, németországi szekciót is alakított: nem véletlen,
hogy az új párt nevében nem szerepelt a „holland” jelző. Pannekoek személyisége rányomta a
bélyegét a német SPD brémai pártiskolájának munkájára is, amelynek célja ugyan
szakszervezeti káderek képzése lett volna, ám Pannekoek radikális gondolatokat tolmácsolt a
mintegy harminc hallgatónak. Bár 1907-ben a porosz hatóságok kiutasították – helyét a
„katedrán” Rosa Luxemburg vette át –, tanításai gyökeret eresztettek: a világháború éveiben
Bréma a németországi baloldali radikalizmus egyik fellegvára lett.
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1909-ben Pannekoekot ismét Németországban találjuk. Ekkor írta meg a munkásmozgalmon
belüli

tendenciák

elemzésével

foglalkozó,

alapvető

fontosságú

művét,

amely

A

munkásmozgalom taktikai különbségei címet kapta.84 Ebben az írásában mind a hagyományos
szociáldemokráciát, mind pedig az individualista anarchizmust reformizmusnak titulálja, sőt,
az addig tisztelt „ortodox marxistának”, Kautskynak is nekitámad: „radikalizmusát”
„centristának” tekinti, és ezzel szemben a saját álláspontját „baloldali radikalizmusként”
(Linksradikalizmus) határozza meg. A szakítás aktusával egyben tehát maga a terminus is
megszületett. 1912-ben újabb jelentős művet írt Marx és Darwin viszonyáról.85 Ebben
kifejtette, hogy bár a marxizmus és a darwinizmus bizonyos szempontból „egy és ugyanaz”,
ám míg a darwinizmus a természeti törvényeket írja le, addig a marxizmus az emberi
társadalom kérdéseivel foglalkozik. Rámutatott, hogy a szociáldarwinizmus ugyanakkor nem
más, mint a burzsoá ideológia fegyvere egyrészt az arisztokrácia és az egyházak, másrészt
viszont a proletariátus ellen: az isteni igazságok és velünkszületett jogok helyére az evolúciót
helyezi, ugyanakkor annak társadalmi alkalmazásával igazolja a kapitalista kizsákmányolást.
Ez az írás volt a kiformálódó baloldali radikalizmus utolsó nagyívű elméleti alapvetése az első
világháború kitörése előtt. Kialakult egy olyan eszmei eszköztár, egy olyan viszonyulás és
etika, amely majd 1914 és 1917–1918 történelmi fordulópontjain egy komplett új irányzat
megjelenését eredményezi a munkásmozgalomban.
Az

új

Internacionálé

felé:

a

német–holland

baloldali

kommunizmus

(tanácskommunizmus) az első világháború után

Az első világháború kitörése komoly zavart keltett általában a munkásmozgalomban, de azon
belül a baloldali radikális irányzatok között is. Az addig csupán ellenfélnek tekintett
szociáldemokráciáról bebizonyosodott, hogy nem csupán eszközeiben, hanem céljaiban is
egészen másra törekszik, mint amit a baloldali radikálisok elképzeltek. A szervezett
munkásmozgalom egyik elsődleges célja expressis verbis – különösen a 20. század eleje óta –
a háborúk megakadályozása volt. Ebben a kérdésben, elméletben legalábbis, egyetértett szinte
valamennyi irányzat, a forradalmi utat szorgalmazók éppúgy, mint a reformisták. Ám a
világháború veszélyének Rodosza ugrásra kényszerítette a munkásmozgalmat: az a jelenség,
amit általában a szociáldemokrata „pálfordulásaként” vagy éppen „árulásaként” szokás
84
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értékelni, éppen az internacionalizmus feladása és – az étoszi cél, a bizonytalan jövőbe kitolt
„szocialista társadalom” elvi fenntartása mellett – az adott ország, sőt „Haza” (Vaterland,
Patrie, Rogyina stb.) imperialista céljainak elfogadása, horribile dictu, propagálása volt. Igen
jellemző a korábban baloldali szocialistának számító német szociáldemokrata, Konrad
Haenisch visszaemlékezése: „…a tüzes békefelhívásokon még meg sem száradt a tinta, a
levegőt még áthatották a munkásvezérek háborúellenes beszédei, mikor a pillanat szörnyű
követelése ugyanezeket a tollakat és ugyanezeket a szónokokat arra kényszerítette, hogy nem
kevésbé tüzes szavakkal harcba hívjanak a keletről ránk zúduló vad cári hordák ellen… A
félelem, hogy nem árulod-e el magadat és ügyedet? Érezhetsz-e úgy, ahogyan azt a szíved
diktálja? …amíg végül – és soha nem felejtem el ezt a napot és órát – a szörnyű feszültség
feloldódott, amíg végül mertünk azokká lenni, amik voltunk, amíg végül az elvek és
megcsontosodott elméletek ellenére egy negyedszázad óta először teljes szívvel, tiszta
lelkiismerettel és az árulás érzete nélkül együtt énekelhettük a mindent elsöprő éneket:
Deutschland, Deutschland über alles.”86 A munkásmozgalom egy része az első világháború
kezdetével egyszer s mindenkorra belépett a nagypolitika porondjára. A már addig is meglévő
tendenciák gyorsan megindultak az önálló fejlődés, a radikálisok és a szociáldemokraták közötti
teljes – ideológiai és szervezeti – szakítás útján. Az oroszországi forradalmat követően, 1918
novemberében Németország-szerte is kitört a forradalom. A legtöbb városban munkás- és
katonatanácsok alakultak, amelyekben szinte minden politikai irányzat képviselve volt, így a
baloldali radikális csoportosulások tagjai is. Az ellentétek hamarosan nyilvánvalóvá váltak, mint
azt egy 1918. november 16-án kiadott felhívás címe is mutatja: A forradalmi és ellenforradalmi
irányzatok nem egyesülhetnek! A szöveg, amelyet Otto Rühle, a Nagy-Drezdai Forradalmi
Munkás- és Katonatanács elnöke írt, így folytatódik:
„Napról-napra egyre világosabbá válik, hogy a forradalom a burzsoá kormányok grandiózus
megtévesztő manővere csupán, hogy a kapitalista társadalmat megvédhessék fenyegető
végzetétől. A németországi kapitalisták osztálya olcsó békét vár az antanttól, hogy cserébe
támogassa azt a kommunizmus (bolsevizmus) elfojtásában – hiszen az jelenti az egyetlen
fenyegetést a kapitalista társadalomra nézve. Az úgynevezett forradalom így ellenforradalmi
mesterkedéssé válik.
A

nagy-drezdai

kommunisták

november

9-én

összefogtak

a

szocialistákkal

–

a

hagyományosokkal és a függetlenekkel – a szocialista forradalom végigvitelére.
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Egy hét tapasztalatai azonban ráébresztettek minket, hogy egy ilyen kompromisszum nem
lehetséges. A forradalmi és ellenforradalmi irányzatok nem egyesülhetnek.
A forradalom továbbvitelének, kiterjesztésének és befejezésének feladatát csakis a
kommunisták végezhetik el.
Ezért kilépünk a Nagy-Drezdai Forradalmi Munkás- és Katonatanácsból…”87 A dokumentumot
Rühlén kívül a tanács végrehajtó bizottságának hét, magának a tanácsnak 11 tagja írta még alá.
November 23-án a Brémai Baloldallal egyetértő csoportok megalakították a Németországi
Nemzetközi

Kommunisták (Internationalistische Kommunisten Deutschlands

–

IKD)

szervezetét, amely december 24-én Berlinben tartotta első országos konferenciáját. Ezen az IKD
egyik vezetője, Pannekoek tanítványa, Johann Knief megállapította: „A német munkásosztály
nagyrészében megvan a szilárd akarat a nemzeti választások bojkottálására.” Időközben egyre
inkább megérett az idő az önálló kommunista párt megalakítására. December 29-én a karácsonyi
harcok áldozatainak temetése nagyszabású kormányellenes tüntetéssé vált. Az többségi
szociáldemokrata párthoz tartozó Gustav Noske átvette a belügyek irányítását, mire a független
szociáldemokraták kiléptek a kormányból, a Spartacus-szövetség (Spartacusbund) viszont
végleg szakított az USPD-vel. Ugyanezen a napon ült össze Berlinben a baloldali csoportok
konferenciája, mely másnap már mint a kommunista párt alapító kongresszusa folytatta
munkáját. A párt vezető ereje ugyan a Spartacus-szövetség lett, amely Rosa Luxemburg és Karl
Liebknecht karizmatikus vezetésével a legnagyobb kommunista szervezet volt az országban, de
csatlakoztak a brémaiak, az IKD, a berlini Lichtstralen folyóirat körül tömörülő radikálisok, a
Rühle vezette drezdaiak és még számos más csoportosulás is.
Amikor tehát 1918. december 30-án formálisan is megalakult Németország Kommunista Pártja
– (Spartacus-szövetség) (Kommunistische Partei Deutschlands – Spartacusbund – KPD(S)),
sokak számára úgy tűnhetett, hogy megszületett az az erő, amely képes egyesíteni az országban
létező számos kommunista irányzatot. A párt megalakulásakor a tagság antiparlamentarista és
szakszervezet-ellenes platformot alakított ki – a spartakista vezetők tiltakozása dacára. A
munkástagok a „Minden hatalmat a munkástanácsoknak!” jelszóval egyesültek, és nemigen
törődtek a pártfegyelemmel. A kongresszus meghatározta a fő célokat: a forradalom
továbbfejlesztése és a proletárdiktatúra kivívása.
A párt programja lényegében a radikálisok elképzeléseit tükrözte. Alappontjai voltak:
–fegyveres forradalom a kommunisták vezetésével,
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–proletárdiktatúra,
–a tulajdon eltörlése,
–forradalmi törvényszék,
–Vörös Gárda felállítása,
–internacionalizmus.
A kongresszusi küldöttek főleg Berlinből (16-an), a Rajna-vidék, Szászország, Türingia és
Bajorország nagyvárosaiból érkeztek. A delegátusok 56 helységet képviseltek (a berliniek egyegy kerületet), és egy helység legalább 250 embert jelentett. Így megalakulásakor minimum 10
000-12 000 tagja, szimpatizánsa lehetett a pártnak (amennyiben adottnak vesszük a mandátumok
hitelességét). Komolyabb vita három kérdésben alakult ki: részt kell-e venni a parlamenti
választásokon; centralizált vagy föderalista legyen-e a szervezet; illetve hogyan viszonyuljon a
párt a szakszervezetekhez: belülről kell-e átalakítani őket, vagy újakat létrehozni.
A kongresszus nagy többséggel (62:23 arányban) elvetette a választásokon való részvételt. A
parlamentellenes többség vezérszónoka Otto Rühle volt, aki kifejtette, hogy a parlament a
burzsoá állam intézménye, és akadályozza a proletariátus osztályharcát, legális keretek közé
tereli a proletariátust. Ezért az osztályharc csakis a parlamenten kívül folyhat.
A Spartacus-szövetség addigi vezetői elvileg a részvételt támogatták., de – különvéleményük
fenntartása mellett – elfogadták a többség akaratát. A parlamentarizmus–antiparlamentarizmus
kérdését mindig az adott erőviszonyoknak megfelelő taktika szempontjából szemlélő Lenin bő
fél évvel később így kommentálta ezt az állásfoglalást: „…Egyáltalán nem kételkedem abban,
hogy a proletariátus legjobb, legbecsületesebb, őszintén forradalmi elemeihez tartozó munkások
közül sokan ellenségei a parlamentarizmusnak és a parlamentben való mindennemű
részvételnek. (…) Én az ilyen nézeteltérést ez idő szerint lényegtelennek tartanám, hiszen a
szovjethatalomért folyó harc a proletariátus politikai harca… Jobb a forradalmi munkásokkal
együtt lenni akkor is, ha tévednek egy részletkérdésben vagy másodrendű kérdésben, mint a
»hivatalos« szocialistákkal vagy szociáldemokratákkal, ha nem őszinte, nem szilárd
forradalmárok,… de helyes taktikát követnek ebben a részletkérdésben. A parlamentarizmus
kérdése ugyanis most részletkérdés, másodrendű kérdés. Rosa Luxemburgnak és Karl
Liebknechtnek szerintem igazuk volt, amikor a spartakisták 1919. januárban Berlinben
megtartott konferenciáján e konferencia többségével szemben azt az álláspontot védelmezték,
hogy részt kell venni a német parlamenti választásokban, az alkotmányozó »nemzetgyűlési«
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választásokban. De természetesen még fokozottabb mértékben volt igazuk akkor, amikor inkább
együtt maradtak a kommunista párttal, amely egy részletkérdésben hibát követett el.”88
A párt szervezetileg az üzemekben működő autonóm sejteken alapult, vagyis a föderalista
elképzelések érvényesültek. A kongresszuson a szakszervezet-ellenes vélemény kerekedett felül,
de ez a kérdés a későbbiekben még sok vitát váltott ki. A kongresszus kijelentette, hogy
tömegsztrájkokkal és fegyverekkel kell folytatni a harcot.
A KPD megalakításánál jelen voltak a legfontosabb forradalmi erők, és ugyanakkor
kirajzolódtak azok a törésvonalak is, melyek a következő hónapok során szakításokhoz, új
szervezetek megalakításához vezettek el.
A KPD vezetői lényegében az elhagyott Független Szociáldemokrata Párt szervezeti formáit
igyekeztek – az új politikai tartalomnak megfelelően némileg átszabva – érvényesíteni. Az
eredeti föderalisztikus felépítést egyre inkább a pártvezetés kezében centralizálódó hatalom
váltotta fel.
Németország Kommunista Pártjához megalakulásakor sok baloldali radikális is csatlakozott, de a
párt vezetése – különösen Liebknecht és Luxemburg halála után – nem felelt meg
elképzeléseiknek. Úgy látták, hogy a pártvezetésben ülők nem tagadták totálisan a kapitalizmust,
csupán politikai változtatásokra törekedtek, vagyis a hatalom megszerzésére. A baloldaliak közül
néhányan már 1919 elejétől bírálták a pártvezetést, amely – véleményük szerint – fétisként
tisztelte a legalitást. Ám a vita akkor mérgesedett el igazán, amikor augusztusban a párt
frankfurti konferenciáján Paul Levi89 leszögezte: ő a KPD vezetőjeként a parlamenti munka és a
szakszervezetekben folytatott harc pártján áll, és ennek megfelelően fogalmazta meg a Központi
Bizottság téziseit.
1919 októberében a KPD Heidelbergben illegális kongresszust tartott. A párt taglétszáma ekkor
kb. 70 000 fő lehetett, Berlinben mintegy 8000 tagja volt. A baloldali radikális küldöttek
felléptek a Központi Bizottság megújított tézisei ellen, és kijelentették, hogy a proletárdiktatúra
az osztály diktatúrája, és a forradalmi tömegakciók nem egy vezetői szövetség parancsára
történnek.
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Levi ekkor a pártszabályzatot figyelmen kívül hagyva egyszerűen megvonta a mandátumot a 18
ellenzéki delegátustól, és ezzel lényegében kizárta a párttagság mintegy 65%-át. A berlini
tagságból pl. mindössze ötszázan maradtak a KPD tagjai.
A baloldaliak kizárásával „…a KPD visszatér a parlamenthez, elismeri a szakszervezeteket,
aláveti magát az alkotmánynak, békét köt a hatalommal... Részt vesz a nemzet és a kapitalizmus
helyreállításában.” – kommentálta Otto Rühle, aki Wolffheimmel és Lauffenberggel, a hamburgi
szindikalista irányzat képviselőivel együtt azonnal új párt megalapítására hívta fel a kizárt
baloldali ellenzék képviselőit.90 Ekkor azonban még nem sok követőjük akadt: a kizártak
egyszerűen nem hitték el, hogy nem lesznek képesek a KPD-t visszahódítani. Ezt a reményüket
táplálta az is, hogy a Komintern német megbízottjaként delegált Karl Radek (aki éppen egy
német börtönben ült, ám ugyanakkor Szovjet-Ukrajna Németországba akreditált megbízottjaként
diplomáciai státust élvezve ott is találkozhatott a kommunista vezetőkkel) elítélte Levi
manővereit. A KPD(S) 1920. februári konferenciáján Levi és Heinrich Brandler nem csupán a
baloldali ellenzék kizárását véglegesítette, de egyben azt is nyomatékosította, hogy az SPDvezette kormányt fontos lépésnek tartja a proletárdiktatúra felé vezető úton. A párt „mindaddig a
kormány lojális ellenzéke marad – állították –, amíg az garantálja a munkások politikai
aktivitásának lehetőségét, és minden rendelkezésére álló eszközzel harcol az ellenforradalom
ellen…”.91 Ez teljességgel elfogadhatatlan volt a baloldaliak számára.
Ilyen előzmények után került sor 1920. április 4-én a Németországi Kommunista Munkáspárt
(KAPD) alakuló kongresszusára, ahol 11 berlini és 24 vidéki képviselő gyűlt össze, 38 000
hajdani KPD-s (a KPD-tagság kb. 60 %-a) képviseletében. A párt tagjai a közvetlen akció hívei
voltak; elítélték a választásokat, a szakszervezeteket, s a KPD-t a „vezérek pártjának” titulálták.
A frankfurti KAPD-csoport ezt így fogalmazta meg: a KPD a vezérek pártja, amely a politikai
hatalom megszerzéséért küzd, ezzel szemben a KAPD tömegpárt, a valódi proletárdiktatúráért
harcol. Az alapító dokumentumban a következők olvashatók:
„Az ellenforradalom és a forradalom felfordulásának közepette megalakult Németország
Kommunista Munkáspártja. Az új párt születési dátuma azonban nem 1920 húsvétja, amikor
az addig egymással csak laza kapcsolatban lévő »ellenzéki« összefogás szervezeti szakítást
hajtott végre. A KAPD születési dátuma időben a KPD (Spartacusbund) fejlődésének azon
fázisára esik, amikor a felelőtlen és személyes érdekeiket a proletárforradalom elé helyező
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vezérek klikkje kinyilvánította egyéni véleményét a német forradalom »haláláról«, s ezen
magánvéleményhez igazította a párt korábban forradalmi taktikáját, mely végül reformistává
vált. Levi, Posner és társaik áruló magatartása újra azt a felismerést igazolja, hogy a
németországi proletárforradalom továbbfejlődésének alapfeltétele a vezérpolitika radikális
megszüntetése. A cselekvésben ez a gyökere a közöttünk és a Spartakusbund között fennálló
ellentéteknek, melyek olyan mélyek, hogy a szakadék jóval nagyobb, mint Levi, Pieck,
Thalheimer valamint Hilferding, Crispien, Stampfer, Legien között [a KPD, illetve az USPD
vezetői. K.P.]. Pártunk szervezeti felépítésének vezérmotívuma a forradalmi tömegakarat
döntő ponttá emelése egy valóban proletár szervezet taktikai magatartásában. A tagok
autonómiáját minden körülmények között kifejezésre kell juttatni. Ez egy nem hagyományos
értelemben vett párt (proletár) alapelve.
Ennek következtében számunkra egyértelmű, hogy pártprogramunk – melynek írásba
foglalásával a programbizottságot bíztuk meg –, mindaddig csak tervezetként érvényes, míg a
következő pártnap azt el nem fogadja. (…) Az esetleges formai változtatások nem fognak
ártani a forradalmi szellemnek, mely a program minden sorából árad. Elmozdíthatatlan
vezércsillagunk a marxista felismerés marad, azaz a proletariátus diktatúrájának történelmi
szükségszerűsége. Rendíthetetlen marad akaratunk: a nemzetközi osztályharc szellemében
folytatandó harc vezetése a szocializmusért. Ezen lobogó alatt a proletárforradalom győzelme
bizonyos. (...)
Maximalista nézetei következtében a KAPD elutasít minden reformista és opportunista harci
módszert, melyekben csak a polgári osztállyal való határozott és komoly harc előli kitérést
látja. Nem akar kitérni e harc elől, ellenkezőleg, kihívja az ellenséget. Egy államban, mely a
kapitalista összeomlás összes jelét mutatja, a parlamentarizmusban való részvétel is a
reformista és az opportunista harci módszerekhez tartozik. Egy ilyen időszakban a
proletariátust arra buzdítani, hogy vegyen részt a parlamenti választásokon, a legveszélyesebb
illúziók felébresztését és táplálását jelenti, mintha parlamentáris eszközökkel lehetne
túlhaladni a válságot. Tehát ez nem jelent mást, mint burzsoá osztályeszköz alkalmazását egy
olyan helyzetben, melyben csak a határozott és kíméletlenül alkalmazott proletár
osztályeszközök érhetnek el döntő eredményeket. A polgári parlamentarizmusban való
részvétel egy haladó proletárforradalom közepette végül nem jelent mást, mint a
tanácsgondolatok szabotálását. (...)
A polgári parlamentarizmus mellett a szakszervezetek alkotják a fő védőbástyát a
németországi proletárforradalom továbbfejlődésével szemben. A világháborúban játszott
szerepük világos. Határozott befolyásuk a régi szociáldemokrata párt taktikai és alapvető
77

állásfoglalására a német burzsoáziával kötött »Burgfrieden« meghirdetéséhez vezetett, mely
egyet jelentett a nemzetközi proletariátusnak küldött hadüzenettel. Áruló tevékenységük
logikusan folytatódott Németországban a novemberi forradalom kitörésekor: ellenforradalmi
gondolkodásukat mi sem bizonyítja jobban, mint az összeomlófélben lévő német
vállalkozókkal kötött munkaszerződés aláírása a gazdasági béke jegyében. Ellenforradalmi
tendenciájukat a német forradalom ideje alatt egészen a mai napig megőrizték. A
szakszervezeti bürokrácia volt az, amely a leghevesebben elleneszegült a német
munkásosztályban mind mélyebb gyökeret eresztő tanácsgondolatoknak. Emellett a
szakszervezetek ellenforradalmi karaktere oly közismert, hogy számtalan németországi
vállalkozó a munkások alkalmazását a szakszervezeti tagságtól teszi függővé. Ezzel
nyilvánvalóvá válik, hogy a szakszervezeti bürokrácia a minden ízében recsegő-ropogó
kapitalista rendszer fenntartásában tevékenyen részt vesz. A szakszervezet a polgári alapzatok
mellett egyike a kapitalista osztályállam fő tartópillérének. Azt, hogy ezt az ellenforradalmi
képződményt nem lehet belülről forradalmivá tenni, a szakszervezetek történetének elmúlt
másfél éve kellőképpen bizonyítja. (…)
A KAPD a maximalista forradalmi program megvalósításáért küzd, melynek konkrét
követeléseit az alábbi pontokban foglalja össze:
I. Politikai területen:
1. A nemzetközi osztályharc szellemében minden győztes proletár országgal (pl. SzovjetOroszországgal stb.) azonnali összefogás mind politikai, mind pedig gazdasági téren Cél a
világtőke agresszív tendenciáival szembeni közös védekezés.
2. A politikailag szervezett forradalmi munkásosztály felfegyverzése, helyi haderő felállítása,
a vörös hadsereg létrehozása, a polgárság, az egész rendőrség, a katonaság stb. lefegyverzése.
3. Minden parlament és önkormányzat feloszlatása.
4. Munkástanácsok felállítása, melyek a végrehajtó és törvényhozó hatalom szervei.
Németország munkástanácsainak delegáltjaiból központi tanácsot kell választani.
5. Német tanácskongresszus összehívása, mely Németország tanácsainak legmagasabb
politikai fóruma.
6. A sajtót a munkásosztály nevében a helyi politikai tanácsok irányítsák.
7. A burzsoá igazságszolgáltató apparátus szétrombolása és forradalmi bíróságok azonnali
felállítása. A burzsoá büntetés-végrehajtást és rendfenntartó erőket vehue át egy megfelelő
proletárszervezet.
II. Gazdasági, társadalmi és kulturális területen:
1. Az állami és más egyéb köztartozások, továbbá a hadihitelek érvénytelenítése.
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2. A tanácsköztársaság kisajátít minden bankot, bányát, kohót, továbbá ipari és kereskedelemi
nagyüzemet.
3. Egy bizonyos összeg felett – melyet a német munkástanácsok központi tanácsa állapít majd
meg – minden vagyont el kell kobozni.
4. A magántulajdonban lévő földbirtokok közös tulajdonba vétele, az illetékes föld- és
vagyontanács vezetésével.
5. A közlekedési eszközök átvétele a tanácsköztársaság által.
6. Az össztermelés vezetése és központi szabályozása, melyet a gazdasági tanácsok
kongresszusa által kinevezett legfelsőbb gazdasági tanács irányít.
7. Az össztermelés beszabályozása gondos számítások szerint, szükségletek alapján.
8. A munkakényszer kíméletlen bevezetése.
9. Az egyéni lét biztosítása: táplálkozás, öltözködés, lakás, öregség, betegség, rokkantság, stb.
10. Mindennemű rang-, cím- valamint pozíciókülönbség megszüntetése. A nemek teljes jogi
és társadalmi egyenjogúsága.
11. Az élelmezés, a lakás- és egészségügy alapos átalakítása a proletár lakosság érdekében.
12. Azáltal, hogy a KAPD hadat üzen a kapitalista gazdaságmódnak és a burzsoá államnak,
támadása az egész burzsoá ideológia ellen irányul, s egy proletárforradalmi világnézet
előharcosává lesz. A társadalmi forradalom siettetésének döntő faktora a proletariátus egész
szellemi világának forradalmasítása. Ebben a felismerésben a KAPD minden forradalmi
tendenciát (gazdaságban és tudományban) támogat, melynek karaktere a proletárforradalom
szellemének megfelel.
A KAPD lelkesen támogat minden komoly forradalmi igyekezetet a mindkét nembeli fiatalok
részéről, ugyanakkor elutasítja a fiatalok fölötti gyámkodást. A politikai harc során ugyanis a
fiatalok is a legkeményebb erőkifejtésre kényszerülnek, vagyis ésszerűen és határozottan
teljesítik nagy feladataikat. A KAPD kötelessége a fiatalok támogatása a harcban. A KAPD
meggyőződése, hogy az ifjúság szintén síkra száll a proletariátus politikai hatalmának
kiterjesztéséért, és a kommunista társadalom felépítésében nagy feladatok várnak rá: a
tanácsköztársaság megvédése a vörös hadsereg által, a termelés átalakítása, kommunista
munkásiskola létrehozása, mely a legszorosabb egységben áll az üzemmel és annak alkotó
feladataival.
Ez a Németországi Kommunista Munkáspárt programja. A Harmadik Internacionálé
szelleméhez hűen a KAPD a tudományos szocializmus alapítóinak eszméihez ragaszkodik, és
vallja, hogy politikai hatalom megragadása a proletariátus által egyet jelent a burzsoázia
politikai hatalmának megsemmisítésével. Az egész burzsoá államapparátus és kapitalista
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hadseregének, rendőrségének, börtönőreinek, bíráinak, csuhásainak és állami tisztviselőinek
megsemmisítése a proletárforradalom első feladata. A győztes proletariátusnak fel kell
fegyverkeznie a burzsoá ellenforradalom merényleteivel szemben. A proletariátusnak
kíméletlen erőszakkal kell levernie egy esetleges polgárháborút, amennyiben a burzsoázia azt
kikényszeríti. A KAPD meggyőződése, hogy a tőke és a munka közötti végső harc nem
vívható meg nemzeti keretek között. Ahogy a kapitalizmust sem állítják meg rablóhadjáratai
során az országhatárok, a proletariátusnak sem szabad a nacionalista ideológiák hipnózisa
alatt szem elől tévesztenie a nemzetközi osztályszolidaritás alapvető gondolatát. Minél jobban
felfogja a proletariátus a nemzetközi osztályharc eszméjét, és minél következetesebben teszi
azt a proletár világpolitika vezérmotívumává, annál gyorsabb és hatalmasabb lesz a
világforradalom világtőkére mért csapása. Le minden nemzeti sajátossággal! Le az
országhatárokkal! Le a hazával! Hadd ragyogjon a nemzetközi proletariátus fáklyája!”92
A KAPD tehát kinyilvánította, hogy teljes mértékben azonosul a Komintern célkitűzéseivel,
és éppen a KPD(S) tért le az eredeti ösvényről. Az alapító kongresszus nagy szótöbbséggel
deklarálta, hogy a párt csatlakozik a Kominternhez, és Jan Appelt haladéktalanul Moszkvába
küldték ennek lebonyolítására.
Az újonnan létrejött párt – hasonlóan elődjéhez, a KPD-hez – több irányzatból tevődött össze.
Az alapító konferenciára a legtöbb delegátus Berlinből érkezett, és még néhány nagyvárosból.
A fő irányzatok a következők voltak:
– A berlini irányzat, amelyet a Szocialista Diákszövetség tagjai alkottak, és munkások, mint Jan
Appel. Az üzemi szervezeteket a párt kiegészítésének tekintették, és elutasítottak minden
szindikalista és anarchista kapcsolatot. Ez volt a KAPD „ortodox marxista” vagy „pártpolitikai”
irányzata, egyben legnépesebb platformja.
– A „pártellenes irányzat” Otto Rühle és Franz Pfemfert irányításával elsősorban
Szászországban, ott is Drezdában volt a legerősebb. Számukra a legfontosabb az üzemi
szervezetek munkája volt – lényegében afféle marxista anarcho-szindikalistáknak tekinthetőek.
A pártot és egyben a politikai harcot másodlagosnak tekintették. 1920-ig szorosan
együttműködtek a hamburgiakkal, akiktől azonban internacionalizmusuk különböztette meg
őket.
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Programme of the Communist Workers Party of Germany (KAPD). 1920. május. In.International Review 97.
sz. 1999. második negyedév. 18-23.
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– A „nacionál-bolsevikok” Wolffheim és Laufenberg vezetésével, elsősorban Hamburgból
jöttek. Túlhangsúlyozták a német érdekeket és sajátságokat. Úgy vélték, hogy a német
nemzetnek a KAPD majdani „Vörös Hadseregének” támogatásával háborút kell indítania az
antanthatalmak ellen. A drezdaiakhoz hasonlóan az üzemi szervezetek fontosságát
hangsúlyozták a politikai szervezetekkel szemben, ám számukra ez egyben a „nemzeti egység”
alapja is volt: „Az üzemi tanácsok válnak a nemzeti egyesülés, a nemzeti szerveződés és a
nemzeti egység alapjaivá… hiszen éppen ők a szocializmus eredeti sejtjei.”93 Laufenberg odáig
jutott, hogy az internacionalizmus helyett a nacionalizmust tekintette a proletár osztályharc
fegyverének.94 Ez a nézet mindazonáltal nem volt páratlan: 1923-ban, mikor francia katonák
kivégeztek egy ifjú náci szabotőrt a megszállt Ruhr-vidéken, maga Radek is úgy fogalmazott,
hogy „Németországban, akárcsak a gyarmatokon, az erőteljes nemzeti elkötelezettség
forradalmi jellegű”.95 Ám ami Radeknál és a legtöbb, a nacionalizmust átmenetileg pozitívan
értékelő német kommunistánál (például Ruth Fischernél) csak átmeneti taktikának bizonyult,
az Wolffheim és Laufenberg számára politikájuk alapját jelentette: miután a KAPD-ből 1920
augusztusában Pannekoek és a berliniek követelésére kizárták őket, 1923-tól egyre inkább
valóban a nácikhoz kötötték szekerük rúdját.
A KAPD-nek 1920 végén körülbelül 30 000 tagja volt, ám a párt holdudvarához számíthatjuk a
Rühle-féle üzemi szervezetek mintegy 80 000-es tagságát. A korszak nyugati kommunista
mozgalmaihoz képest ezek komoly számok voltak, és 1921-ig egyre növekedtek. A KAPD és
üzemi szervezetei egy év leforgása alatt negyedmilliós tömegszervezetté nőttek, bár így is
kisebbek voltak, mint a KPD és az USPD balszárnyának egyesülésével létrejött Németország
Egyesült Kommunista Pártjának (VKPD) közel félmilliós tagsága, nem beszélve a
szociáldemokrata pártban és a hagyományos szakszervezetekben tömörülő munkások számáról.
A párt számára elsődleges fontosságúak voltak a nemzetközi kapcsolatok. Mint láttuk, már az
alakuló kongresszuson is kinyilvánították szándékukat, hogy csatlakoznak a Kominternhez.
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Kommunistische Arbeiter-Zeitung (Hamburg), 1919. június.
Lásd: Erler (Laufenberg): Volkskrieg und Volksorganisation. Kommunistische Arbeiter-Zeitung (Hamburg),
1920. január.
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Die Rote Fahne, 1923. június 23. – Radek véleményét nyilván az is befolyásolta, hogy erősen foglalkoztatták a
közel-és távol-keleti forradalmi esélyek, az antikolonizációs politika. Néhány nappal korábban, a KI VB
harmadik plénumán Radek úgynevezett Schlageter-beszédében (Leo Schlageternek hívták a kivégzett völkisch
militánst) kijelentette, hogy „…amennyiben a nép ügye a nemzet ügyévé válik, a nemzeti ügy is népi üggyé
lesz.” (Idézi: Székely Gábor: A Komintern és a fasizmus. 1921–1929. Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1980. 156.)
Radek felszólalása a plénumon nagy sikert aratott, utána azonban heves vitákat gerjesztett a kommunisták
között. Radek egyébként már 1919-ben azon a véleményen volt, hogy a német kommunisták vessék ki soraikból
a „nacionál-bolsevikokat”.
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Ugyanakkor a Kominternhez való csatlakozás 21 feltétele nem tette könnyűvé ezt a folyamatot,
hiszen megszabta a szakszervezeti munkát (9. pont) és a választási részvételt (11. pont), s a
Bordiga fogalmazta 21. pont perspektívikusan mindazokat kizárta a szervezetből, akik nem
fogadták el ezeket a direktívákat. A Komintern (és persze Bordiga) célja egyébként éppen nem
a baloldali radikálisok, hanem a jobboldal és a reformizmus ellen irányult, amelyet sokkal
veszélyesebbnek láttak a forradalomra nézve (nem utolsósorban a Magyar Tanácsköztársaság
tragikus bukására is gondolva).
A KAPD Jan Appelt (álnevén Max Hempel) és Franz Jungot küldte Moszkvába, hogy a
Komintern vezetőivel tárgyaljanak a párt csatlakozásáról. Igen kalandos úton jutottak el
Szovjet-Oroszországba: Cuxhavenben egy KAPD-s matróz felcsempészte őket a „Senator
Schröder” nevű kereskedelmi hajó fedélzetére, ahol titokban agitálva maguk mellé állították a
legénységet. Helgolandnál a kabinjába zárták a kapitányt és a tengerésztiszteket, majd az
eltérített hajóval éppen május elsején futottak be Murmanszk kikötőjébe, ahonnan azután
vasúton Petrográdba utaztak. Fordulatos útjuk nagy figyelmet és derültséget keltett, maga Lenin
is szívesen találkozott a „kalóz elvtársakkal”. Ekkor még ő sem zárkózott el a baloldali
radikálisoktól; Zinovjev, a Komintern elnöke és mindenekelőtt Buharin pedig egyenesen
amellett szállt síkra, hogy Lenin frissen megjelent baloldaliság-brosúrája immár érvényét
vesztette, és a baloldaliakat teljes jogú tagként fel kell venni az Internacionáléba. A KAPD
kilátásai tehát nem voltak eleve rosszak. Ám a dolgok mégsem így alakultak.
Appel és Jung a KAPD felvétele érdekében (egyébként pedig a párt berlini irányzatával teljes
egyetértésben) vállalta, hogy a párt megszabadul mind a Rühle-féle szervezetellenes
platformtól, mind pedig a hamburgi „nacionál-bolsevikoktól”. A tárgyalások kezdetben egészen
jól haladtak. A Komintern is hajlandó volt engedményekre: egy időre háttérbe szorult az a
követelés is, hogy a KAPD és a KPD újra egy pártot alkosson. A KAPD helyzete ugyanakkor
nem volt egyszerű, hiszen a Komintern minden országból csupán egy szekciót ismert el. Ennek
ellenére „szimpatizánsként” tulajdonképpen teljes jogú tagságot ajánlottak fel a pártnak,
szavazati joggal és állandó képviselettel. Appel és Jung általában véve elégedett volt az elért
eredményekkel. Sietve hazaindultak, hogy a Komintern nemsokára kezdődő második
kongresszusa előtt beszámolhassanak az eredményekről, és dönthessenek a KAPD
részvételéről. Látszólag minden rendben volt, amikor hirtelen összezavarodtak a dolgok.
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A problémát elsősorban az okozta, hogy németországi elvtársaik nem kaptak hírt Appelről és
Jungról, s még abban sem voltak biztosak, hogy egyáltalán eljutottak-e Szovjet-Oroszországba.
Így a KAPD-központ – biztos, ami biztos – még egy delegációt indított útnak. Ezúttal azonban
éppen a megrendült státusú drezdai platform vezéralakja, Otto Rühle és – őt néhány nappal
követve – az 1918. novemberi, rövid életű Braunschweigi Tanácsköztársaság egykori elnöke,
August Merges utazott, aki szintén a szervezetellenes álláspontot vallotta. Rühle eleve nem
lelkesedett a nemzetközi centralizáció ötletéért, Szovjet-Oroszországba érve pedig igazolva látta
saját fenntartásait. Útjáról így számolt be:
„Illegálisan utaztam Oroszországba. Nem volt sem egyszerű, sem veszélytelen, de végül is
sikerült. Június 16-án léptem orosz földre, és 19-re már Moszkvában voltam.
Németországból sietve kellett elindulnom. Áprilisban, a moszkvai meghívót követően a KAPD
két

elvtársat

küldött

a

Végrehajtó

Bizottsághoz,

hogy tárgyaljanak

a

Harmadik

Internacionáléhoz való csatlakozásról. Én úgy értesültem, hogy ezt a két elvtársat hazafelé
menet Észtországban letartóztatták.96 Azonnali szükség volt tehát a tárgyalások újrakezdésére és
továbbvitelére; de arra is, hogy - amennyiben lehetséges - a KAPD-t ezekről egy beszámolóban
tájékoztassuk, hogy így még a kongresszus kezdete előtt megkaphassuk a párt utasításait. (…)
Amiket ezután tapasztaltam, már kevésbé voltak kellemesek. Radekkel való első beszélgetésem
kemény vita volt. Több órán át tartott. És részben igen vehemensen. Radek minden egyes
mondatát mintha csak a Die Rote Fahne-ból vágták volna ki. Minden érve a spartakisták érve
volt. Végül is Radek nem más, mint a KPD atyaistene. (…)
A Moszkvában velem szemben alkalmazott módszerek erős idegenkedést váltottak ki belőlem:
akárhová néztem, politikai bűvészkedést láttam, blöffökre alapozott játszmát, harsogó
forradalmi jelszavakat hallottam, amelyek az opportunista hátteret voltak hivatottak elleplezni.
Legjobb lett volna azonnal elindulni és otthagyni az egészet. Mégis úgy döntöttem, hogy
maradok, legalábbis a másik delegátus, Merges elvtárs érkezéséig.
Az időt némi tájékozódásra használtam fel.
Először is körülnéztem Moszkvában, lehetőleg hivatalos kalauzolás nélkül, hogy betekintést
nyerjek olyan dolgokba is, amelyeket nem szándékoztak a kirakatba tenni. Utána hosszú autós
utazást tettem. (…) Több volt a kellemetlen élmény, mint a kellemes. Oroszország minden
porcikáját betegség sorvasztotta.”97
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A hír nem volt igaz. Apple és Jung már visszafelé utazott, mikor Rühle és Merges Moszkvába érkezett.
Otto Rühle: A Report from Moscow, 1920. London, 1989.
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Rühle és Merges elutasította, hogy részt vegyen a Komintern második kongresszusán, noha
Lenin, Zinovjev és Buharin is erre kérte őket. Hazaérve azonban azt kellett látniuk, hogy Appel
és Jung beszámolója alapján a KAPD vezetése (Gorter és a berliniek támogatásával) és
tagságának nagy része már úgy döntött, hogy mind Rühlét és a drezdaiakat, mind pedig a
hamburgi nacionál-bolsevikokat eltávolítják a pártból, és a KPD-hez való csatlakozás
kivételével lényegében elfogadják a Komintern feltételeit. Cserébe a KAPD-t 1920. december
5-én „szimpatizánsként” felvették a Kominternbe. A párt megfigyelői minőségben vehetett
részt a Komintern munkájában, és Arthur Goldstein, majd Adolf Dethmann személyében
állandó képviselőt küldhetett a KI Végrehajtó Bizottságába. A Komintern ugyanakkor
ragaszkodott hozzá, hogy a következő kongresszusig a KAPD-nek csatlakoznia kell a KPD-hez,
mivel egy országot csak egy szekció (helyi kommunista párt) képviselhet. A KAPD ezt a
feltételt elutasította:
„Elvtársak! Proletárok!
December 5-én Németország Kommunista Pártja szimpatizánsként felvételt nyert a
Kommunista Internacionálé tagjai közé. A KAPD és programja szemben áll a VKPD-vel,
amely 1920 novemberében jött létre a Független Szociáldemokrata Párt balszárnyából és a
Spartacus-szövetségből (KPD), és amely a III. Internacionálé teljes jogú szekciója. A KAPD
ellenzi a Kominternnek a II. kongresszuson lefektetett alapelveit. A KAPD ebben a taktikában
az opportunizmus nyílt veszélyét látja. (...) A KAPD a Spartacus-szövetség egykori
ellenzékéből alakult. A KPD vezetése Oroszország segítségével áskálódik ellenünk. A
parlamentarizmus meghódította vezetőit, Levit, Thalheimert, Kickert és a többieket – Radek és
Bronszkij befolyása alatt. Ezek minden eszközt felhasználtak, hogy a KAPD-t lehetetlenné
tegyék. Minden eszközt megragadtak, hogy szétverjék a KAPD-t. Ám ennek ellenére a pártot a
Komintern szimpatizánsaként felvették a szervezetbe, és jogot kapott, hogy tanácsadói
minőségben egy képviselőt küldhessen a Végrehajtó Bizottságba. A KAPD, amely mindig
hangsúlyozta a Harmadik Internacionálé megalakításának szükségességét és a SzovjetOroszországgal való egységet, kész arra, hogy az Internacionálé valamennyi ellenzéki elemét
egyesítse az opportunizmus ellen vívott harcban. (..)”
A kiáltvány folytatásában leírták, hogy milyen kérdésekben tér el a véleményük a Komintern
hivatalos irányvonalától:
„Nézeteinket kifejtettük a Lenin elvtárshoz intézett nyílt levélben.(...) Nyugat-Európa
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osztályhelyzeteket és más szellemi struktúrát eredményeznek. Nyugat-Európát a bankszféra és a
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tőke érdekei irányítják, amelyek a gigantikus méretű proletariátust szellemi és anyagi
rabszolgaságra kárhoztatják, és amelyeknek védőszárnya alatt valamennyi burzsoá és kispolgári
osztály egyesül. Ez a proletárokat arra kényszeríti, hogy önállóan lépjenek fel a forradalomban:
ezt csak az ipari szervezeteken keresztül, a parlamentarizmus teljes elvetésével tehetik.(...) A
Harmadik Internacionálé véleménye szerint a nyugat-európai forradalomnak az orosz
forradalom útját kell követnie. A KAPD úgy látja, hogy a Nyugat forradalmát saját törvényei
irányítják. A Harmadik Internacionálé úgy véli, hogy nyugaton a forradalom képes lesz
kompromisszumos szövetségre lépni a kispolgársággal, a kisparasztokkal, sőt, akár bizonyos
burzsoá pártokkal is. A KAPD szerint ez lehetetlen. A Harmadik Internacionálé úgy véli, hogy
(a forradalom alatt) ezek a polgári erők számtalan szakadáson mennek majd keresztül. A KAPD
szerint ezek a burzsoá és kispolgári erők egységfrontot fognak alkotni a proletariátus ellen,
egészen a forradalom győzelméig. A Harmadik Internacionálé alábecsüli az észak-amerikai és
nyugati tőke hatalmát. A KAPD ezekre alapozza taktikáját. A Harmadik Internacionálé nem
törődik a bankszféra és az üzleti szféra erejével, amely képes az összes burzsoá osztály
egyesítésére. Ezzel szemben a KAPD taktikáját a tőke ezen egységesítő ereje határozza meg.(...)
A KAPD taktikájában elsőrendű kérdés a munkások szellemi felszabadítása. A KAPD(...)
leszögezi, hogy a szakszervezeteket el kell pusztítani, és a proletariátusnak jobb fegyverekre
van szüksége. Ugyanezért elutasítja a parlamentarizmust is.(...) A KAPD minden országban
pártokat kíván létrehozni, amelyek csakis kommunistákból állnak majd. Ezeknek a kezdetben
kicsiny pártoknak a példája a proletariátus többségét megragadja majd, akik így tömegekből
kommunistákká válnak. A Komintern számára a tömegek az eszközt jelentik; a KAPD számára
ők a cél.”98
A KAPD igyekezett meggyőzni a Komintern tagságát, a többi kommunista pártot saját igazáról.
Lenin „baloldaliság”-brosúrájára a holland Herman Gorter válaszlevelet írt, amelyet nyílt
levélként tettek közzé. Érdemes megfigyelni, hogy Lenin támadó írására Gorter még mindig a
tisztelet hangján igyekszik válaszolni. Ez nem pusztán taktika volt – Lenint ekkor a baloldaliak
még valóban a forradalom egyik legfontosabb vezetőjeként tisztelték. Gorter egyébként
elsősorban azt az általa tételezett lenini tézist igyekezett cáfolni, hogy az orosz forradalom
példájának követése szinte kötelező a világ minden országában. Ő – nem meglepő – jelentős
különbségeket látott Oroszország és Nyugat-Európa között, és ennek tulajdonította a két terület
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forradalmi mozgalmának eltéréseit. A nyílt levél részletesen tárgyalta a jól ismert ellentéteket:
az antiparlamentarizmust, a szakszervezetek kérdését, a tömegek és a vezetők viszonyát stb., és
bár „alapvető különbségekről” ír, mégis az egész szöveget a meggyőzni akarás, a közös harc
igenlése hatja át. Később látni fogjuk, hogy Gorter véleménye miként változott meg oly
mértékben, hogy 1923-ban már magát az orosz forradalmat is megkérdőjelezte, burzsoá
forradalomnak minősítette.
Az 1921. év sorozatos kudarcokat hozott a kommunista mozgalomnak. Különösen igaz volt ez
Németországban, ahol a két kommunista párt márciusban felelőtlen felkelésre buzdította
követőit. Erre az adott indokot, hogy a szociáldemokrata belügyminiszter, a Ruhr-vidéki
felkelés „pacifikálásával” nevet szerző Carl Severing úgy döntött: „pacifikálni” fogja a középnémetországi iparvidéket is, ahol a munkások (és a jobboldali nacionalista csoportok) még
jelentős mennyiségű fegyverrel rendelkeztek, és ahol az államhatalom különösen gyenge volt. A
területen mind a VKPD-nek, mind pedig a KAPD-nek komoly bázisa alakult ki, ráadásul a
KAPD-nek már 1920 óta voltak itt illegális „harci szervezetei” (Kampforganisationen),
amelyekben a munkások többnyire sportszakosztálynak vagy éppen turistaklubnak álcázva
gyakorolták a fegyverforgatás és a közelharc technikáit. Ezeknek a csoportoknak titkos
fegyverraktárai is voltak, és gyorsan mozgósítani lehetett őket. Közép-Németországban a Karl
Plättner vezette csoportok voltak a legjelentősebbek. –Egy nagyobb csapatot a teljesen
megbízhatatlan, ám igen népszerű Max Hölz „irányított”, akit 1920-ban kirúgtak a KPD-ből, és
a KAPD tagja lett. E csapatok már korábban is végrehajtottak kisebb akciókat, üzleteket és
gyárakat fosztottak ki, majd szerzeményüket szétosztották a munkanélküliek között, de
nemegyszer szakszervezeti pénztárakon is rajtaütöttek. Az így szerzett pénzt is elosztották.
A rendőrség és a hadsereg akcióira válaszul a VKPD néhány vezetője elhatározta, hogy eljött az
idő a „forradalom kicsikarására”. A VKPD-ben már hónapok óta folyt a vita az offenzív akciót
szorgalmazó Brandler és követői, valamint a mérsékeltebb politikát, az agitációt és a
pártszervezést javasló Levi és Clara Zetkin között. Hosszas viták folytak a Komintern VB-ben
is arról, hogy eljött-e a hatalom fegyveres megragadásának ideje Németországban. Többen így
gondolták, főleg Buharin és Zinovjev, nem utolsósorban a Brandler-féle túlzó információk
alapján. Ezért a Brandlerékkel rokonszenvező Kun Bélát Berlinbe küldték, miután (az akciót
egyébként fenntartásokkal fogadó) Lenin személyesen látta el instrukciókkal. Kun feladata
vélhetőleg a Brandler- és a Levi-frakció összebékítése lett volna, ám az „események sűrűjébe”
csöppenve egyértelműen az offenzív taktikát támogatta. Jellemző, hogy ugyanakkor a VKPD
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vezetése Trockij aláírásával táviratot kapott a Komintern VB-től: „Amennyiben K. B.
ostobaságokat kezd elkövetni, küldjék vissza Oroszországba.”99 Az események után Paul Levi
nyilván nem kis elégtétellel tette közzé ezt a dokumentumot…
A sztrájkra és felkelésre szólító felhívások meglehetősen visszhangtalanok maradtak, még a két
kommunista párt militánsainak egy része sem nézte jó szemmel a kalandorakciót. A harcra a
VKPD adta meg a jelet, de a KAPD is azonnal csatlakozot., Franz Jung Eislebenbe és Leunába
utazott, ahol közös akcióbizottságot hoztak létre a VKPD-vel. Az erőviszonyok azonban
cseppet sem voltak kedvezőek, a szervezés pedig egyenesen csapnivaló volt.
Hölz, aki afféle proletár Robin Hoodnak képzelte magát, lelkesen vezette a harcba embereit, és
úgy vélte, hogy az ellenük vezényelt katonákat majd személyes varázsával fogja a saját oldalára
állítani. Nem így történt, ráadásul Hölz arra is képtelennek bizonyult, hogy másokkal
összhangban dolgozzon. Ahelyett, hogy Leunába sietett volna, ahol a KAPD és a VKPD
egységei vállvetve harcoltak, hagyta, hogy 2000 fős csapatát bekerítsék és tíznapos csatában
felmorzsolják. Közben Leunában a rendőrség verte le a sztrájkolókat, 34 munkást a helyszínen
felkocolt. A végeredmény siralmas volt: több száz halott, több ezer bebörtönzött proletár. A
VKPD tagsága jelentősen lecsökkent az események hatására. Érdekes, hogy a KAPD-nél ilyen
mértékű csökkenés nem történt: bár a pártvezetésben és Leunában sokan úgy gondolták, hogy
Hölzöt legjobb lett volna lelőni, az ország nagy részében legendás partizánvezérként tekintettek
rá, és sokak szemében a KAPD „Hölz pártja” volt. Egyébként nem sokáig: Hölz 1921
novemberében visszaigazolt a VKPD-hez (és jóval később még az NDK vezetésének is komoly
gondot okozott, hogy forradalmi hősként vagy lelkiismeretlen kalandorként ábrázolják-e…)100
A Lenin „baloldaliság”-brosúrája körül kialakuló vita, valamint a német párton belüli
problémák fél év alatt meglehetősen megrontották a viszonyt a KAPD és a Komintern VB
között. Ebben különösen nagy szerepet játszott a márciusi akció kudarca, a kronstadti felkelés
leverésének híre, valamint a NEP meghirdetése. A Komintern III. kongresszusán (1921. július
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23. – augusztus 7.) véglegessé vált a szakítás a baloldali radikalizmus és a Komintern
irányvonala között.
A Komintern III. kongresszusára delegált KAPD-küldöttséget ismét Jan Appel vezette. Gorter
és Pannekoek is ezt támogatta, mivel úgy vélték, ha valaki, hát ő még képes lesz
megakadályozni a végleges szakítást, és elfogadtatni a KAPD szempontjait. Appelt azonban a
kongresszuson ezúttal már intrikák és ultimátumok özöne fogadta. Nem kapta meg a
felkészüléshez szükséges dokumentumokat sem. Radek mindenképpen arról igyekezett
meggyőzni őt, hogy a KAPD-nek csatlakoznia kell a VKPD-hez. Appel ugyanakkor saját
szemével győződhetett meg róla – akár egy évvel korábban Rühle –, hogy a szovjetoroszországi proletárok helyzete korántsem olyan rózsás, mint ahogy azt a propaganda lefesteni
igyekezett. Titokban találkozott a kronstadti lázadás néhány részvevőjével is. Az a
meggyőződés alakult ki benne, hogy az 1921-es márciusi akció részben éppen a kronstadti
tragédia nemzetközi álcázására szolgált. Ez is jól mutatja, hogy ekkor már milyen mélyen
gyökerezett a bizalmatlanság a két irányzat között.101 Appel felszólalt a kongresszuson és
kifejtette pártja politikáját. Tagadta azokat a leginkább Trockij által hangoztatott vádakat,
amelyek szerint a KAPD anarchista, kispolgári szerveződés lett volna, és kifejtette
szervezetének a pártról vallott koncepcióját is:
„Elvtársak! Meghallgatva Radek elvtárs beszámolóját a Kommunista Internacionálé által
követendő taktikai irányról, kifejezhetem egyetértésünket annak első megfogalmazásával addig,
ameddig az összhangban van az általunk a világgazdaság helyzetéről tapasztaltakkal nevezetesen azzal, hogy bizonyosnak látjuk a kapitalista termelési mód közelgő bukását, amely
szükségszerűen a proletárforradalom teljességébe torkollik. Ám ha azt a kérdést tesszük fel,
hogy milyen módon kell végigvinnünk ezt a forradalmat, milyen helyet kell a forradalmi
proletariátusnak elfoglalni a harcok során – itt igenis látunk különbségeket. Mivel csak rövid
időm van a felszólalásra, ezért igyekszem a lehető legtömörebben rámutatni ezekre a
különbségekre.
Figyeljük meg az 1917-es évet, az oroszországi forradalmat. Vagy ugyanígy a németországi és
ausztriai forradalmakat; bármelyiket tekintjük is, egy tény világos: a harcoló proletariátus által
alkalmazott szervezeti forma minden esetben a szovjet volt. Németországban ezeket
tanácsoknak hívjuk. Ez volt a proletariátus harci iránya, a dolgozó tömegek szervezeti formája.
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De ugyanezt igazolják a kisebb jelentőségű forradalmi harcok, így pl. az itáliai gyárfoglalások
is. A proletariátus létrehozta saját tanácsait, vagyis szervezeti formáját; a korábbi üzemi
bizottságok helyébe ma tanácsokat alakítanak, így pl. az angliai nagy bányászsztrájkok
részvevői (ezt a valódi forradalmi vezetést az üzemi megbízottak – shop stewards – biztosítják).
1918 után a német proletariátus összes forradalmi harcát - a legkisebbtől a legnagyobbig - a
munkástanácsokra alapozta. Ez az, amit a forradalom mutat nekünk. Efelé kell irányítanunk
figyelmünket, ezt kell kifejtenünk. És ezt elvégezve nyíltan le kell szögeznünk: mivel ez a
proletárok által követett vezérfonal, így nekünk, kommunistáknak, akik a forradalom vezetésére
törekszünk, és azt valóban el is kell érnünk, ugyanezen módszer szerint kell a proletariátus
forradalmi szerveződésének kérdését megközelítenünk.
Ez az, amit mi, a Kommunista Munkáspárt (KAPD) vallunk – és ez nem a holland Gorter
elvtárs agyszüleménye, ahogyan ezt Radek elvtárs hiszi, hanem ellenkezőleg, az összes, 1918
óta folytatott harcunk tapasztalatainak eredménye. Mi, munkások, nem vagyunk nagy
teoretikusok, számunkra harcunk tapasztalatai jelentik a legfontosabb vezérlőelvet. Elértünk egy
pontra, ahol támpontot kell adnunk a forradalmi munkásoknak – azoknak, akik valóban részt
kérnek a harcból –, segítő kezet kell nyújtanunk, hogy szakíthassanak a munkásmozgalom régi
szervezeti formáival, és kiépíthessék azokat az új szervezeti formákat, amelyek a forradalom
győzelmét lehetővé teszik.
Mindez világossá válik, ha arra gondolunk, hogy mi is volt a régi munkásmozgalom – vagy
pontosabban mik voltak a céljai ennek a munkásmozgalomnak a forradalmat megelőző
időkben. Egyrészt képviselők küldése – a munkásosztály politikai szervezetein, a politikai
pártokon keresztül – a parlamentekbe és a kapitalizmus más reprezentatív szerveibe; ezt a
burzsoázia és a bürokrácia is a munkásosztály képviseletének megfelelő formájaként ismerte el.
Ez volt az egyik feladat, amely aztán meghatározta a többit is. Az akkori körülmények között ez
helyesnek mondható. A gazdasági szervezetek igyekeztek a munkások kapitalizmus alatti
helyzetét javítani, a munkásokat harcra buzdítani, illetve amikor a harc már lehetetlenné vált,
tárgyalásokat folytatni. Igyekszem a lehető legvilágosabban fogalmazni. Ezek voltak a háborút
megelőző időszak munkásmozgalmának legfőbb feladatai.
Ám a háború kitörése új kérdéseket vetett fel. Ekkor a munkásszervezetek számára már nem
lehetett központi kérdés a magasabb bér vagy a parlamenti jelenlét, amelynek segítségével egy
kicsit több engedmény juthat a munkásoknak. Ez reformizmus. Támadóink állandóan az
aktuális helyzettel érvelnek – erről nem mi tehetünk, és készséggel elhisszük, hogy ti sem ezt
akartátok! – ám mégis: ha továbbra is a régi munkásmozgalom által kijelölt csapáson haladtok,
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akkor akarva-akaratlan beleragadtok annak sarába, és nem mozdulhattok el róla többé, még a
különféle tézisek tonnái sem ránthatnak ki onnan benneteket.
Az összes tapasztalat ezt mutatja. Alapos oka van annak, hogy a régi munkásmozgalom
szervezeti felépítése olyan volt, amilyen. Hiszen mire van szükség ahhoz, hogy valaki
bekerülhessen a parlamentbe? Nem forradalmi harcosokra, hanem csupán az adott állam
viszonyainak alapos ismeretére, vitaképes személyiségekre, amilyenek a vén parlamenti rókák,
akik küldözgethetik a beszámolóikat stb. Semmi többre. Mire van szükség a gazdasági harc
arénájában? A munkások vegyülékére, szakszervezetekre, amelyeket olyan szorgalmas vezetők
irányítanak, akik képesek tárgyalni a munkaadó cégekkel. A vezetők hűségesek az ilyen
szervezetekhez, kiállnak értük. Pénzt gyűjtenek a jövőbeni sztrájkok támogatására. Szolidaritási
bizottságokat állítanak fel, amelyek a szakszervezetek lelkét jelentik. A szakszervezetek olyan
eszközök, amelyek által a munkásosztály egy bizonyos célt igyekszik elérni: viszonylag
kényelmesebb életet a kapitalizmus viszonyai között.
(...)
Elvtársak, hátra van még, hogy röviden felvázoljam, pontosan milyen szerveződési formát kell a
harcoló proletariátusnak felvállalnia... A proletariátusnak nem szabad továbbra is olyan módon
szerveződnie, amely csak arra nyújt számára lehetőséget, hogy képviselőket küldjön a
kapitalista állam politikai és gazdasági szervezeteibe, azzal a céllal, hogy ezáltal felhasználja a
burzsoá demokráciát. Ellenkezőleg, a proletariátusnak a forradalomra kell szerveződnie. Az
orosz, a német és az osztrák forradalmak tapasztalatai – beleértve az elszigetelt küzdelmek
tapasztalatait is – megmutatták, hogy milyen irányvonalat kell a proletariátusnak követnie és
hogyan kell megszerveznie önmagát. Ezért mi azt mondjuk: a kommunistáknak most kemény
magot kell formálniuk, keretet kell létrehozniuk, amelyet a proletariátus sajátjának fogadhat el,
amikor saját fejlődése harcra kötelezi. És miből áll ez a keret?
A gyári szerveződésekből fejlődik ki, amelyek összekapcsolódnak iparágak, ipari szektorok és
tartományok szerint. Ma még csak kevesen vannak. (Azt halljuk, hogy „egyre kevesebben
lesznek”.) Ők tartják ma magasan a színvonalat, ők tartják fenn a szerveződési kereteket. De
amikor majd újra fellángolnak a harcok, még nagyobb és még jelentősebb szerepet fognak
játszani. Ezt kell most felismernünk. Így kell a III. Internacionálé taktikáját megfogalmazni, és
akkor megtesszük az első lépést előre.
Hogy fenntartsák ezeket a szervezeteket, hogy vezessék őket, hogy képesek legyenek
fenntartani a folyamatosságot, hogy képezzék az egész osztályformációt, a proletariátusnak
szüksége van a Kommunista Pártra, de nincs szüksége egy olyan fajta Kommunista Pártra,
amelynek különböző szervei nem képesek vezető szerepet betölteni, és amelynek a működése
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csak a központ által kiadott direktívákra korlátozódik. Amire a proletariátusnak szüksége van,
az egy jól kiképzett párt, acél maggal. Minden egyes kommunistának teljesen kifejlődött
kommunistának kell lennie, ez a célunk, és bármilyen pozícióban találja is magát, képesnek
kellene lennie a vezető szerep betöltésére. Minden körülmények között képesnek kellene lennie
ellenállni mindenféle támadásnak, bármilyen küzdelemben vesz is részt; és Programja az, ami
megadja neki a gerincét, amely egyenesen tartja. Másrészről, egyedül az Elvtársaival közösen
hozott döntések kötelezhetik tárgyalások megkezdésére. Ezekben a kérdésekben a legszigorúbb
fegyelemnek kell uralkodnia. Itt nem lesz bocsánat. Ellenkezőleg, kizárások, büntető
intézkedések lesznek bármikor és bárhol amikor és ahol szükséges. Ez a párt lesz, röviden, az
acél mag, amely tudja, hogy mit kell tennie, keményen kitart, kiállja a harcban a próbát, s többé
nem tárgyal, hanem folyamatosan harcol. Egy ilyen Párt csak akkor jöhet létre, ha valóban
beleveti magát a küzdelembe, szakít a szakszervezeti és pártmozgalom régi maradványaival,
azok reformista módszereivel (a szakszervezeti mozgalom is része ennek), és ha teljesen
lemond a parlamentáris útról. A Kommunistáknak szakítaniuk kell mindezekkel, felégetniük
maguk mögött minden utat, amely visszavezethet a burzsoáziával való tárgyalásokhoz.
Nemcsak a tárgyalások módszere jelent visszatérést a burzsoáziához való alkalmazkodáshoz,
hanem az együttműködés, a burzsoázia által nyitva hagyott pozíciókban való aktív
szerepvállalás is, az osztályellenség megannyi csapdája, amely a forradalmi energia felszívását
és szétoszlatását szolgálja. A Kommunistáknak mindezt el kell utasítaniuk, és amikor ezektől a
módszerektől gondosan megtisztították soraikat, akkor fogják magukat igazán rászánni a
legkövetkezetesebb forradalmi munkára...
És ha mindezeket az ügyeket nemzetközi szemszögből nézzük, akkor azt találjuk, hogy össze
tudjuk gyűjteni azokat az erőket, amelyek képesek lesznek előrevinni ezt a struktúrát, az osztály
emberi anyagát, amelyre felépül ez az épület, ezek a nemzetközi munkás szerveződések, ez a
forradalmi internacionálé.”102
A kongresszus idején a KAPD küldöttei számos beszélgetést folytattak más országok
képviselőivel is, igyekeztek nemzetközi kapcsolatokat találni, persze elsődlegesen a különféle
baloldali ellenzéki csoportosulások tagjaival. Hogy ez nem ment mindig egyszerűen, azt jól
mutatja Bernard Reichenbach KAPD-küldött visszaemlékezése:
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„Meglehetősen sok beszélgetésre nyílt alkalom, különösen a Munkásellenzék tagjaival.
Néhány nappal a Komintern III. kongresszusának a kezdete előtt Alekszandra Kollontaj (…)
meglátogatott szállodai szobámban, és elmondta, hogy meg fogja támadni Lenin érvelését a
NEP-pel kapcsolatban. Mivel tartott tőle, hogy ezért letartóztatják, megkért rá, hogy rejtsem
el biztos helyre beszédének szövegét. Igent mondtam, és a következő futárral elküldtem az
írást Berlinbe, a KAPD Végrehajtó Bizottságának.
Az ülés, amelyen Kollontaj elmondta a Munkásellenzékről szóló híres beszédét, életem egyik
meghatározó élménye volt. Az emelvényen többek között ott ült Lenin, Trockij, Radek,
Zinovjev és Buharin is. Kollontaj hátat fordított nekik, arccal a közönségnek beszélt (…).
Először németül, a Komintern hivatalos nyelvén adta elő mondandóját. Mikor befejezte,
megismételte franciául is – meglehet, nem bízott a tolmácsokban. Végül az egész szöveget
elmondta oroszul. Mikor befejezte, a teremben néma csönd uralkodott. Lenin egy szót sem
szólt, bár mindvégig jegyzetelt. A választ Trockij adta meg. Igyekezett banalizálni az
elhangzottakat, Kollontajt „érzelgősnek” nevezte, aki túl széplelkű a forradalom
durvaságához, amely vaskezet követel. Egyik felszólaló sem az érvelést támadta: igyekeztek
az egész kritikát Kollontaj személyiségéből levezetni.
A színfalak mögött azután Trockij „elbeszélgetett” vele. Kollontaj végül visszakozott, és
kapitulált a pártfegyelem előtt. Néhány nap múlva ismét felkeresett, és vissza akarta kérni a
kéziratot, amely már nem volt nálam. Később elvtársaim lefordították, és németül kiadták a
szöveget. Mikor visszatértem Berlinbe, a KAPD úgy látta, hogy nincs értelme továbbra is a
Kominternhez tartoznunk.”103
Appel és Reichenbach végül elhagyták a kongresszust. A KAPD kizárása visszavonhatatlanná
vált. Lenin így kommentálta a történteket:
„...Jelenleg a Németországi Kommunista Párt súlyos helyzetét még jobban megnehezíti a silány
kommunisták leszakadása a baloldalról (KAPD)(...). A »baloldaliak«-at, vagy a »ká-á-péisták«at éppen eleget figyelmeztettük a nemzetközi porondon, a Kommunista Internacionálé II.
kongresszusától kezdve. Amíg, legalábbis a legbefolyásosabb országokban, nem alakultak ki
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eléggé erős, tapasztalt, befolyásos kommunista pártok, el kell tűrnünk félanarchista elemeknek
nemzetközi kongresszusainkon való részvételét, sőt, részvételük bizonyos mértékig még
hasznos is. Hasznos annyiban, amennyiben ezek az elemek szemléletes »elrettentő például«
szolgálhatnak a tapasztalatlan kommunisták számára, és annyiban is, amennyiben ők még
képesek tanulni.(...) Magától értetődik azonban, hogy a félanarchista elemeket csak módjával
lehet és kell megtűrni. Németországban igen sokáig tűrtük meg őket. A Kommunista
Internacionálé III. kongresszusa pontos határidőt megszabó ultimátumot intézett hozzájuk. Ha
most maguktól távoztak a Kommunista Internacionáléból, annál jobb. Először is, megkímélnek
bennünket attól a fáradságtól, hogy kizárjuk őket. Másodszor, most minden ingadozó munkás
előtt, mindenki előtt, aki a régi szociáldemokrácia opportunizmusa iránti gyűlöletből vonzódott
az anarchizmushoz, rendkívül sokoldalúan és rendkívül szemléltetően beigazolódott, pontos
tényekkel bebizonyosodott, hogy a Kommunista Internacionálé türelmes volt, hogy egyáltalán
nem kergette el azonnal és feltétlenül az anarchistákat, hogy figyelmesen meghallgatta őket és
segítette őket a tanulásban.”104
A nemzetközileg egyre inkább elszigetelődő KAPD céljává az új internacionálé megszervezése
vált. Szövetségeseket keresett a különféle baloldali kommunista csoportokkal. Így alakult meg
1923-ban a Kommunista Munkásinternacionálé (Kommunistische Arbeiter-Internationale –
KAI). Programját Herman Gorter írta. Gorter, akit Trockij „széplelkű fűzfapoétának” titulált
(valóban – nem túl jelentős – költő volt), keserű szavakkal jellemezte a szovjet-orosz
irányvonalat. A „nyílt levél” tisztelettudó hangja már a múlté volt. Gorter az orosz forradalmat
kétarcúnak nevezte, amelynek egyszerre van proletár- és „burzsoá- illetve parasztkapitalista”
karaktere. A forradalmat időben két részre osztotta: 1917-től Kronstadtig, illetve a NEP
meghirdetéséig, és az utána következő periódusra. Az első időkben jelentkező burzsoádemokratikus tendenciák a másodikban uralkodóvá váltak. Proletár jellegű intézkedés az
államosítás, a munkás- és katonaszovjetek felállítása. Ám a földosztás és a parasztszovjetek
felállítása már burzsoá jellegű intézkedés. A földosztást – mint a kistulajdonosi rétegeknek tett
engedményt – Gorter amúgy is a bolsevikok legnagyobb tévedésének tartotta. Ezt követően a
forradalom, véleménye szerint, már egyenes úton haladt a bukás felé.105
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Ám az új Internacionálé (amely tulajdonképpen immár a negyedik volt, így Trockijé csak az
ötödik lehetett volna) nem bizonyult túl sikeresnek. Sikerült ugyan kapcsolatokat teremteni több
európai ország (így Bulgária, Ausztria, Svédország, Nagy-Britannia) baloldali kommunistáival,
valamint USA-beli és ausztrál csoportokkal, ám éppen ez a lépés vezetett a másik jelentős
baloldali erővel, az olasz baloldali frakcióval való szakításhoz. Bordiga és követői még
korántsem adták fel a Komintern visszahódításához fűzött reményeiket, és sokkal inkább
valamiféle nemzetközi baloldali platform kialakításában gondolkodtak, semmint hogy mindent
elölről (és persze tulajdonképpen a nulláról) kezdve egy vadonatúj Internacionálé életre
galvanizálásán munkálkodjanak.
Több eredményt hozott a KAPD-nek a németországi üzemi szervezetekkel való együttműködés.
Németország Általános Munkásszövetségével (AAUD) a KAPD már megalakulásakor felvette
a kapcsolatot, annál is inkább, mert a két szervezet tagsága között jelentős volt az átfedés.
Mindkét szervezet elutasította a hagyományos szakszervezeteket, ám az AAUD-on belül
jelentős pártellenes irányzatok is léteztek, mindenekelőtt Szászországban és Frankfurtban.
Sokan úgy vélték, hogy csak egyetlen szervezetre van szükség, amely magában foglalja az
összes funkciót. Ezek a KAPD-t a „vezérek pártjának”, önjelölt elitcsapatnak tartották, amely az
AAUD-t alkotó munkástömegek hátán kíván a hatalomba lovagolni. Ennek az irányzatnak a fő
képviselője ismét csak Otto Rühle volt, aki (ekkor még a KAPD tagjaként) így fogalmazta meg
az AAUD és a KAPD lényegét:
„A forradalom nem a pártok dolga. A forradalom az egész proletariátus politikai és gazdasági
cselekvése. (...) Az Általános Munkásszövetség nem valamiféle kotyvalék, egy véletlen tömeg,
hanem minden harcra kész forradalmár proletár egyesülése, akik az osztályharc, a
tanácsrendszer és a proletárdiktatúra talaján állnak. Ők a forradalmi proletárhadsereg. Az
Általános Munkásszövetség az üzemekben gyökerezik, és alulról felfelé, iparágak szerint épül
fel. A föderatív alapon állva szerveződik meg a forradalmi bizalmiak rendszere. (...) Nem
politikai párt, fizetett alkalmazottakkal, akik a parlamentben papolnak. Nem is szakszervezet,
hanem maga a forradalmi proletariátus.
Tehát mi a KAPD feladata? Forradalmi szervezetek létrehozása az üzemekben. Az Általános
Munkásszövetség támogatása. (...) És az Általános Munkásszövetségből virágzik ki a

94

kommunista mozgalom. Az új kommunista »párt«, amely már nem párt többé. De amely
kommunista – most első ízben! A forradalom esze és lelke.”106
Az AAUD feladatának nem kizárólag a harc szervezését tartotta, hanem annak kiterjesztését, a
kommunista termelés csíráinak létrehozását. A „proletariátus diktatúrája” tehát nem más, mint
az AAUD kiterjesztése egész Németországra, majd később az egész világra. És tagságának egy
része ebben a feladatban nem látott helyet az elkülönült pártstruktúrának.
A pártforma ellenzői Rühle vezetésével elhagyták mindkét szervezetet, és létrehozták az
AAUD-E (Einheitsorganization - Egységszervezet) nevű csoportot. Tagjai úgy vélték, hogy
szervezetük előbb a mindennapi harcok megszervezésével kell hogy foglalkozzon, s ebben
megerősödve képes lesz a társadalom átszervezésére is. Az AAUD-E támadta a KAPD
centralizált gyakorlatát, és önmagát mint szervezetellenes szervezetet határozta meg. Rühle és
követői úgy vélték, hogy amennyiben a proletariátus túl gyönge és túl megosztott ahhoz, hogy
bármilyen osztályalapú döntést hozhasson, akkor ezt a döntést nem helyettesítheti semmiféle
elitpárt döntése. Elképzeléseik sokban közelítettek a forradalmi anarcho-szindikalizmushoz,107
kivéve, hogy elfogadták a munkásosztály harcát a politikai hatalomért és követelték a
proletárdiktatúrát.
Az AAUD és az AAUD-E sok esetben együtt dolgozott, de gyakran voltak nézteltéréseik is:, a
legjelentősebb az 1921-es márciusi felkelés idején történt. A KAPD ekkor harcba vitte tagjait,
akárcsak az AAUD, ám Rühle és az AAUD-E vezetése az egész márciusi felkelést az „orosz
palotakommunisták” trükkjének minősítették, lényegében ugyanazokkal az (inkább érzelmi,
mintsem értelmi) indokokkal, mint Jan Appel. Végül az AAUD-E visszatartotta tagjait a
harcoktól. Az események után a KAPD szennyesét kimosni akaró Gorter is rámutatott, hogy a
kalandor puccsizmus csupán a parlamentarizmus kiegészítője a Komintern és a KPD
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politikájában: „...egy akció, amelyet felülről provokáltak, és amely nem maguktól a tömegektől
indult ki. Egy ilyen puccskísérletben nincs semmi forradalmi: éppolyan opportunista, mint a
parlamentarizmus vagy a szakszervezeti sejtek. Sőt, ez a taktika a parlamentarizmus és a
szakszervezeti sejtek taktikájának csupán másik oldala, amely nemkommunista elemeket
gereblyéz össze, és a tömegek – vagyis az osztály – politikáját a vezetők politikájának veti alá.
Ez a gyenge, velejéig korrupt taktika elkerülhetetlenül puccsizmusba torkollik.”108
A KAPD és az AAUD, amelyek 1920–1921 folyamán közösen időnként több százezer munkást
is képesek voltak harcba vinni, a forradalmi hullám lecsengésével elveszítették tömegbázisuk
nagyobbik részét. Tagságuk vészesen lecsökkent, és nemsokára már örültek, ha egy-egy
néhányszáz fős sztrájkot képesek voltak megszervezni. A KAPD 1929-ben szakított az AAUDvel, amely egyre inkább hajlott az egyszerű bérharcok támogatására. A KAPD ezt
megalkuvásnak, „kupeckedésnek” (Kuhhandel) minősítette. Ám az egyre fojtogatóbb légüres
térben a korábbi nézeteltérések már nem voltak annyira fontosak. Így 1931-ben a két szervezet
újra egyesült Németországi Kommunista Munkásszövetség (Kommunistische Arbeiter Union
Deutschlans – KAUD) néven. Komoly befolyásra azonban többé már nem tettek szert.
A KAPD egészen más utakon is járt, mint az AAUD. Mivel önmagában sosem volt valódi
tömegszervezet, ezért nem is rázta meg annyira tagságának összezsugorodása. Legfontosabb
feladatának továbbra is a felvilágosítást, a harc szervezését tartotta; és mivel a harc területei
egyre szűkültek, ezért a párt figyelme fokozatosan a „közvetlen akciók”, a bankrablások,
üzletfosztogatások és bombamerényletek stb. felé fordult. Ez nem volt teljesen új jelenség a párt
történetében: már említettük, hogy az 1919 és 1921 közötti időszakban a párt Max Hölz és Karl
Plättner vezette „harci csapatai” számos ilyen akciót követtek el, céljuk a „kisajátítók
kisajátítása” volt.109 A megerősödő terrorista áramlat leghíresebb képviselője a náci Birodalmi
Gyűlés épületét felgyújtó KAPD-s Marinus Van Der Lubbe lett, akit a baloldalon közkeletűnek
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fosztogatásokat ma is „proletarian shopping”-nak nevezi.
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számító vádak ellenére nem Goebbels emberei fizettek meg.110 Ez már azonban a legutolsó
felvonás a KAPD történetében. A nácizmus alatt a baloldali kommunisták legtöbbje eltűnt a
megsemmisítőtáborok mélyén. Néhány túlélőt 1945-ben a Vörös Hadsereg nyomában érkező
GPU-egységek végeztek ki Szászországban. Ám még 1952-ben is megtörténhetett, hogy Alfred
Weilandet, az AAUD egykori vezetőjét elrabolták egy Nyugat-Berlini utcáról, a város keleti
felébe hurcolták, s több éves börtönbüntetésre ítélték.111 Anton Pannekoek az 1920-as évek
végén visszatért Hollandiába, ahol a Nemzetközi Kommunisták Csoportjának (Gruppe
Internationaler Kommunisten – GIK) legfőbb ideológusa lett. A GIK immár nemigen
foglalkozott közvetlen osztályharccal vagy éppen „direkt akciókkal”: az eljövendő kommunista
társadalom működésének kidolgozását tekintette központi feladatának. 1931-ben adták ki az
AAUD berlini nyomdájában A kommunista termelés és elosztás alapvonalai című
brosúrájukat112 – amely jórészt Pannekoek munkája volt. Ebben az írásban fárasztó
részletességgel fejtik ki az eljövendő, a tanácsrendszeren alapuló társadalom működését. Bár az
1960-as évek végén az „új tanácskommunisták” ismét felfedezték, az írás a maga korában már
nem sok vizet zavart. 1938-ban Pannekoek még egy nagyszabású könyvet írt Lenin mint
filozófus címmel; a munka Amszterdamban jelent meg,113 és nagyívű áttekintést ad a
proletariátus ideológiai fejlődéséről a marxi gondolat kezdeteitől egészen a proletárforradalom
végső, feltételezett győzelméig. A központi szereplő természetesen Lenin, akit Pannekoek
mechanikus materialistaként, progresszivista technokrataként állít be. Mindez azonban már a
tanácskommunizmus elhalását jelezte: az egykor virulens, aktív munkásmozgalom a
közgazdaság és a filozófia elvont szférájába visszahúzódó értelmiségiek szektájává zsugorodott.
És bár Pannekoek hosszú élete végéig (1960-ban halt meg) aktívan írt, szervezkedett és
politizált, fontos szerepet már nem játszhatott a munkásmozgalom történetében.
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Van der Lubbe szerepéről a legfrisebb írás: Philippe Bourrinet: Dutch Council Communism and Van der
Lubbe. The Question of „Examplary Actions”. http://www.left-dis.nl/uk/marinus.htm (2003. február 12.)
111
Origins of the Movement for Workers Councils in Germany. London, 1968. 9.
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Grundprinzipien kommunistischer Produktion und Verteilung von der Kollektivarbeit der Gruppe
Internationaler Kommunisten – GIK. Neue Arbeiterverlag, Berlin, 1931.
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John Harper (Anton Pannekoek): Lenin als Philosoph. Kritische Betrachtung der philosophischen Grundlagen
des Leninismus. Bibliothek der „Ratekorrespondenz” No. 1. Ausgabe der Gruppe Internationaler Kommunisten
in Holland, Amsterdam, 1938.
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III. A szovjet-orosz baloldali radikalizmus
Baloldali kommunista áramlatok természetesen nemcsak Nyugat-Európában alakultak ki,
hanem Szovjet-Oroszországban, a „forradalom hazájában” is megjelentek. Míg azonban a
nyugati csoportok és pártok meglehetős önállóságot élveztek, és lényegében (legalábbis
elméletileg) önmaguk dönthettek irányvonalukról, addig ez Oroszországban nem volt ennyire
egyszerű. A nyugati csoportok viszonyulási alapja elsősorban a kommunista világpártként
fellépő Komintern volt: szükségességét elismerték, általános céljait lelkesen támogatták, ám
módszerével egyre kevésbé értettek egyet. Megvolt a lehetőségük arra, hogy kezdetben az
Internacionálé perifériáján, majd egyre inkább rajta kívül és ellene (vagy – ami lényegében
ugyanaz – a benne való hatalomátvételért) tevékenykedjenek. Az orosz csoportok vagy a
bolsevik párt frakcióiként jöttek létre (Munkásellenzék), vagy tisztázatlan kapcsolatban voltak
azzal (Munkáscsoport), ám hamarosan már kénytelenek voltak illegális, konspiratív módon
szerveződni (Munkásigazság). A baloldali eszerek lázadásának leverése után pártjuk bomlása is
kitermelt rövid életű kommunista csoportokat (narodnyik kommunisták, illetve forradalmi
kommunisták), amelyek azonban gyorsan beolvadtak a bolsevik pártba. Léteztek ezenkívül
olyan csoportosulások a sokszínű orosz anarchista mozgalmon belül is, amelyek lényegében a
baloldali kommunistákhoz hasonlóan látták a forradalom feladatait.
A sajátos orosz fejlődés körülményei között már a 19. században sokféle csoportosulás,
szervezet, szekta és ideológia jelent meg, amelyek a világ forradalmi, többé-kevésbé teljes
átformálását tűzték ki céljuknak. Történetük többnyire alaposan feldolgozott, hiszen a későbbi
szovjet történettudomány a bolsevizmus őseit és előképeit kereste bennük (főleg azután, hogy
meggyökeresedett a „szocializmus egy országban” tézise, és az állami ideológiában egyre
nagyobb szerepet kapott a nagyorosz nacionalizmus), a nyugati kutatók pedig – tulajdonképpen
hasonló alapon – a bolsevizmus „megértéséhez” kívántak innen segítséget kapni. A 19. századi
orosz értelmiségben kialakult egy olyan, meglehetősen széles réteg, amely a „nép”
felvilágosítását, perspektivikusan „felszabadítását” tűzte ki célul. „Csupán” abban nem volt
egyetértés, hogy mindezt az orosz hagyományokra, a speciálisnak tekintett orosz fejlődésre,
vagy pedig a nyugati típusú kapitalista haladásra és liberalizmusra alapozva kell-e végbevinni.
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Sok szempontból azonban a „nyugatosok” is „oroszok” voltak, és tulajdonképpen ez a két,
ellentétében egybeolvadó tradíció bábáskodott az orosz forradalmi mozgalmak születésénél
is.114 Ezek – Plehanovtól egészen Leninig, sőt Sztálinig – képesek voltak legalább annyira
narodnyikok, mint marxisták lenni, miközben (legalábbis a nyugati mozgalmakhoz képest)
komoly demokratikus deficit jellemezte őket. Ez a mozgalom is alapjában az orosz értelmiség
mozgalma volt, akárcsak az összes oroszországi politikai mozgalom. Bár az orosz tradíciónak
része volt a népi aktivitás (gondoljunk csak Pugacsov vagy Kuzma Minyin kultuszára), mégis
szinte mindenki úgy gondolta, hogy a politikai jelentőségű változások eléréséhez szükség van
az értelmiség katalizátorszerepére. Így a politikai elit (marxista verziójában a „forradalmi
avantgárd”, vagyis az „élcsapatpárt”) és a „tömegek” közötti különbség sokkal szembeötlőbb
volt, mint nyugaton. Az önszerveződés nyugati formái helyett (ahol a munkásvezetők többnyire
valóban egykori munkások voltak) Oroszországban az értelmiségi elitvezetők és a tömegek
közötti, jórészt egyirányú transzfer vált uralkodóvá. Evvel tulajdonképpen mind az orosz
(emigráns és hazai) forradalmárok, mind pedig nyugati elvtársaik tisztában voltak. Egészen
1905-ig a hatalmas Oroszország nemigen foglalt el túl fontos helyet a világ forradalmárainak
geopolitikai térképén.115 Marx halála után a kor marxistáinak többsége (magát Engelst is
beleértve) kimondva-kimondatlanul mindinkább valamiféle evolucionista modellt látott
követhetőnek a tételezett „szocializmus” eléréséhez. Egy ilyen modellben Oroszországnak
hosszú ideig nem juthatott komoly szerep: a figyelem Nagy-Britanniára, Franciaországra, de
mindenekelőtt a „szocializmus nagy laboratóriumára”, Németországra irányult.
Az 1905-ös forradalmi hullám azonban hirtelen Oroszországra terelte a nemzetközi figyelmet.
A szociáldemokrácia első ízben láthatott valódi proletár forradalmi tömegmozgalmat (amelynek
Marx és elvtársai a párizsi kommün idején inkább csak a csíráit figyelhették meg).
Oroszországban az önrendelkezés területén röpke néhány nap alatt több eredményt értek el,
mint a viszonylagos társadalmi béke körülményei között dolgozó forradalmárok nemzedékei.
Kiderült, hogy az Oroszország fejlettségéről, az orosz proletariátus osztálytudatáról, általában
véve pedig a forradalmi esélyekről élő közkeletű sztereotípiák jobbára működésképtelenek.
Trockij – aki sikeresen igyekezett bekapcsolódni az események sűrűjébe – később egyenesen
úgy értékelte az 1905-ös eseményeket, hogy „forradalmunk megszüntette országunk
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»eredetiségét«. Bebizonyította, hogy a történelem nem alkotott számunkra külön törvényeket.
Ugyanakkor éppen az orosz forradalom rendelkezik azzal a sajátos jelleggel, amely egész
történelmi-társadalmi fejlődésünk sajátosságának eredménye, és mint ilyen, egészen új
történelmi távlatokat nyit meg.”116 A „történelmi távlatok” persze nem csupán Oroszország előtt
„nyíltak meg”. Az események hatására alaposan radikalizálódott a világ munkásmozgalma:
ismét fellángoltak a forradalomról és az önszerveződésről szóló viták; világszerte radikális
munkásszervezetek alakultak, amelyek immár többé-kevésbé tudatosan elvetették az értelmiség
mediátori szerepét, és igyekezetek saját munkásvezetőiket „kitermelni”. (Ennek a folyamatnak
talán legjobb példája az éppen 1905-ben alakult amerikai IWW.) Oroszországban viszont
elbukott a forradalom, és a viták továbbra is elsődlegesen az értelmiségi emigránskörök
meglehetősen steril körülményei közé szorultak.
Az 1917-es oroszországi forradalmak egyik jellegzetessége éppen abban rejlett, hogy a
tömegmozgalom tulajdonképpen készen talált egy radikális értelmiségi vezetést. Az általános
forradalmi séma (ahol a tömegek spontán radikalizmusa erősebb, mint a forradalmi – vagy
magát annak nevező – vezetésé) inverzeként a bolsevikok képesek voltak saját radikális
programjukat átültetni a gyakorlatba. Utópista értelmiségiek konspiratív elitcsapatából hirtelen
– saját maguk számára is meglepően – a történelem főáramába kerültek. Számos egyéb ok
mellett ez adta a forradalom meghökkentő erejét, ugyanakkor azonban kettős természetét is: az
eredeti elképzelések és a történelmi cselekvés közötti nehezen feloldható, vagy éppen
feloldhatatlan ellentmondásokat. Anélkül, hogy az oroszországi forradalmak részletes
elemzésébe kezdenénk (ez igencsak túlmutatna jelen munka keretein) leszögezhetjük, hogy
ezek voltak a 20. század történelmének talán legjelentősebb eseményei. Mindazonáltal
értelmetlen lenne a „győzelem” és a „vereség” kettősségében értelmezni őket, bár természetesen
elképzelhető az események ilyen olvasata is. A következőkben egy szűk aspektusra
összpontosítok: az etatizmus és a liberter forradalmiság küzdelmére, a proletár önrendelkezés és
a centralizmus viszonyára. Ez lényegében lefedi azt a folyamatot, ahogyan a baloldali
radikalizmus elkülönül a bolsevizmustól, önálló erővé válik, és a történelmi események
partvonalára sodródik.

A forradalomtól Kronstadtig

116

I.m. 251.

100

A szovjethatalom első intézkedésit még osztatlan lelkesedés fogadta a kommunisták és az
anarchisták széles táborán belül. Az Alkotmányozó Gyűlés feloszlatását (1918. január 6.) a
nyugati baloldaliak is üdvözölték, sőt, ebben saját antiparlamentarista elveik megerősítését
látták.117 Az anarchisták – akik a Gyűlés feloszlatásában maguk is tevékenyen részt vettek (és
azt követően meggyilkoltak két egykori kadet minisztert) – ezt az aktust az állam lebontása felé
tett első lépésnek látták. Azt az 1917. november 14-i rendeletet pedig, amely széles körű
beleszólást biztosított az üzemi tanácsoknak a termelés és az elosztás kérdéseibe, szinte minden
kommunista a szovjetgondolat győzelmeként üdvözölte. Az 1918-as év azonban már komoly
változásokat hozott.
Az első szakítópont a breszt-litovszki tárgyalások idején következett el. Közismert tény, hogy a
békekötést a bolsevik vezetők túlnyomó része (és vélhetően a párttagság többsége is)
elutasította. Lenin azonban – inkább személyes presztízsére mint érvei kétségtelen súlyára
alapozva – mégis keresztülvitte a béke aláírását. A szovjet állam fennmaradása szempontjából
ez elkerülhetetlen lépés volt. A világforradalom viszont elnapolódott és a háttérbe szorult. A
breszti béke aláírását elvetették az anarchisták és a baloldali eszerek is, és a bolsevik párton
belül megszerveződött a „baloldali kommunisták” frakciója, amelynek vezetői Nyikolaj
Buharin, Jevgenyij Preobazsenszkij, Valerian Oszinszkij, Georgij Pjatakov és Karl Radek
voltak. A baloldal és a lenini irányzat tulajdonképpen teljesen különböző logikát követett. A
baloldaliak a szovjet állam létét alárendelték a világforradalomnak, és így a hatalom megtartása
számukra nem bírt valódi jelentőséggel: ha a világforradalom elbukik, jósolták, akkor a szovjet
állam is bukásra van ítélve: „...Az oroszországi munkásforradalom nem »óvhatja meg magát«
azáltal, hogy letér a nemzetközi forradalom útjáról, állandóan kerüli a harcot és visszavonul a
nemzetközi tőke nyomása elől, engedményeket téve a »hazai tőkének«. Ebből a szempontból
elengedhetetlen: erélyes nemzetközi osztálypolitika, amely egyesíti a szóval és tettel folytatott
nemzetközi forradalmi propagandát, és a nemzetközi szocializmussal (nem pedig a nemzetközi
burzsoáziával) való szerves kapcsolat megszilárdítása.”118 Lenin az ellenkező irányból
szemlélte a kérdést. A baloldaliak absztrakt forradalmával szemben ő a szovjet állam létét tette
a világforradalom zálogává. Bár elméletileg Sztálin csak hosszú évek múlva fogalmazta meg,
de ez az állásfoglalás valahol már a „szocializmus egy országban” gyakorlatát vetítette előre.
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Ha már a proletariátus – vagyis a lenini felfogásban a bolsevik párt – megragadta az
államhatalmat, akkor azt minden áron meg is kell tartania a jövőbeni világforradalomig: „Mi
1917. október 25. óta honvédők vagyunk. (...) Éppen a nemzetközi szocializmussal való
»kapcsolat megszilárdítása« érdekében kötelező megvédeni a szocialista hazát. A nemzetközi
szocializmussal való kapcsolatot rombolja az, aki nem veszi komolyan annak az országnak a
védelmét, ahol már győzött a proletariátus. Amikor az elnyomott osztály képviselői voltunk,
nem az volt a helyzet, hogy nem vettük komolyan a haza védelmét az imperialista háborúban;
mi elvből elutasítottuk az ilyen védelmet. Amikor annak az uralkodó osztálynak a képviselői
lettünk, amely megkezdte a szocializmus szervezését, megköveteljük mindenkitől, hogy
komolyan vegye a haza védelmét. (...) Amikor mi elvből ellenségei voltunk a honvédelemnek,
joggal kigúnyoltuk azokat, akik állítólag a szocializmus érdekében akarták »megvédeni«
hazájukat. Amióta feljogosítottak minket arra, hogy proletár honvédők legyünk - gyökeresen
megváltozott a helyzet.”119
Az ekkor kialakuló bolsevik baloldal azonban nem sok rokonságot mutatott más országok
baloldali kommunizmusával. A párton belül kialakuló különféle baloldali ellenzékek sem
céljaikban (a bolsevik párt más irányú menedzselése, illetve a hatalom átvétele), sem pedig
elképzeléseikben (a gazdaság militarizálása, a pjatakovi szocialista felhalmozás) nem
érintkeztek a tanácsalapú nyugati baloldali kommunizmussal. Míg az utóbbiak a bolsevizmust
magát kérdőjelezték meg, addig az előbbiek ennek reformjára szorítkoztak.
1918 folyamán az állam visszavonta a munkástanácsok önigazgatásáról szóló határozatot. A
problematika lényegében azonos a breszti béke kérdésével: a kommunista program
szempontjából

a

proletár

önigazgatás

alapvető

kérdés,

amelyben

nem

lehetséges

kompromisszum. A többfrontos háborút vívó szovjetállam azonban rákényszerült a termelés
centralizálására, és saját kezébe szándékozott venni az ellenőrzést. 1918 márciusában 56
petrográdi

gyár

üzemi

megbízottai

tartottak

tanácskozást,

amelyen

követelték

a

munkásellenőrzés biztosítását, a szovjetek újraválasztását, a breszti béke felbontását és az
alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását. Olyan, az üzemekre épülő mozgalom kezdett itt
kibontakozni, mint Angliában a Shop Stewardok, vagy Németországban a Revolutionare
Obläute (Forradalmi Bizalmik) mozgalma, amely részben a baloldali kommunista AAUD
előzményének tekinthető. A munkásmegbízottak (Dvizsenyije Upolnamocsenyih) elképzelései
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túlléptek a hagyományos szakszervezeti kereteken: nem ágazatilag, hanem üzemileg
szerveződtek, és céljuk nem az érdekvédelem, hanem a termelés irányítása és a politika
alakítása volt. Miután követeléseikből semmi sem teljesült, 1918 júliusában sztrájkot hirdettek,
amelyhez nagy számban csatlakozott Petrográd nélkülöző munkássága. A sztrájkot azonban
leverték – nem utolsósorban a bolsevik többségű szovjetek segítségével, ami komoly tanulság
volt később a kronstadti felkelés résztvevőinek – és az üzemi megbízottak közül sokakat
letartóztattak. A mozgalom maga elhalt. Még a felkelést megelőzően a petrográdi Cseka
hajtóvadászatot indított a város anarchista szervezetei ellen, amelyek lelkesen támogatták az
üzemi megbízottak mozgalmát. Egy héttel a petrográdi sztrájk leverése után pedig kirobbant a
baloldali eszerek fegyveres felkelése – lényegében hasonló okok miatt. A bolsevik hatalom
rövid hezitálás után véresen leverte a lázadást. Természetesen nem lehet figyelmen kívül
hagyni, hogy az üzemi megbízottak és a baloldali eszerek egy hadiállapotban lévő országban
robbantották ki sztrájkjukat, illetve fegyveres felkelésüket. Ennek fényében a bolsevik
államhatalom reagálása tulajdonképpen akár visszafogottnak is nevezhető. Ám ugyanakkor egy
ilyen színtű represszió korábban egyszerűen elképzelhetetlen volt a szocialista mozgalmon
belül, ahol – a belső harcok ellenére – mindenki elvtársnak szólította egymást, és a közös végcél
tekintetében elvi egyetértés uralkodott. A világ szocialistái, kommunistái és anarchistái –
függetlenül attól, hogy egyetértettek-e az eszerek fellépésével vagy sem – döbbenten hallgatták
ezt az újfajta hangot.
1919. március végén az OK(b)P Központi Bizottsága határozatot fogadott el az „eszerek,
anarchisták és mensevikek” elleni harcról. Ezt újabb letartóztatások és házkutatások követték.
1920 őszén a párt legkülönbözőbb fórumain vita kezdődött a szakszervezetek szerepéről.
Három fő irányzat alakult ki: a „militarizátorok” (Trockij, Buharin, Preobrazsenszkij), a
Munkásellenzék (Alekszandra Kollontaj és Alekszandr Sljapnyikov), valamint a demokratikus
centralisták (Valerian Oszinszkij, Andrej Bubnov, Tyimofej Szapronov).
A vita kiindulópontja Trockij elképzelése volt az orosz ipar és közlekedés helyreállításáról. A
Vörös Hadsereg megszervezésében szerzett tapasztalatait Trockij ezúttal az ipar területén
próbálta kamatoztatni, és a gazdaság helyreállításában is a hadikommunizmus alapelveit kívánta
alkalmazni. A „munka militarizálásának” alapelveit a Pravda 1919. december 6-i számában
körvonalazta. „A háborúból a békébe való átmenet téziseiben” leszögezte, hogy nem engedhető
meg a munkaerő szabad mozgása a szovjetállam területén. A munkásokat katonai irányítás alá
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kell helyezni, és a „munka elől dezertálókat” büntetőszázadokba, illetve munkatáborokba
küldeni. A munka megszervezését centralizálni kell, sőt alkalmazni a Taylor-rendszer „pozitív
aspektusait”. A szakszervezeteknek ebben az elképzelésben az állami akaratnak való teljes
behódolás jutott osztályrészül:
„Az ifjú szocialista állam a szakszervezetektől nem a jobb munkakörülményekért vívott harcot
várja el – ez a társadalom, az egész államszervezet feladata – hanem a munkásosztály
megszervezését a termelés érdekében (...) egyszóval azt, hogy az állammal kéz a kézben
haladva erejüket arra használják, hogy a munkásokat beillesszék egy egységes gazdasági terv
rendszerébe.”120 Ugyanitt Trockij kifejtette, hogy mivel a kényszermunka progresszív szerepet
játszott a történelem folyamán (az ázsiai társadalmakban és a klasszikus rabszolgaságban), ezért
„szentimentalizmus” amellett érvelni, hogy a munkásállam nem használhatja fel ezeket az
eszközöket. Véleménye szerint a kényszermunka a kommunizmusba való átmenet időszakának
adekvát formája: „...a munka militarizálása olyan állami kényszer, amely nélkül a kapitalista
társadalom felváltása a szocializmussal csak üres fecsegés maradna”.121 A fiatal szocialista
állam Trockij szerint eljutott arra a pontra, ahol érvényesítenie kell a „proletárdiktatúrát” „még
akkor is, ha ez a diktatúra átmenetileg keresztezi a munkásdemokrácia elvárásait”.122
Trockij álláspontja – habár kezdetben Lenin is támogatta – hatalmas ellenkezést váltott ki a párt
berkeiben. A leghatározottabb reakciót a Kollontaj és Sljapnyikov vezette Munkásellenzék
képviselte, amely teljesen másként látta a munkásosztály és a szovjet állam kapcsolatát. A
vezetők

elutasítása,

az

autentikus

munkásszervezetek

követelése,

a

termelés

munkásirányzatának követelése a Munkásellenzéket sokban rokonította a német AAUD
nézeteivel: „Így tehát a Munkásellenzék mindenekelőtt azokat a proletárokat jelenti, akik a
munkapaddal vagy a bányával továbbra is kapcsolatban vannak, akik a munkásosztály véréből
és húsából valók. A munkásellenzékben az a meglepő, hogy nincsenek nagy, kiemelkedő
vezetői, olyanok, akiket »vezetőknek« szokás nevezni. Úgy keletkezett, mint minden
egészséges, szükségképpen osztály-meghatározottságú mozgalom: a széles munkásrétegek
mélyéből, megkapaszkodván és azon nyomban gyökeret eresztvén Szovjet-Oroszország minden
pontján, ahová az ellenzék hírének ez idáig nem sikerült eljutnia.”123 A Munkásellenzék
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kiáltványában – amelyetet Kollontaj a kronstadti lázadást leverő, a NEP-et meghirdető, és a
frakciókat betiltó X. pártkongresszusra írt – a kérdés így merült fel: „Ki fogja az alkotó erőket
kifejteni a gazdaság újjáépítésében? Vajon tisztán proletár szervek, amelyeket közvetlen szálak
fűznek az iparhoz – vagyis az ipari szerveződések vállalják ezt a munkát – vagy a vegyes
összetételű szovjet gépezetre marad ez a feladat, amely elkülönül az ipari tevékenységtől? Ez a
választóvonal. A Munkásellenzék az első álláspontot védelmezi, míg a párt vezetői, bármilyen
másodlagos ellentétek legyenek is közöttük, ebben a kérdésben teljes egyetértésben a második
álláspontra helyezkednek.”124
A Munkásellenzék kifejezte a munkások kiábrándulását a szovjetekből. Volt azonban olyan
vélemény is, amely éppen ezek szerepét hangsúlyozta. Gavril Mjasznyikov – aki ekkor nem
tartozott egyetlen ellenzéki csoportosuláshoz sem – a szovjetekben látta azt a szervezetet, amely
képes a munkásokat egyesíteni, és feloldani a különbséget gazdasági és politikai szféra között.
Elképzelései lényegében megegyeztek a tanácskommunisták véleményével.125
A szűk pártvezetést ebben a tekintetben valójában nem osztották meg nézeteltérések. Lenin
jellemző című beszédében – Előadói beszéd a pártegységről és az anarcho-szindikalista
elhajlásról – sietett leszögezni a X. kongresszus küldöttei előtt, hogy „...az elhajlás, amiről most
beszélünk, ugyanaz, mint az anarchista elhajlás a német kommunista munkáspárt soraiban,
amellyel szemben a Komintern legutóbbi kongresszusán a harc nyilvánvalóan kifejezésre jutott.
(...) Önök tudják, hogy ez nemzetközi probléma."126 A kongresszus határozatot hozott a
Munkásellenzék feloszlatásáról – és egyben valamennyi frakció betiltásáról „ideiglenes
jelleggel”. A kongresszus a szakszervezeti vitát az úgynevezett Tizek platformjának
elfogadásával zárta le, amelyet Lenin útmutatásai alapján Jan Rudzutak fogalmazott. E szerint a
szakszervezeteknek („a kommunizmus iskoláinak”) az államhatalomnak alárendelve, a
„proletárdiktatúra támaszaiként” kellett működniük mind szervezési, mind gazdasági téren.
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A Munkásellenzék a proletárdiktatúra kérdésében lényegében elfogadta a pártnak a vezetésről
kialakított álláspontját. Ez – minden hasonlóság ellenére – megkülönböztette a baloldali
kommunizmus nyugat-európai csoportjaitól. 1920 második felében a Munkásellenzék és a
KAPD között voltak szórványos kapcsolatok, ám a frakció 1921-es feloszlatása ezeknek véget
vetett. Kollontaj már korábban leszögezte: „...pártunk Központi Bizottságának osztálypolitikánk
legfőbb irányító szervévé kell válnia, az osztálygondolkodás szervévé és a szovjetek gyakorlati
politikájának ellenőrévé – alapvető programunk szellemi testévé.”127 Ez a felfogás vezetett oda,
hogy a Munkásellenzék tagjai tevőlegesen részt vettek a kronstadti lázadás leverésében.
A kronstadti felkelés értékelése a baloldali kommunista áramlatokban
A X. pártkongresszussal egy időben jelentős sztrájkmozgalom kezdődött Moszkvában és
Petrográdban. A sztrájkolók alapjában gazdasági követeléseket hangoztattak, ám felléptek a
különféle

állami

szervek (mindenekelőtt

a

Cseka

és

a beszolgáltatásokat

végző

„szegényparaszt-bizottságok”) túlkapásai ellen is. Ugyanakkor a sztrájkokkal szolidaritást
vállaló kronstadti matrózok a gazdasági követelések – lényegében a hadikommunizmus
megszűntetése – mellett egy sor fontos politikai követelést is megfogalmaztak: új
szovjetválasztásokat sürgettek, sajtó- ás agitációs szabadságot követeltek valamennyi proletár
politikai áramlatnak, és a pártszervezetek betiltását a hadseregben. Összességében a párt vezette
államot a szovjetek hatalmával kívánták helyettesíteni, ám ehhez a szovjeteknek vissza akarták
adni eredeti, „munkásdemokratikus” formájukat. A szovjetállam igen hevesen reagált, és a
lázadást „fehérgárdista ellenforradalmi akciónak” titulálta. Ez nem volt igaz, és ezt sokan
tudták. Isaac Deutscher így számol be a felkelés leverését követő időszak közhangulatáról: „A
Moszkvába néhány hónappal később ellátogató külföldi kommunistákat, akik úgy gondolták,
hogy Kronstadt csupán a polgárháború egyik szokásos állomása volt, »meghökkentette és
összezavarta«, amikor látták, hogy a bolsevikoknál a lázadásról beszélve nem érzik azt a dühöt
és gyűlöletet, amit azok egyébként a fehérek ellen éreztek. Szavaikban hemzsegtek a
»szimpatizáló felhangok« és a szomorú, ködös utalások: mindez a párt zavarodott
lelkiismeretéről árulkodott.”128
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Bár a „fehér felkelésről” kialakított verzió tarthatatlannak bizonyult, a propaganda alapjaiban
változatlan maradt: a lázadást kispolgári elemek, deklasszált figurák szervezték, hogy
megtisztítsák az utat az ellenforradalom előtt. A kronstadti erőd geopolitikailag kiemelt
jelentőségű helyen volt, és a „kronstadti matrózok” 1917-ből eredő mítosza még élénken élt a
proletárok emlékezetében. A bolsevikok félelmei szerint Kronstadt lehetett volna egy
pártellenes proletár- és parasztlázadás lobogója, és ilyen értelemben veszélyesebb volt még a
valódi fehéreknél is: „Ez a kispolgári ellenforradalom kétségkívül veszélyesebb, mint
Gyenyikin, Jugyenyics és Kolcsak együttvéve, mert olyan országgal van dolgunk, ahol a
proletariátus kisebbségben van, olyan országgal van dolgunk, ahol a pusztulás a paraszti
tulajdonnál is megmutatkozott, és ezenkívül itt van még a hadsereg leszerelése is, amelyből
hihetetlenül nagy számban kerültek ki lázongó elemek. Akármilyen csekély vagy jelentéktelen
lett volna, hogy úgy mondjuk, kezdetben a hatalom eltolódása, amelyet a kronstadti tengerészek
és munkások javasoltak – ők a kereskedelem szabadságát illetően akarták korrigálnia
bolsevikokat –, látszólag nem nagy eltolódás, látszólag ugyanazok a jelszavak szerepeltek:
»szovjethatalom«, jelentéktelen módosítással, csak javított kiadásban; de valójában a párton
kívüli elemek itt csak az ugródeszka, a lépcsőfok, a híd szerepét töltötték be a fehérgárdisták
számára. (...) A kereskedelem szabadsága, még ha kezdetben nem is fűződik úgy össze a
fehérgárdistákkal, ahogy Kronstadtban összefűződött [az én kiemelésem – K.P.], mégis
óhatatlanul ehhez a fehérgárdista rezsimhez, a tőke győzelméhez, ennek teljes restaurációjához
vezet.”129
A lázadást ezért a pártnak teljes erejével el kellett tipornia, más lehetőség egyszerűen nem
mutatkozott. Vélhetőleg még a felkelők ellen harcoló kongresszusi delegátusok között is sokan
voltak, akik egyben s másban igazat adtak a felkelők követeléseinek. Ez azonban nem
változtatott azon a tényen, hogy a felkelésnek – a szovjetállam fennmaradása érdekében –
buknia kellett. Ez a kettősség magyarázta a Deutscher által leírt belső zavarodottságot a párt
soraiban. Nem csak a Munkásellenzék tagjai meneteltek az erőd ostromára indulók soraiban
azok ellen, akik sokban hozzájuk hasonló kritikát fejtettek ki. Victor Serge így emlékszik
vissza: „...a Kongresszus minden jelenlévőt, köztük sok ellenzékit, mozgósított a Kronstadt
elleni harcra. A szélsőbaloldali kommunista Dibenko – maga is egykori kronstadti matróz – és
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Bubnov, a »Demokratikus Centralisták« ideológusa és vezetője egyaránt ott vonult az öböl
jegén a lázadók ellen, akiknek a szívük mélyén igazat adtak.”130
A külföldi baloldali kommunistákat is összezavarták az események. A Komintern III.
kongresszusán Max Hempel (valódi nevén Jan Appel) (KAPD) kifejtette véleményét az orosz
„kivételességről”, és jelezte, hogy Oroszországban – a termelőerők fejletlensége miatt – csakis
felülről lehet bevezetni a proletárdiktatúrát, amely ettől pusztán állami diktatúrává válik.
Kronstadt is ezt példázta számára. Sachs, a KAPD egy másik delegáltja elutasította Radek
vádjait, hogy Gorter vagy a KAPD a felkelők oldalára állt volna, ám egyben hangsúlyozta a
lázadás proletárjellegét: „Miután Kronstadt proletariátusa felkelt Önök ellen, a Kommunista
Párt ellen, önök hadiállapotot hirdettek meg Petrográd proletariátusa ellen! Gorter elvtárs
csupán az eseményeknek ezt a kérlelhetetlen belső logikáját elemezte, amely nemcsak az orosz
taktikát jellemzi, hanem általában véve az ezzel szembeszegülőket is. Ebben az értelemben sem
Gorter, sem a KAPD nem állt a kronstadti felkelők oldalára.”131
A párt már a lázadás első napjaiban propaganda-hadjáratot indított a lázadók ellen. Többek
között azt a hírt terjesztették, hogy az „ellenforradalmi banditák” kommunistákat végeznek ki,
vagy hogy az öbölben már horgonyt vetett a francia flotta. Az erődben tartózkodó bolsevikok
azonban nagyon jól tudták, hogy egyik hír sem igaz. Sokan – Ida Mett szerint 780-an – kiléptek
a bolsevik pártból tiltakozásuk jeléül, mások azonban megalakították az OK(b)P Kronstadti
Ideiglenes Irodáját, amely igyekezett cáfolni a rémhíreket. Az Ideiglenes Iroda elismerte a
lázadás vezető szervét, az Ideiglenes Forradalmi Tanácsot, amelyet az újraválasztott kronstadti
szovjet nevezett ki, és az erőd rádióadóján keresztül felhívást intézett a párttagokhoz: „Ne
higgyetek a provokátorok által terjesztett abszurd híreszteléseknek, amelyek csak a vérontást
akarják fokozni, és azt állítják, hogy felelős párttagokat lőnek agyon. Olyan abszurd rémhírek is
terjednek, hogy a Párt Kronstadt megtámadására készül. Ezt a hazugságot az antant ügynökei
terjesztik, céljuk a szovjethatalom megdöntése.” A felhívás így végződött: „Éljenek a szovjetek!
Éljen a munkásosztály nemzetközi egysége!” Mások már nem bíztak ennyire a pártban. Egy
Gyenyiszov nevű bolsevik tanár így írt a kronstadti Izvesztyijában: „Kijelentem az Ideiglenes
Forradalmi Bizottságnak, hogy attól a pillanattól kezdve, hogy megkezdődik Kronstadt
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ágyúzása, nem tekintem magam a Párt tagjának. (...) Minden hatalmat a szovjeteknek, és nem a
Pártnak!”132
Míg a bolsevik párt szinte összes frakciója – a hivatalos deklarációk szintjén mindenképpen –
elítélte a lázadást és üdvözölte leverését, addig Gavril Mjasznyikov éppen ellentétesen foglalt
állást. Bár ott volt a X. kongresszuson, ám – a felhívás ellenére – nem volt hajlandó részt venni
a támadásban. „Új rezsim alakul ki a párton belül – vélekedett Mjasznyikov – és ha valaki veszi
a bátorságot, hogy ragaszkodjon meggyőződéséhez, akkor azt törtetőnek, vagy még inkább
ellenforradalmárnak, menseviknek vagy eszernek titulálják. Ez történt Kronstadt esetében is.
Minden csendes volt és nyugodt. És akkor hirtelen, váratlanul mint egy arculcsapás: »Mi is
folyik Kronstadtban? Néhány száz kommunista harcol ellenünk.« Mi jelent ez? Kit kell
hibáztatnunk, ha a vezető körök nem találják meg a közös hangot nem hogy a párton kívüli
tömegekkel, de még a kommunista párttagokkal sem? Olyannyira nem, hogy végül eldördültek
a fegyverek. Ez most akkor micsoda? A szakadék széle.”133
Mint láttuk, a Komintern III. kongresszusára érkező KAPD küldöttek, valamint
Németországban Otto Rühle és az AAUD-E tagságának egy része úgy vélte, hogy a Märzaktion
kiprovokálása pusztán a kronstadti események eltussolására szolgált a nemzetközi közvélemény
elől. Ez ugyan teljesen valószínűtlen, ám az tény, hogy a szocialista mozgalmak történetében
ilyen méretű mészárlás (mintegy tízezer halott, akik közül ezreket, így az OK(b)P Ideiglenes
Bizottságának összes tagját, az erőd elfoglalása után a győztesek statáriális úton kivégeztek)
még nem fordult elő. Ez határozta meg sok évvel az események után az olasz internacionalista
baloldal állásfoglalását is. Bordiga 1921-ben még elfogadta a bolsevik magyarázatot a
„matrózok megváltozott szociológiai összetételéről”, vagy ahogy Trockij cinikusan nevezte
őket, a „teljesen demoralizálódott, elegáns, bő szárú nadrágot és stricifrizurát viselő
elemekről”.134 1938-ban viszont a bordigisták már úgy látták, hogy elképzelhető olyan helyzet,
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a lázadás leverésében játszott vezető szerepe miatt őt érő baloldali támadásokra válaszolva. Írásában azt is kifejti,
hogy a matrózok „nagyobb fejadagot” követeltek maguknak. A kronstadti Ideiglenes Forradalmi Bizottság
programjának 9. pontja leszögezte: „Egyenlővé kell tenni minden dolgozó fejadagját, azokét kivéve, akiknek
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mikor a proletariátus saját állama ellen támad, ám „abból az alapelvből kell kiindulnunk, hogy a
szocializmust nem lehet az erőszak eszközével a proletariátusra kényszeríteni.”135
Az 1921-ben meghirdetett NEP jelentős váltást hozott nemcsak a párt politikájában, de
tagságának összetételében is. Sokan távoztak a pártból – mint a NEP csendes ellenzéke –, míg
mások továbbra is igyekeztek a X. kongresszus által betiltott, de a felszín alatt továbbra is folyó
frakcióharcokon keresztül nagyobb befolyást szerezni az állam irányításában. 1923-ra ezt a
baloldali irányzatok lényegében már csak többé-kevésbé illegálisan tehették meg. Ez volt az az
év, amikor zászlót bontott két baloldali csoport, a Mjasznyikov vezette Munkáscsoport (teljes
nevén az OK(b)P Munkáscsoportja) és a Bogdanov vezette Munkásigazság, amely a hasonló
nevű (Rabocsaja Pravda) című lap körül tömörült. A párt – mint Trockij megjegyezte –
„beteg" volt, és ennek a betegségnek a tüneteiként jelentek meg az ilyen „extremista” csoportok.

A Munkásigazság és a Munkáscsoport

A Munkásigazság csoportja a német–holland tanácskommunistákhoz hasonlóan odáig jutott,
hogy 1923-ban már magának az 1917-es forradalomnak a proletár voltát is megkérdőjelezte.
Véleménye szerint Oroszországban az „államkapitalizmus” jutott hatalomra, és az átmeneti – a
hadiállapot diktálta – szükségintézkedések (a hadikommunizmus) után ez az államkapitalista
forma elérkezettnek látta az időt a magánkapitalizmus újraélesztésére is. Ebben az értelemben a
csoport tagjai 1917-et a kifejlődő orosz burzsoázia progresszivista szárnyának forradalmaként
szemlélték, amelyet bár a proletariátus vívott meg, ám a hatalom mégis egy értelmiségi
irányítóréteg kezébe került. A Munkásigazság a feladatot egy új, szigorúan proletár kommunista
párt megalapításában jelölte ki. Néhány részlet kiáltványukból megmutatja, hogy milyen
messzire – visszavonhatatlanul messzire – távolodtak már el a bolsevik állam elképzeléseitől.:
„A Munkásigazság csoport tavaly ősszel szerveződött meg. A NEP bevezetése óta eltelt egy év a
végsőkig kiélezte az osztályellentmondásokat köztársaságunkban, és megteremtette a szükséges
előfeltételeket egy átfogóbb tevékenységhez.

foglalkozása káros az egészségre.” (Uo. 419.) A „bőszárú nadrág” egyébként a matrózegyenruha része volt, a
„stricifrizura” (hátul rövid, elől hosszabbra hagyott haj) pedig a katonák szokásos hajviselete.
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Felhívásunkkal ezen az úton kívánunk egy lépést tenni. Legfőbb ideje, hogy hozzákezdjünk
erőink összefogásához, és az egyre inkább előretörő tőkével szemben megszervezzük az
ellenállást.
De mennyiben változott meg a munkásosztály helyzete? Oroszország munkásosztálya
szervezetlen állapotban van, a munkások fejében zavarodottság uralkodik: vajon a
„proletárdiktatúra” országában élnek-e igazán, ahogyan azt a kommunista párt (az OK(b)P)
fáradhatatlanul, szóban és írásban hajtogatja, vagy az önkény és a kizsákmányolás országában,
amiről lépten-nyomon meggyőzi őket a valóság? Siralmas az élete a munkásosztálynak,
miközben az új burzsoázia (azaz a vezető funkcionáriusok, a gyárigazgatók, a trösztök irányítói,
a végrehajtó bizottságok elnökei stb.) és a nepmenek fényűző életet élnek, újra meg újra
emlékezetünkbe idézve a mindenkori burzsoázia életmódját. Nekünk pedig ismét a létért
folytatott küzdelem hosszú és nehéz éveivel kell szembenéznünk. Ám minél bonyolultabb a
helyzet, annál nagyobb tisztánlátásra és szervezettségre van szüksége a harcoló proletariátusnak.
Világos osztálytudatot vinni az oroszországi munkásosztály soraiba, és minden módon támogatni
a harcoló proletariátus forradalmi erőinek megszerveződését – ez a mi feladatunk. (...)
Egyre inkább az értelmiségnek az a műszakiakból és szervezőkből álló része kezd előtérbe
kerülni, amely irányítja és végrehajtja a termelés egész szervezését.
Munkamódszereit és ideológiáját tekintve ez az értelmiség teljes mértékben burzsoá, és csak
tőkés gazdaságot tud felépíteni. Az új burzsoázia annak révén jön létre, hogy a régi burzsoázia
szakképzett elemei összeolvadnak az egyre erőteljesebben előretörő szervező értelmiséggel. A
tőke megszervezte erőit, és hadba indul a munkásosztály vívmányai ellen. A nemzetközi
proletariátus sürgető feladata, hogy ez ellen egyesítse minden erejét. (...)
Az orosz munkásosztályt, amely hajdan a proletariátus haladó része volt, most messzire, szinte
évtizedekkel visszavetették a fejlemények.
Hosszú, kitartó munka vár ránk, elsősorban ideológiai téren. Mindenütt az üzemekben,
gyárakban, szakszervezeti szervezetekben, munkásegyetemeken, szovjet pártiskolákban, a
Kommunista Ifjúsági Szövetségben és a pártszervezetekben, a „Munkásigazsággal” szolidáris
propagandaköröket kell alakítani.
Szervezzetek propagandaköröket, és ne felejtsétek el a forradalmi szervezetek fejlődésének
legfontosabb feltételeit azokban az országokban, ahol a tőke előretörőben van: az elvtársak
gondos kiválasztása, és szigorú konspiráció.
Munkára, elvtársak!”136
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Ugyanazokhoz a problémákhoz másként viszonyult a Munkáscsoport, amely röviddel a OK(b)P
XIII. pártkongresszusa után alakult. Ekkor adták ki kiáltványukat. Legfőbb ideológusuk a már
többször említett Gavril Mjasznyikov volt. Részt vett az 1905-ös forradalomban, majd a
következő évben csatlakozott a bolsevikokhoz. Többször száműzték, és megjárta a cári
börtönöket is. 1917-től szülőföldjén, az Urál vidékén működött. A breszti békekötés körüli
vitákban a baloldali kommunisták álláspontját osztotta. Az uráli helyi szovjet megbízottjaként ő
hajtotta végre a halálos ítéletet Mihail Romanov nagyhercegen, II. Miklós öccsén. 1918 egy
éjszakáján egy csoport munkás élén behatolt a Permbe deportált arisztokrata házába, és a helyi
Cseka – állítólag hamis – parancsát lóbálva a nagyherceget és titkárát egy környékbeli gyárba
vitte, ahol mindkettőjüket agyonlőtte. Máig sem tisztázott, hogy Mjasznyikov önhatalmúan
cselekedett-e, vagy a Központi Bizottság utasításait követte. Mindenesetre négy nappal később
Jekatyerinburgban a cári családot is utolérte végzete – ebben pedig egyértelműen a bolsevik
vezetés akarata tükröződött.
1920-tól kezdve Mjasznyikov egyre kritikusabban szemlélte a növekvő pártbürokráciát és a
Központi Bizottság kezében centralizálódó hatalmat, amely véleménye szerint elnyomta a helyi
kezdeményezéseket és megnehezített mindenfajta építő vitát. Véleményét nem rejtette véka alá.
Bár elképzelései sokban rokonították a Munkásellenzékkel és a Demokratikus Centralistákkal,
Mjasznyikov ekkor még egyszemélyes ellenzéket alkotott, és nem csatlakozott egyik
tendenciához sem. Az előbbieknél sokkal inkább támadta a pártbürokráciát, és felemelte szavát
a legszegényebb paraszti rétegek érdekében. Ekkor azzal vádolták meg, hogy az eszerekkel
szimpatizál. A szakszervezeteket a szovjetekkel kívánta helyettesíteni, amelyekre egyben
rátestálta volna az egész állam irányítását, illetve lebontását is.
1920 végén Petrográdba rendelték, ahol jobban szem előtt lehetett. A város kiábrándító hatással
volt rá. A „Vörös Petrográd - egy Potemkin-falu” - jegyezte fel Mjasznyikov.137 A győzedelmes
felszín alatt a válság jeleit tapasztalta mindenütt: a munkások nem hittek már a pártban, ahol
virágzott a korrupció. Mjasznyikovot egy rekvirálóbrigádba osztották be, és itt is azt kellett
tapasztalnia, hogy társai nem „kenyérgyűjtők”, hanem „kenyérpusztítók”, és „újfajta
kommunisták” jelennek meg, akik „mindig tudják, hogyan hízelegjenek feljebbvalóiknak”.138
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Mjasznyikov tiltakozott, mire Zinovjev, a párt petrográdi elnöke (egyben a Komintern elnöke) a
pártból való kizárással fenyegette: „Ön vagy eszer, vagy egyszerűen bolond” – támadt
Mjasznyikovnak, akit ezek után visszaküldtek az Urálba, ahol azonban tovább folytatta az
agitációt. 1921 májusában memorandumot intézett a Központi Bizottsághoz, amelyben
általános reformot és tisztogatást követelt. Fellépett a halálbüntetés eltörléséért, a bürokrácia
korlátozásáért, és hangsúlyozta, hogy a termelés irányításának a termelők szovjetjeinek kezébe
kell kerülnie. Ugyanebben a beadványában teljes sajtószabadságot követelt, "a monarchistáktól
az anarchistákig bezárólag", amit a párthatalom bebetonozódása elleni orvosságnak tartott.
Lenin – teljes joggal – így válaszolt: „...tisztázzuk, miféle sajtószabadságot? minek az
érdekében? melyik osztály számára? Mi nem hiszünk »abszolút« dolgokban.”139
Az Urálban Mjasznyikov számos követőre talált. Nem sokkal memoranduma benyújtása után a
permi pártbizottság megtiltotta neki, hogy gyűléseken szónokoljon, ám ő megtagadta az
engedelmességet, sőt, egy pamfletben foglalta össze nézeteit. A permi apparátus ekkor a
Központi Bizottsághoz fordult, amely július 29-én különbizottságot rendelt ki az ügy
kivizsgálására. Hogy mennyire komolyan vették az esetet, jól mutatja, hogy a bizottság tagja
volt Buharin és Szolc („a párt lelkiismerete”, ahogy Lenin nevezte) is. Buharin Leninnek is
átadta Mjasznyikov memorandumát, és Lenin szintén foglalkozni kezdett az üggyel. Augusztus
elsején a Kremlbe rendelte Mjasznyikovot, ahol hosszas beszélgetést folytatott vele.
Mjasznyikovot nem győzte meg Lenin érvelése: „Ön azt mondja, hogy én a burzsoázia számára
akarok sajtószabadságot. Éppen ellenkezőleg, én magamnak, egy proletárnak akarok
sajtószabadságot, aki tizenöt éve a párt tagja. (...) Vagy Ön azt hiszi, hogy azonnal fel kell
hagyjak a vitával, amint nem értek egyet az Ön véleményével a társadalmi erőviszonyokról?
(...) A probléma éppen ott van, hogy miközben Ön a kapitalizmus ellen emeli fel az öklét, a
proletariátusra sújt le vele. Ön nagyon is jól tudja, hogy én most olyan munkások százainak,
vagy éppen ezreinek a szavait visszhangzom, akik a börtönök mélyén rohadnak. Én is csak
annak köszönhetem hogy szabadlábon vagyok, hogy veterán kommunistaként megszenvedtem
az elveimért, és a nevem jól ismert a munkások között. Ha nem így lenne, ha egy egyszerű
munkás lennék az egyik gyárból, ugyan hol lennék most? A Cseka valamelyik tömlöcében,
vagy éppen »szökés közben agyonlőve«, ahogy én lőttem le annak idején Mihail Romanovot.
Még egyszer kimondom: Ön a burzsoáziára emelt kezet, de én vagyok az, aki vért köpök,
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nekünk, a munkásoknak az állkapcsait töri Ön össze.”140 Ezek után Lenin megszakította vele a
levelezést.
Mjasznyikov célja az volt, hogy „egyetlen zászló alá gyűjtse a párt minden belső ellenzékét”. A
párt szervezőbizottsága ezután Molotov elnökletével külön bizottságot nevezett ki Mjasznyikov
megfigyelésére. 1922. február 22-én kizárták az OK(b)P tagjai közül. Egy héttel később
Mjasznyikov csatlakozott az úgynevezett Huszonkettők Felhívásához, amelyet rajta kívül olyan
bolsevikok írtak alá, mint Sljapnyikov, Kollontaj és az egykori Munkásellenzék más tagjai. A
Kominternhez címzett (Kollontaj által németre is lefordított, Némeotszágban pedig a KAPD
által terjesztett) felhívás azzal vádolta a KB-t, hogy elfojtja a párton belüli kritikát, és egyre több
nem munkás származású elemet von be a párt irányításába: „Amikor még a burzsoá
ösztönösség erői támadnak bennünket minden oldalról, amidőn még pártunkba is behatolnak –
amelynek szociális összetétele (40% munkás, 60% nem proletár) kedvező lehetőséget kínál erre
–, vezető központjaink elkeseredett, bomlasztó harcot folytatnak mindenki ellen, főleg azon
proletárok ellen, akik fenntartják maguknak az önálló véleményalkotás jogát, s ha ezt

a

pártközegben kimondja valaki, akkor mindenféle repressziós intézkedésekre számíthat. Azt a
törekvést, hogy a proletártömegeket az államhoz közelítsék, »anarcho-szindikalizmusnak«
nyilvánítják, képviselőit

üldözik

és

diszkreditálják.

(...)

Ezek

a

munkamódszerek

karrierizmushoz, intrikussághoz és szervilizmushoz vezetnek, s a munkások erre a pártból való
távozással válaszolnak."141 A Komintern különbizottsága (Clara Zetkin vezetésével) a
„huszonkettők” érveit „megalapozatlannak” látta, s a párt és a proletárdiktatúra elleni harc
eszközét látta fellépésükben. A XI. pártkongresszuson mind Trockij, mind Lenin foglalkozott
Mjasznyikov ügyével. Trockij azt vetette a szemére, hogy „ellenforradalmi” propagandáját
átvette a lengyel kormány, az emigráns eszer és mensevik sajtó. Mjasznyikov szerinte ismét a
„kronstadti zászlót” emelte a magasba.142 Lenin azt hangsúlyozta, hogy a „huszonkettőknek”
nem volt joga Mjasznyikov kizárása ellen tiltakozni, aki sorozatosan megsértette a X.
kongresszus határozatait.
A XI. pártkongresszus végül a „huszonkettők” megbüntetését határozta el. Minyint és
Kuznyecovot, a Munkásellenzék két kevésbé ismert tagját kizárták a pártból, míg Sljapnyikovot
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és Kollontajt utolsó figyelmeztetésben részesítették. Mjasznyikovot pártbüntetéssel már nem
sújthatták: a GPU vette őrizetbe, és így az a kétes dicsőség jutott osztályrészéül, hogy ő lehetett
az első a „régi bolsevik gárdából”, akit politikai okból börtönbe vetettek. Sőt, nem sokkal
korábbi jóslata is beigazolódott: letartóztatásakor három lövést adtak le rá, ám nem találták el –
a merényletet valószínűleg csak figyelmeztetésnek szánták. A börtönben – akárcsak a cári
időkben – azonnal éhségsztrájkba kezdett. Tizenkét nap múlva kiengedték.
Mjasznyikov egy évvel a kizárása után újrafelvételért folyamodott a párthoz (a kizáró határozat
tartalmazta ezt a lehetőséget), ámde mind a KB, mind – fellebbezése után – a Komintern VB
elutasította kérelmét. Ekkor fogott illegális csoportja megszervezéséhez. P. B. Mojszejevvel (aki
1914 óta volt a párt tagja) és a pártból kizárt Kuznyecovval megszervezte a Munkáscsoportot,
amelynek ők hárman alkották az Ideiglenes Központi Szervező Irodáját. 1923 februárjában
fogalmazták meg a Munkáscsoport Kiáltványát. Ebben munkásönigazgatást követeltek,
támadták a bürokráciát. A korábbi korlátlan sajtószabadság helyett már csak a munkássajtó
szabadságát hiányolták: „A burzsoázia csak hallgasson, de ki meri vitatni a proletár
szólásszabadságát, aki hatalmát a saját vérével védelmezi? (...) A burzsoázia számára egy
ajánlatunk van: a kötél.”143 A kiáltvány elítéli a NEP-et, és ekkor születik meg az elhíresült
mondás: a NEP nem más, mint Novaja Ekszplutacija Proletariata – a proletariátus új
kizsákmányolása. A kiáltvány a proletariátust új, véres forradalomra szólította fel a hatalom
valódi megragadására, a kommunizmus megvalósítására, amely napirenden van „tegnap, ma,
holnap”.144 A Szovjetunióban a párt visszahódítását, a szovjethatalom megragadását tűzte ki
célul. Elítélte a Komintern „egységfront-politikáját”, ám sürgette a forradalmi szervezetek
egyesülését (így a németországi KPD és KAPD összevonását): „...nem az egységfront politikája
fogja győzelemre vezetni a lázadó proletariátust, hanem a véres, kérlelhetetlen harc mindazon
burzsoá frakció ellen, amely szocialista frazeológiával takarózik. Csak ez a harc vezethet
győzelemre: az orosz proletariátus nem azzal nyert, hogy szövetségre lépett az eszerekkel, a
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populistákkal és a mensevikekkel, hanem azzal, hogy harcolt ellenük.”145 A csoport ekkor vette
fel a kapcsolatot a KAPD-vel. „A kapcsolat és a konvergencia a Munkáscsoport és a KAPD
között – írja Jacques Camatte – lehetővé teszi annak megértését, hogy a bolsevikok – és
mindenekelőtt Lenin – miért támadták olyan erőteljesen a ká-á-pé-istákat a KI III.
kongresszusán. Alapvető fontosságú volt, hogy bármi áron megakadályozzák a belső ellenzék
(amely akkor még nem formálódott meg »Munkáscsoportként«) és az Internacionálé
ellenzékének kapcsolatát. Az orosz állam teljes erejét felhasználták erre a manőverre, amely
végül is sikeresnek bizonyult.”146
A Munkáscsoport azonban – szemben a német-holland tanácskommunistákkal – még 1923-ban
sem látta elveszettnek a Szovjetunió és a Komintern visszahódításának ügyét. Amikor a
Curzon-válság miatt háború fenyegetett Angliával, a Munkáscsoport tagjai kijelentették, hogy
védeni fogják az országot, hiszen a szovjet szocializmust – mint majd sok év múlva Lukács
György is – minden hibájával együtt többre értékelték, mint a legjobb kapitalizmust.
A kiáltvány hatására sokan csatlakoztak a csoporthoz. 1923 nyarára csak Moszkvában mintegy
háromszáz tagja volt, jórészt régi bolsevikok, és szinte kizárólag munkások, hiszen a
Munkáscsoport ideológiájára nagy hatással volt Mahajszkijnak – másik nevén Volszkijmak – az
értelmiség és a bürokrácia közé egyenlőségjelet tévő ideológiája.147 Ez az ouvrierizmus és
„értelmiségellenesség jellemezte a szélsőbal jelentős részét” – mutat rá R. V. Daniels – még
akkor is, ha 1921 után „az ellenzéket legfőképpen az értelmiségi körök támogatták”.148 A XII.
pártkongresszus küldöttei között a csoport tagjai kiáltványt köröztettek, amelyben a Sztálin–
Zinovjev–Kamenyev „trojka” eltávolítását követelték a Központi Bizottságból. Egy hónappal a
kongresszus után Mjasznyikovot letartóztatták és kitoloncolták az országból. Németországba
ment, ahol kapcsolatba lépett a KAPD-vel és a KPD baloldali vezetőivel, Arkagyij Maslowval
és Ruth Fischerrel (akik majd 1925-ben kényszerülnek elhagyni pártjukat). A KAPD adta ki a
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Munkáscsoport kiáltványának német fordítását. A csoport Szovjetunióban maradt tagjai sem
sokáig folytathatták tevékenységüket. Egy tűntetésüket követően a GPU szétverte a csoportot és
vezetőit letartóztatta.
Mjasznyikov 1923 végén hazatért, miután Zinovjev és Kresztyinszkij, a berlini szovjet követ
biztosította, hogy nem esik bántódása. A határon azonnal letartóztatták.149 Három és fél évet
töltött börtönben formális ítélet nélkül. Miután éhségsztrájkba kezdett egy elmegyógyintézetbe
szállították. „Aki tiltakozik, az őrült, és a betegek között a helye! Főleg ha proletár az illető és
húsz éve kommunista” – kommentálta a történteket Mjasznyikov.150 A börtönbe visszatérve
Mjasznyikovot különzárkába tették, még őreivel sem beszélhetett. Közben feleségét és három
gyermekét internálták. 1927-ben Mjasznyikov is csatlakozhatott hozzájuk Jerevánban, ahol a
szigorú őrizet ellenére is részt vett egy kormányellenes demonstráción. Az újabb letartóztatástól
tartva ekkor külföldre menekült. Perzsián és Törökországon át végül Franciaországba érkezett.
Párizsban tovább folytatta politikai harcát. Kapcsolatba lépett az anarcho-szindikalista IWW-val
is, és amikor Ante Ciliga, a horvát kommunista 1938-ban Párizsba érkezett, és ott egy
vitakörhöz csatlakozott, az ott összegyűltek között Fischer és Maslow – a KPD egykori vezetői
–, valamint a baloldali mensevik Vera Alekszandrovna mellett ott találta Mjasznyikovot is, ezt a
„vulkáni

energiájú,

zseniális

autodidaktát”.

Mjasznyikov

akkor

éppen

„szovjet

nacionalistaként” a finn háborúért lelkesedett...151 1945-ben levélben fordult Sztálinhoz, és
kérelmezte, hogy hazatérhessen. Sztálin különrepülőt küldött érte Párizsba. Ez az utolsó hír
Mjasznyikovról...
A baloldali kommunista ellenzék azonban még feloszlatása után is működött, ott, ahol tudott: a
GULAG-on. A harmincas években az 1924 előtti párttagsági könyv (az 1917 előttiről nem is
beszélve) egyre inkább szabadjegyet jelentett a „GULAG-szigetekre”, és ez a jegy többnyire
nem retúrra szólt. Erről a világról rengeteget írtak, autentikus baloldali beszámoló azonban nem
sok született róla. Éppen ezért érdemes részletesebben áttekinteni egy olyan visszaemlékezést,
amely nem is elsősorban megjelenésekor, hanem az 1960-as évektől igen fontos szerepet kapott
a baloldali radikálisok sztálinizmus képének alakulásában.
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1938-ban Franciaországban megjelent egy könyv, amely látszólag nem volt több, mint a
Szovjetunióval kapcsolatos „kiábrándulás-irodalom” újabb darabja. A címe is erre utalt: Au
Pays du Grand Mensonage (A nagy hazugság országában). Később angol címe alapján mint a
The Russian Enigma (Az orosz rejtély) lett ismertté.152 Megjelenésekor közel sem keltett
akkora figyelmet és szenzációt a szovjetellenes körökben vagy a sajtóban, sem olyan mértékű
felzúdulást a baloldali, a Szovjetunióval többé-kevésbé rokonszenvezők között, mint mondjuk
André Gide egy, illetve két évvel korábban megjelent „Visszatérés a Szovjetunióból” kötetei.
S ez nem is meglepő meglepő: Gide ismert és sikeres író volt, akinek inkább felszínes – és
amúgy nem is igazán „szovjetellenes” – írásaira illett odafigyelni. Pusztán azzal szenzációt
keltett, hogy nem volt hajlandó a maximális csodálat és harcos rajongás húrjait pengetve
himnuszt írni a sztálini utat járó „dolgozók nagy hazájáról”. Ezt a másik, akkor közönybe
fulladó könyvet azonban olyasvalaki írta, aki – ellentétben Gide-del vagy például a magyar
Nagy Lajossal – nem csupán néhány napig utazgatott szovjet földön; nem megbecsült
vendégként érkezett oda, de évekig dolgozott a Kominternben és a pártapparátusban, majd
letartóztatása után megjárta a GULAG előszobájának számító börtönöket és elkülönítő
táborokat. Dr. Ante Ciliga (1898–1912) nevét a nagyközönség nem ismerte, de még ez lett
volna a kisebbik probléma. Szenzációnak, antikommunista lobogónak azért nem volt
alkalmas, mert – dacára szörnyű élményeinek – nem veszítette el marxista, kommunista hitét,
sőt baloldali szemszögből támadta a „megvalósuló szocializmus” országát, amelyet maga
kapitalizmusnak, pontosabban „államkapitalizmusnak” tekintett. Az ő „kiábrándulása” más
volt, mint amit a nagyközönség elvárt volna.
Ciliga írása, jóllehet nem illeszkedett sem a jobb-, sem a baloldal elvárásaihoz, egyik legelső
és egyben egyik legtárgyilagosabb darabja a később oly jól prosperáló GULAG-irodalomnak
– és sokkal több is ennél. A francia kiadó azonban annak idején megcsonkította a szöveget.
Létezett ugyanis egy olyan viszonylag szűk olvasótábor, amely igényt tarthatott efféle
radikálisan baloldali beszámolókra, ám Ciliga elemzése még számukra is túlment volna
minden határon: könyve 9. fejezetében ugyanis immár Leninig, az eredeti bolsevik teóriáig
ment vissza a forradalom általa feltételezett bukásának okait kutatva. Lenin pedig – mint látni
fogjuk – szent volt abban a trockista, bordigista stb. miliőben is, amelytől a könyv kiadója
némi bevételt remélhetett. A 9. fejezet (melynek címe: Még Lenin is…) tehát egy az egyben
152

Ante Ciliga: The Russian Enigma. Completed Edition. Routledge, New York, 1989.

118

kimaradt a kiadványból. A The Russian Enigma végül csupán 1989-ben, angolul jelent meg
teljes, csonkítatlan verzióban, kiegészítve a szerző két évvel későbbi Sibérie, Terre de l’Exil
et de l’Industrialisation (Szibéria, a száműzetés és az iparosítás földje) című írásával. (A 9.
fejezet már 1977-ben megjelent franciául is az 1968-as lázadások egyik ideológiai
vezéralakja, a szituacionista filozófus, Guy Debord szerkesztésében.)
Ante Ciliga élete maga is kész regény – a 20. századi Európa regénye. A szerző
tulajdonképpen mindvégig saját életének reflexióit írta, de abban visszatükröződött a kor
valóságának egy szelete: olyan szelet, amelyet ma jórészt már csak Ciliga emlékeiből
ismerhetünk, és csak remélhetjük, hogy egyszer még feltárulnak a volt szovjet levéltáraknak
azok a bugyrai, ahonnan pontosabb információkat kaphatunk. Ante Ciliga politikai
tevékenysége tizenéves korában avval kezdődött, hogy isztriai szülővárosában az Osztrák–
Magyar Monarchia fennhatósága ellen tüntetett és élceket faragott Ferenc József rovására.
Életének utolsó éveiben pedig zágrábi otthonában keserű cikkeket írt mind Franjo Tudjman,
mind Szlobodan Milosevics politikája ellen. A két időpont között nemcsak időrendi
szempontból óriási a távolság: Ciliga átélte és átpolitizálta a 20. századot.
A Pulától nem messze fekvő isztriai Šegoticiben született 1898-ban. Szülei horvát
parasztemberek voltak, és apja is, nagyapja is keserűen gyűlölte mind a németajkú Habsburg
bürokratákat, mind pedig a közeli városok olasz származású polgárait, akik kezükben tartották
a vidék kereskedelmét, és így a horvát parasztok megélhetését is. Az ifjú Ciliga öntudatos
horvátként és öntudatos szlávként nevelkedett. A Balkán-háborúk élménye arról győzte meg,
hogy a horvátok felszabadulása a teljes balkáni szlávság felszabadulásától függ. Jugoszláv
felfogású horváttá vált tehát, és ehhez az elképzeléshez tulajdonképpen élete végéig hű
maradt, bár időközben több messzire vezető ideológiai kitérőt tett. Horvát demokrataként a
francia forradalomért lelkesedett, abban kereste az útmutatást saját nemzetének problémáira.
Tizenöt éves korában – ekkor mosztári nagybátyjánál lakott – középiskolásként egy
dolgozatot írt Mosztár, Hercegovina kulturális központja címmel. „Igen – gúnyolódott az ifjú
Ciliga – Mosztár valóban a birodalom kulturális központja… hiszen négy laktanya veszi
körül, jókora börtöne van, közepén impozáns bíróság ékeskedik, és számos iskolával
dicsekedhet, amelyeknek tanárait sokkal jobban érdeklik annál a birodalmi osztrák–magyar
kormány által osztogatott javadalmak és előjogok, hogysem hajlandóak lennének a
tananyagban utat engedni a szabadgondolkodásnak és a nemzet érdekeit szem előtt tartó
gondolatoknak.” Ekkor még egy boszniai képviselő közbenjárására elkerülte ugyan a
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kicsapatást, de néhány hónappal később (már a szarajevói merénylet után) mégis
eltávolították az iskolából: Renan könyvét, a Jézus életét adta kölcsön diáktársainak – komoly
bűn volt ez egy katolikus közösségben.
A háború alatt Ciliga szülőfalujának lakóit Morvaországba telepítették át, ezért Brnóban
fejezte be középiskolai tanulmányait. Itteni élményei hozzásegítették, hogy túllépjen
kizárólagos nemzeti érdeklődésén. Láthatta, hogy a nemzeti azonosság dacára milyen
ellentétek feszülnek a gazdag cseh gazdák és a szegény cseh napszámosok között, és látta
Brnóban, az „osztrák Manchesterben” a munkások sanyarú helyzetét. „Rádöbbentem, hogy
valószínűleg a munkáskérdés fogja a kapitalizmus vesztét okozni” – emlékezett később ottani
tapasztalataira. Itt találkozott először szociáldemokratákkal, majd nemsokára őt is utolérte a
háború. Az 1917 októberében kirobbant forradalom híre egy katonai kórházban érte: mint
sokan másokat, őt is elsősorban a háború végét követelő bolsevik nyilatkozatok fogták meg a
legjobban. A breszt-litovszki béke azonban kétségekkel töltötte el: „Azt kérdeztem magamtól,
hogy vajon Lenin nem adta-e fel az imperialista háborúval szembeni álláspontját azzal, hogy
békét kötött a német és az osztrák imperializmussal, és minket, ausztriai szlávokat az
osztrákok és a magyarok fennhatósága alatt hagyott.”
Horvátországba visszatérve Ciliga megkezdte tanulmányait a zágrábi egyetemen, és
csatlakozott a Horvát Szocialista Párthoz, amelynek 1919 elején tartott konferenciáján ő volt a
legradikálisabban baloldali és internacionalista résztvevő. Áprilisban tagja lett az új, magát
immár Jugoszlávia Szocialista Munkáspártjának nevező szervezetnek, amelyet a horvát, a
boszniai és a szerb szocialisták balszárnya alakított. A párt kérte felvételét a Kominternbe. A
radikális szerveződés azonnal magára vonta a rendőrség figyelmét, és Ciligának menekülnie
kellett hazájából. Franciaországba készült, hogy ott fejezze be az egyetemet, ám
Magyarországon kötött ki, ahol éppen a tanácskormány volt uralmon. Itt csatlakozott a
jugoszláv

internacionalista

önkéntesekhez,

de

gyorsan

kiábrándult

Kun

Béla

kompromisszumokat kereső politikájából. Úgy látta, hogy a tanácshatalom kiegyezett a
nagybirtokosokkal, és „egy olyan forradalom, amely hat hónap alatt sem nyúl hozzá a
nagybirtokosok tulajdonához, nem forradalom többé, és bukásra van ítélve”. A hibákat jórészt
a szociáldemokraták befolyásának tulajdonította, és a kommunistákhoz közeledett (Kunt nem
tartotta annak). 1919 májusában visszatért Jugoszláviába, és Szlovéniában kapott illegális
feladatokat. Majd miután az új határoknak megfelelően hirtelen olasz állampolgár lett, részt
vett az 1920-as olaszországi gyárfoglaló mozgalomban, és az Olasz Kommunista Párt (PCI)
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egyik alapítójának, a radikális elveket valló Amadeo Bordigának a híve lett (1938-ban jórészt
a Franciaországba emigrált olasz bordigisták közül került ki Ciliga könyvének legtöbb
olvasója és kritikusa.) Ősszel letartóztatták. A telet a trieszti börtönben töltötte, a cellában
anarchistákkal barátkozott, és úgy látta, hogy Errico Malatesta lesz az olasz Lenin.
Kiszabadulása után szülőfalujában fegyveres osztagot szervezett a fasiszta squadristi ellen, de
az olasz hadsereg bevonulásakor menekülnie kellett. 1924-ig Bécsben, Prágában majd végül
Zágrábban folytatta egyetemi tanulmányait. Prágában marxista kört szervezett; követői közé
tartozott az 1952-ben kivégzett kommunista vezető, Rudolf Slansky is.
Jugoszláviába visszatérve egyre fontosabb pozíciókat töltött be a kommunista párt
vezetésében. 1923-ban a horvát, egy évvel később az összjugoszláv KP központi
bizottságának a tagja lett. A zaklatott életű párton belül a fő törésvonalak a nemzetiségi kérdés
mentén húzódtak: a „jobboldal” korlátozott autonómiát követelt az egyes nemzetiségeknek,
míg a „baloldaliak” úgy vélték, hogy majd a nemsokára bekövetkező kommunista forradalom
fogja megoldani a nemzeti kérdést. Maga Ciliga a Komintern elképzeléseit osztotta. A
„világpártot” vezető Grigorij Zinovjev Jugoszláviát olyan soknemzetiségű országnak látta,
ahol a szerb burzsoázia elnyomása alatt sínylődnek az elnyomott népek. Javaslata az volt,
hogy Horvátország, Montenegró és Szlovénia váljon ki Jugoszláviából, és hozzon létre
független köztársaságot.
1925 áprilisában Ciligát – olasz állampolgárságára hivatkozva – kiutasították Jugoszláviából,
és átadták az olasz hatóságoknak. Ott 1921-es tevékenysége miatt börtönbe került, ahonnan
egy általános amnesztia szabadította ki. Egy bécsi kitérő után végül 1926 őszén Moszkvába
utazott, hogy a Komintern jugoszláv kádereket képző iskolájának oktatója legyen. S itt
kezdődik életének az a meghatározó korszaka, amelyről könyvében beszámol: az évtized,
amelyet „a nagy hazugság országában” töltött.
Ciliga könyvében beszámol róla, hogy a Szovjetunióba érkezve mekkora megdöbbenéssel
vette tudomásul a a „szocializmus hazáját” sújtó nyomort és elmaradottságot. 1926-ban a NEP
az utolsókat rúgta, kétmillió fölött volt a munkanélküliek száma. Őt, a „vörös professzort”
mindez anyagilag nem érintette: a Komintern külföldi funkcionáriusai „lordokként éltek” a
szűkölködő országban. Ciliga – aki 1924-ben a zágrábi egyetemen történelemből doktorált – a
Nyugati Nemzetiségek Kommunista Egyetemén (KUNMZ) kapott katedrát. Ez a Komintern
alá tartozott, de Ciliga nem sokra tartotta a „világpártot”. 1926 decemberében részt vett a
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Komintern kibővített Végrehajtó Bizottságának 6. ülésén. Ez volt talán az utolsó olyan
központi esemény, ahol Sztálint még támadni lehetett. Ezt tette Bordiga, aki – a német Ruth
Fischerrel együtt – elutasította a KI új egységfront-politikáját, és rámutatott, hogy a baloldali
frakciók „az opportunizmussal szembeni védelem eszközeiként” jöttek létre. Felszólalt
Trockij, Kamenyev és Zinovjev is (az utóbbitól ekkorra már Buharin vette át a KI vezetését),
akik a pártban jelentkező „jobboldali elhajlás” veszélyeire figyelmeztettek. Ciliga
figyelemmel követte a vitákat, és igyekezett minél többet érintkezni a szovjet munkásokkal. A
párton belüli ellenzéki vélemények elnyomásából, a vitákból vagy azoknak a munkásoknak a
panaszaiból, akik kénytelenek voltak illegális röplapban tiltakozni a munkahelyükön
tapasztalt visszásságok miatt, Ciliga – aki addig saját bevallása szerint nem kételkedett a
szovjet politika irányvonalában – igen pesszimista következtetésre jutott: „…Megtorpant a
szocialista fejlődés, a forradalom meghalt, és minden elveszett” – írta később, 1938-ban. A
trockista ellenzékhez közeledett, és 1929-ben formálisan is csatlakozott a Baloldali
Ellenzékhez. Követte ebben nemegy jugoszláv elvtársa, és együtt hozták létre a JKP baloldali
frakcióját, amely immár elutasította az „elnyomott népek nacionalizmusát”: „A nemzeti
kérdés tekintetében súlyos dilemmával kellett szembesülnünk: szocialista forradalomra vagy
nemzeti forradalomra van-e szükség Jugoszláviában? A baloldali frakció korábban úgy
vélekedett, hogy a nemzeti problémákat ki kell aknáznunk a forradalom érdekében. Ám ennek
következtében a kommunista párt és a munkásmozgalom az elnyomott jugoszláv népek
burzsoá nacionalizmusának szolgálatába szegődött.”
Ciliga és jugoszláv elvtársai egy kb. húszfős illegális trockista kört szerveztek – ennek tagja
volt Pelegeja Gyenyiszov-Beluszov, Tito első felesége is, aki 1934-es letartóztatása után tűnt
el valahol a GULAG-ban. A csoport ténykedése nem sokáig maradt titokban a hatóságok
előtt. A vizsgálat után Ciligát kizárták a pártból, de – talán hogy megvásárolják az ismert
kommunistát – Kirov munkát ajánlott neki a leningrádi kommunista egyetemen. Ciliga
azonban továbbra sem volt hajlandó szemét behunyva kiszolgálni a hatalmat. Elítélte az
erőltetett kollektivizálást (amely, úgy látta, megismétli Kun 1919-ben elkövetett hibáit).
„Azok, akik be akarnak lépni a kolhozba, álljanak balra! Akik inkább Szibériába mennének,
jobbra álljanak!” – karikírozta a parasztok „önkéntes” csatlakozásának aktusát.
A trockista kör szétverése után Ciliga meglehetősen elszigetelődött. Leningrádban nemigen
talált társakra: egyetemi tanítványai a szovjet rendszer kivételezettjei voltak, akik a
legkevésbé sem osztották nézeteit, és elborzadtak volna, ha professzoruk a bürokrácia
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szétverésének szükségességéről beszél nekik. Ráadásul egyre inkább kétségei támadtak a
Baloldali Ellenzék és Trockij céljaival kapcsolatban is. 1930-ban már úgy látta, hogy Sztálin
lényegében az ellenzék programját valósítja meg, legfeljebb brutálisabb eszközökkel. Ő maga
egyre inkább arra hajlott, hogy a munkások közötti agitáció fontosabb a teoretikus vitáknál.
Hamarosan, 1930 májusában letartóztatták, mikor éppen egy illegális találkozóra utazott.
A GPU leningrádi börtönében, a szörnyű körülmények között Ciliga meghökkenve fedezte
fel, hogy „a börtön ma az egyetlen hely Szovjet-Oroszországban, ahol az emberek még többékevésbé nyíltan beszélhetnek egymással”. Novemberben pedig, mikor átszállították a
verhnye-uralszki elkülönítő-táborba, ez a meggyőződése csak tovább erősödött. A
Szovjetunióból kiábrándult veterán kommunista itt találta meg az utolsó helyet, „ahol még
nyíltan lehetett beszélni”. A táborban 250 fogoly volt, 180 kommunista és 70 anarchista. A
különféle politikai frakciók kéziratos újságokat adtak ki, vitákat rendeztek egymással, és
komoly frakcióharcokat vívtak a tábor légüres terében. „A többség trockista volt, és
rendszeresen hozzájutottak különféle Trockij-anyagokhoz és körlevelekhez. Voltak itt
mensevikek, baloldali eszerek, 16 decista és a Mjasznyikov-féle Munkáscsoport három
partizánja – egy igazi illegális orosz parlament” – emlékezett később Ciliga. Mindennek
azonban a Szovjetunió politikai életére – a világ proletariátusáról nem is beszélve – már vajmi
kevés hatása volt...
A táborban jórészt különféle értelmiségiek éltek, a munkások aránya Ciliga számításai szerint
mintegy 15%-os volt. A szlávok – ideértve természetesen az oroszokat is – csupán a
kommunista foglyok 30%-át adták, sok volt viszont a zsidó (43%) és a kaukázusi (főleg grúz és
örmény) bebörtönzött. Ciliga úgy találta, hogy az oroszok – és egyben a munkások – aránya
viszonylag nagyobb az anarchisták és a radikálisan baloldali frakciók között, míg a trockisták
soraiban főleg ukrajnai és belorussziai zsidó értelmiségiek tömörültek. Ki nem mondva ugyan,
de Ciliga mintha azt éreztetné, hogy ez utóbbiak meglehetősen idegenek voltak a szláv
munkásoktól. Sajnos nem tagadható, hogy Ciliga érvelésében időnként feltűnik egyfajta enyhe
antiszemitizmus, vagy legalábbis gyanakvás a zsidó származásúakkal szemben. Sok fogoly
pedig – egyébként köztük is jelentős volt az oroszok aránya – egyenesen a „kerítés túlsó
oldaláról”, vagyis a GPU és a belügyi apparátus soraiból került a tábor lakói közé.
Ciliga könyvének legérdekesebb részei az elkülönítőben folytatott vitákkal foglalkoznak, az ott
körvonalazódó nézeteket jelenítik meg. A táborban az összes olyan baloldali irányzat
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megtalálható volt, amely valaha is azzal az igénnyel lépett fel, hogy alternatívát – mégpedig
kommunista alternatívát – jelenthessen Sztálin rendszerével szemben. Az eredeti, 1938-as
kiadásból kimaradt 9. fejezet teljes egészében ezzel foglalkozik. Bemutatja azokat a
körülményeket, amelyek közé a munkások és parasztok egyre növekvő, a hatalom által
kriminalizált tömegei kerültek – de az ellenállás lehetséges (bár Ciliga által soha nem
túlértékelt) formáit is. Éppen ilyen fontos azonban annak az intellektuális változásnak a nyomon
követése, amelyen a szerző keresztülment a táborban folytatott hosszadalmas viták hatására. A
Szovjetunióba még meggyőződéses bolsevikként érkezett; ám a valósággal szembesülve hamar
rádöbbent, hogy a dolgok igazán rosszul mennek. Ez vitte a trockista ellenzék soraiba. Majd a
táborba kerülve egyre jobban meggyőződött róla, hogy – mint azt már korábban is sejtette – „a
trockisták nemigen különböztek a sztálinista bürokratáktól; egyszerűen csak udvariasabbak és
emberibbek voltak – de ez minden”. Véleménye szerint a trockisták legfőbb törekvése csupán a
sztálini vezetés leváltása volt, hogy azután ők „csinálhassák a sztálinizmust” – jobban,
hatékonyabban, mint Sztálin és elvtársai.
A táborban vitatkozó frakciók közül Ciliga az egykori Munkásellenzék tagjaihoz húzott, és
közülük is a legradikálisabb csoporthoz, amely Gavril Mjasznyikov Munkáscsoportjának
híveiből állt. Ebben a körben pedig már erősen vitatták Lenin szerepét is, holott az ő személye
nemcsak a sztálinisták, de a trockisták szemében is sérthetetlennek számított. Persze Lenin
valóságos tevékenységéhez sem a sztálinisták, sem a trockisták által kifaragott Lenin-idolnak
nem sok köze volt; a trockisták „nem a tényekkel rombolták a sztálinista Lenin-mítoszt, hanem
egy másik mítoszt állítottak szembe vele” – vélekedett Ciliga. Az egykori Demokratikus
Centralisták (decisták) úgy értékelték, hogy kezdetben Lenin – az Állam és forradalomban
kijelölt – helyes úton haladt, ám 1917 októbere után egyre inkább eltért saját korábbi elveitől.
Végül a mjasznyikovisták úgy látták, hogy „a forradalom kispolgári struktúrája kezdettől fogva
erősebbnek bizonyult, mint a proletár struktúra. A leninizmust nemcsak az államkapitalizmus,
de a proletárdiktatúra szempontjából is revízió alá kell venni.” Vlagyimir Szmirnov, az egykori
demokratikus centralista, aki a táborban csatlakozott a mjasznyikovistákhoz, így fogalmazott:
„Sohasem volt sem proletárforradalom, sem proletárdiktatúra Oroszországban. Egyszerűen
egy »népi forradalom« volt lentről, és egy diktatúra felülről. Lenin sohasem volt a
proletariátus ideológusa. Az elejétől a végéig az értelmiség ideológusa volt.” Szmirnov – és
nyomában Ciliga – arra a következtetésre jutott, hogy a Szovjetunióban egy új társadalmi
forma, az államkapitalizmus alakult ki, amely rokonságot mutat – bár nem azonos – a kemáli
Törökország vagy éppen a fasiszta Olaszország, a náci Németország és a hooveri-roosevelti
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Egyesült Államok berendezkedésével. Ciliga nem a mindennapok szintjén vont párhuzamot
ezek között az országok között, hanem azt igyekezett bebizonyítani, hogy strukturálisan
azonos utat követnek. Nem az állami terror fokozását vagy a népirtást tette meg a
legfontosabb közös nevezőnek; számára sokkal fontosabb volt a tulajdon, a tőke és az állam
viszonyának átalakulása, amelyben – véleménye szerint – az egyedi tőkést mindinkább az
állam vagy a kváziállami monopólium váltja fel. Nem a tőkések vagy az állam irányítják a
gazdaságot, hanem maga a tőkeviszony kényszeríti ki a gazdasági és a politikai hatalom
újfajta, centralista szimbiózisát. Az államkapitalista rendszert a monopolkapitalizmus
továbbfejlődéséből és az erőltetett modernizálás szükségességéből vezette le – és csupán
reménykedett abban, hogy ez lesz a kapitalizmus utolsó fázisa. Hogy pusztító lesz, abban nem
kételkedett.
Ciliga a táborban a mjasznyikovista-decista Militáns Bolsevik című (havonta, három kéziratos
példányban megjelenő) illegális lap „szerkesztője” lett. Könyvében páratlanul izgalmas
vitákról, eszmei összecsapásokról számol be: mintha az elkülönítő-tábor zárt világában
minden nézet, minden ideológia sokkal dúsabban burjánzott volna, mint a „szabad világban”
valaha is. Zaklatott, lázas vitákban teltek a napok, mintha a foglyok így kompenzálták volna
szabadságuk elvesztését. Nem volt hiány a legfantasztikusabb világmegváltó elképzelésekben,
és a forradalom történetének minden egyes eseményét, minden fontosabb résztvevőjét és
irányzatát újra meg újra átértékelték. Persze az is igaz, hogy a verhnye-uralszki izolátor még
nem maga az igazi, a rettegett GULAG volt – a körülmények inkább spártaiak, mint
életveszélyesek voltak, az éghajlat rideg, de nem halálos, a munka pedig nehéz volt ugyan, de
nem elviselhetetlen. Idő is, energia is jutott hát a vitákra. A foglyok pedig legfeljebb csak
sejthették, hogy előbb-utóbb vége szakad ennek a kétes idillnek is, és a legtöbben örökre
eltűnnek majd a Szolovki-szigetek vagy Kolima táboróriásaiban.
Ciliga szerencsésnek bizonyult. 1933 májusában elhagyhatta a tábort, és három évre
Szibériába deportálták. Ott azonban már nem tábori körülmények között élt. Előbb
közgazdászként dolgozott egy szövetkezetben, majd egy erdészeti vállalat könyvelését
vezette. Végül 1935 decemberében olasz állampolgárságát kihasználva sikerült elhagynia a
Szovjetuniót – bár az utolsó pillanatig nem lehetett biztos benne, hogy valóban kiengedik-e az
országból.
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Így ért véget Ciliga odüsszeiája „a nagy hazugság országában”. A szerző élete azonban
továbbra is igencsak hányatott maradt. Lengyelországon át Párizsba érkezett. Ott előbb
Trockij lapjában, a Bjulleteny oppoziciiban publikálta élményeit, amelyek majd könyve
alapját adták, és Trockij létre is hozott vezetésével egy „Ciliga-bizottságot” a szovjet politikai
foglyok védelmére. Ám hamar nézeteltérések támadtak Ciliga és az „Öreg” (ahogy hívei
Trockijt nevezték) között. Ciliga ugyanis nem csupán a bebörtönzött trockistákért, hanem az
eszerekért, az anarchistákért, a mensevikekért stb. is szót emelt. Végül Trockij szabályosan
kiátkozta Ciligát, mikor az egy cikket jelentett meg a mensevik Szocialisztyicseszkij
Vesztnyikben. Ciliga „még az elkülönítő-táborban is az maradt, ami mindig is volt: egy
idealista, egzaltált demokrata, aki előbb sztálinista, majd antisztálinista lett, de igazán
marxistává soha sem tudott fejlődni” – summázta Trockij 1936-ban, jóllehet még saját fia és
legfontosabb munkatársa, Lev Szedov sem értett egyet sarkított véleményével.
Ciligára még kacskaringós ideológiai pálya várt; egy ideig a francia anarcho-szindikalisták
lapjának szerkesztője volt, majd 1939-ben Ruth Fischer, Arkagyij Maslow és Gavril
Mjasznyikov párizsi vitaköréhez csatlakozott. Keynest és Spenglert tanulmányozta, majd
Európát beutazva hazatért Horvátországba. Itt azonban hamarosan az usztasák fogságába került
– saját véleménye szerint a titoisták árulták be. Cellájában felkereste Ante Pavelić, az usztasák
vezére. Hogy miről beszéltek, nem tudni, mindenestre Ciligát másnap halálra ítélték, majd az
ítélet végrehajtását elhalasztva 1942 júniusában és a hírhedt jasenovaci koncentrációs táborba
szállították. Fél év múlva szabadult – Ciliga ugyanis afféle „anglofil politikus” hírében állott, és
Sztálingrád után az usztasa vezetés egyes körei, többek között maga Pavelić, már igyekeztek
némileg lazítani az országot a német nácik szekeréhez rögzítő csomókon.
Szabadulása után egy ideig usztasa lapoknak is dolgozott – igaz, csak mérsékeltebb, inkább a
katolikus egyház befolyása alatt álló értelmiségi kiadványoknak. Cikkeiben többnyire orosz
emlékeit – vagyis könyvének anyagát – vesézte ki újra meg újra. Az usztasa-időkben tanúsított,
elvtelen, de mindent egybevetve nem különösebben kártékony viselkedése talán nem jelentett
volna számára túl nagy problémát Tito hatalomra kerülésekor, ám ellenzéki múltja egyenesen
életveszélyessé vált. Elmenekült hát az országból, Párizsban és Rómában élt, bár titokban
többször hazalátogatott, és néhányszor alig kerülte el, hogy a jugoszláv rendőrség letartóztassa.
Emigráns horvát nacionalista körökben mozgott, de mindvégig ragaszkodott egyfajta
szociáldemokrata nézőponthoz. Több könyvet is publikált a jugoszláv kérdésről, és hangvétele
egyre inkább szerbellenessé vált. De mindez már egy másik, szomorú történet.
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A hatvanas évek végének baloldali reneszánszában könyvét újra felfedezték, és Ciliga neve
végül is nem ellentmondásos horvát nacionalistaként vált többé-kevésbé ismertté, hanem a The
Russian Enigma írójaként, aki életének egy korszakában képes volt felülemelkedni nemzeti
kötődésein, előítéletein, és a munkásmozgalom történetének egy olyan szeletéről írt izgalmas és
hitelesnek tekinthető beszámolót, amelyről nélküle szinte semmit sem tudnánk. Barátja, Ivo
Vucicevic így búcsúzott tőle nekrológjában: „Ciliga hitt abban, hogy ha nem írhatná meg az
igazságot, akkor egyáltalán nem lenne képes az írásra.” Életútja pedig azt példázza, hogy
milyen sokrétű is lehet ez az „igazság”…
Az orosz anarchista baloldali radikalizmus – a mahnovscsina és a platformizmus
A munkásellenzékhez és általában a tanácskommunizmushoz igen hasonló eredményre jutott
néhány orosz anarchista, aki a húszas évek legelején hagyta el az országot. Az anarchista
csoportok – a „bolsevikok lojális ellenzéke” – felszámolása már 1918-ban megkezdődött.153
Ebben nem csak az elméleti ellentétek játszottak közre, hanem sok anarchista tevékenysége is,
akik nemegyszer valóban rablóbandákba tömörültek, és előszeretettel gyilkolászták a hatalmától
– úgymond – megfosztott burzsoázia és a volt cári tisztikar tagjait. Az ilyen anarchistákat
azonban a bolsevikok egyre inkább összemosták általában az anarchistákkal: „Szása [Alexander
Berkmann – K.P.] oroszul folytatta. Büszke, hogy hallhatja, bajtársait így elismerik – mondta –,
de miért vannak anarchisták szovjet börtönökben? »Anarchisták? – szakította félbe Iljics [Lenin
– K.P.]. – Képtelenség! Ki mondott maguknak ilyen meséket, és hogy hihették el azokat?
Banditák vannak nálunk börtönben, meg mahnovisták, de nem igyéjnij (eszmei)
anarchisták.«”154
A legjelentősebb anarchista mozgalom Ukrajnában jelent meg, ahol a Nyesztor Mahno (1889–
1934) vezette parasztok és az ország minden részéből érkező anarchista militánsok óriási,
felfegyverzett kommunába szerveződtek 1918–1919 folyamán. Mahno 1918-ban személyesen
találkozott Leninnel. Mind a találkozót szervező Szverdlov, mind Lenin az ifjú anarchistát látták
az ukrajnai helyzet egyik kulcsfigurájának, és igyekeztek meggyőzni őt. Beszélgetésükből
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látható, hogy Mahno elképzelései (amelyeket – Kropotkin mintájára – anarchista
kommunizmusnak nevezett) sokban rímeltek a tanácskommunizmus elképzeléseire.155
A nézeteltérések azonban hamar megmutatkoztak. Az ukrajnai anarchistáknak egyszerre kellett
harcolniuk a fehérek (Gyenyikin, Grigorjev, majd Vrangel csapatai) ellen, és a Vörös Hadsereg
ellen, amellyel négy ízben is szövetséget kötöttek, ám minden esetben újra összecsaptak.
Miután a Vörös Hadsereg leverte a mahnovistákat, Mahno és néhány elvtársa Franciaországba
menekült. (Az anarchista mozgalmon belül ma is létezik külön mahnovista és külön
platformista irányzat.) Mahno 1934-ben egy párizsi szegénykórházban halt meg. Halála előtt
megírta saját mozgalmának szubjektív, ám kifejezetten érdekfeszítő történetét.
1938-ban – ugyanabban az évben, amikor Ciliga elhíresült könyve Párizsban megjelent – a
Szovjetunióban tetőzött a „Nagy Terror”. A régi bolsevikok, a „lenini gárda” tagjai mellett
sok más egykori és korabeli forradalmár is a táborokba, nemegyszer a kivégzőosztag elé
került. Ez az év volt Pjotr Arsinov (1887–1938) halálának éve is; az ő nevét azonban, aki egy
„ismeretlen forradalom” kevéssé ismert krónikása volt, később sem kapta fel a hovatovább
komoly üzletággá terebélyesedő gulag- és terrorbiznisz. Nem volt beilleszthető sem a
bolsevik, sem az antibolsevik orientációjú történetírásba, de jobbára még a különféle
anarchista ideológusok sem kértek belőle. Arsinov ismeretlen forradalmár maradt, akinek
sikerült szinte minden ideológiai közegben fekete báránnyá válnia; életútja azonban szorosan
hozzátartozik mind az orosz forradalom, mind pedig a nemzetközi anarchista mozgalmak
történetéhez. Mindenekelőtt azonban a Nyesztor Mahno fémjelezte anarchista harcokról szóló
könyvével írta be nevét a munkásmozgalom történetébe.
„Amint az Olvasó belekezd ebbe a könyvbe – írja előszavában Volin, az ismert orosz
anarchista történetíró – először is azt akarja tudni, hogy miféle munka ez egyáltalán: egy
alapos és komoly elemzés, vagy pedig felelőtlen fantazmagória?” A kérdés egyáltalán nem
meglepő: a Nyesztor Mahno „vezette” anarchista-kommunista parasztmozgalom története
önmagában – légyen bármilyen tanulságos és fordulatos história – korántsem olyan színes és
izgalmas, mint azoknak az elhallgatásoknak, ferdítéseknek és (ritkábban pro, többnyire
kontra) belemagyarázásoknak a története, amelyek az évek és évtizedek során rárakódtak.
Amiről itt szó van, az tulajdonképpen nem más, mint az orosz–szovjet forradalom politikai
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historiográfiája (és demonológiája) egy oldalról, és a nemzetközi anarchista mozgalom egy
irányzatának a genezistörténete (és hagiográfiája) a másikról. Talán ezért is Pjotr Arsinov, a
bolsevikként induló, anarchistaként a mahnovscsinában harcoló, majd az NKVD valamely
pincéjének mélyén ismét bolsevikként elpusztuló történetíró könyve a legalkalmasabb kalauz
a mahnovscsina valódi történetének tanulmányozásához – addig mindenképpen, amíg az e
témában máig sem kutatható orosz archívumok mélyén heverő anyagok napvilágra nem
kerülnek. És mivel ez sokkal inkább politikai – illetve az orosz archívumok helyzetének
ismeretében bízvást kijelenthetjük, gazdasági – kérdés, mintsem tudományos probléma, erre
valószínűleg sokáig nem kerül még sor: a mahnovscsina történetét az orosz vagy az ukrán
politika egyik fizetőképes áramlata sem kívánja magáénak tekinteni, és mind a mai napig a
pénzes nyugati kutatók sem érdeklődnek iránta.
Orosz nyelven először 1923-ban jelent meg Pjotr Arsinov könyve, az Isztorija Mahnovszkovo
dvizsenyija (A mahnovista mozgalom története) Berlinben, az ottani orosz anarchista
emigránsok kiadásában. Az orosz kiadást hamarosan követte egy német fordítás (a húszas
évek elején rengeteg zsidó származású, német vagy jiddis anyanyelvű oroszországi anarchista
élt a Németországban), majd egy francia változat is. Maga a könyv – és általában véve a
mahnovscsina története – azonban mégis csupán az 1968-ban tetőző "újbaloldali reneszánsz",
majd végül az első teljes angol nyelvű fordítás 1987-es (!) megjelenése után vált többékevésbé ismertté. Az első kiadások és fordítások megjelenésekor a nemzetközi anarchista
mozgalom már túljutott saját virágkorán (ha a hispán országokat nem tekintjük), és a
munkások, proletárok és mozgalmárok – akiknek Arsinov szánta könyvét – sokkal inkább a
bolsevizmus felé voltak nyitottak. A bolsevizmus a jövő ígérete volt, és az olyan történeti
pörsenések, mint a kronstadti felkelés, a mahnovscsina vagy az antonovscsina leverése, még
nemigen rontottak a külvilág felé mutatott arculatán. Hiszen éppen Arsinov könyve volt az
egyik első autentikus radikálisan baloldali beszámoló arról, mi is folyt valójában SzovjetOroszországban: ekkoriban jelentek meg Emma Goldman és Alexander Berkman írásai is, ám
ők külföldi, amerikai anarchistaként utaztak Szovjet-Oroszországba (ahol maga Lenin is
fogadta őket). Arsinov beszámolója az első disszenter írás, amelyet később Gavril
Mjasznyikov, Ante Ciliga, Angelika Balabanova, Otto Rühle stb., sőt Trockij hasonló könyvei
követnek majd. Míg azonban ez utóbbiak (többnyire egyfajta önéletrajzba vagy emlékezésbe
ágyazva) általános leírást adtak a forradalom eltorzulásaként értelmezett folyamatokról, addig
Arsinov – félig szemtanúként, félig történészként, ám a lehetőség szerint mindig
dokumentumokra támaszkodva – egy adott eseménysorozattal foglalkozott. Írása persze, a
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többi hasonló beszámolóval együtt egyfajta légüres térbe került. A munkások nem olvasták,
elutasították, a fehér emigráció pedig – nem meglepő – nem volt képes saját fegyvertárába
adaptálni.
Nemcsak a mű, hanem a szerző életútja is igen hányatott volt. Pjotr Andrejevics Arsinov
valamikor 1887 táján született az ukrajnai Jekatyerinoszlavban egy gyári munkás sokadik
gyermekeként. Ő maga is lakatosnak állt, és 17 évesen, az 1905-ös forradalom előestéjén
csatlakozott a forradalmi mozgalomhoz: az OSZDMP bolsevik frakciójába lépett be, s Molot
(Kalapács) címmel bolsevik üzemi újságot is szerkesztett Turkesztánban. Egy-két évre rá
ismét Ukrajnában találjuk, ekkor azonban már lelkes anarchista, a forradalmi terrorizmus, a
direkt akció prókátora. 1907-ben letartóztatták és halálra ítélték, ám megszökött és nyugatra
emigrált. Két év után hazatért, persze megint az Ohrana karjaiba futott, de ismét sikerült
megszöknie (1929-ben megjelent Dva pobega – Két szökés – című könyvében írja le kalandos
történetét). 1910-ben az Osztrák–Magyar Monarchia rendőrsége tartóztatta le; előbb a
tarnopoli börtönbe vitték, majd – akárcsak egy fél évszázaddal korábban Mihail Bakunyint –
kiadták Oroszországnak. Hét évet töltött a moszkvai Butirki-börtönben; az idősebb foglyok és
a börtönkönyvtár segítségével itt szerezte műveltségét, mélyítette el anarchista politikai
meggyőződését, és végül itt barátkozott össze a fiatal ukrán anarchistával, Nyesztor Ivanovics
Mahnóval.
A februári forradalom kiszabadította a bebörtönzött politikai foglyokat. Mahno visszatért
Ukrajnába, és hamarosan az ottani anarchista mozgalom első számú vezetőjévé vált. Arsinov
kezdetben a Moszkvai Anarchista Föderációban működött, majd – miután 1918 őszén a
bolsevikok azt feloszlatták – visszatért szülővárosába, ahol a Donyec-medencei Anarchista
Iroda által kiadott újságnak, a Golosz Anarkhisztának (Anarchista Hang) a szerkesztője lett.
1918 végén már az összes ukrajnai anarchista irányzat összefogását propagáló Nabat (Riadó)
csoport aktivistája, amely szoros együttműködést alakított ki Mahno-vezette Ukrajnai
Forradalmi Felkelősereggel. 1919 áprilisában Arsinov egykori börtönbéli tanítványának,
Mahnonak a titkára lett. A mahnovscsina oktatási és kulturális ügyeinek irányításával
foglalkozott, és szerkesztőként jegyezte a mozgalom Puty k Szvobogye (Út a Szabadsághoz)
című lapját. Egyben pedig vezetője annak az archívumnak is, amelybe a mozgalom összes
iratait igyekeztek összegyűjteni. Arsinov visszaemlékezései szerint már akkor elhatározta,
hogy megírja a mozgalom történetét, és 1920-ban hozzá is kezdett az összegyűlt anyagok
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feldolgozásához. 1921-ben kénytelen volt elhagyni Oroszországot; 1922-ben Berlinben
telepedett le, és itt jelentette meg könyve első kiadását.
Az Ukrajna délkeleti részén 1917 és 1922 között kibontakozó anarchista parasztmozgalom
történetét igen sikeresen irtották ki a köztudatból: jelentős köztörténeti eseményeket
egyszerűen meg nem történtnek tekintettek, míg másokat sikeresen szinte teljes mértékben a
visszájukra fordítottak. A szovjet állam szempontjából a mahnovisták bizonyos értelemben
még a fehéreknél és a külföldi intervenciós csapatoknál is veszedelmesebb ellenségnek
tűntek: elméleti alapvetéseik, osztályhivatkozásaik és elvi céljaik ugyanis lényegében
azonosak voltak a bolsevikokéival – gyakorlati elképzeléseik és az általuk követett módszerek
azonban antagonisztikusan viszonyultak azokhoz. Ez a kettősség a bolsevik ideológusok
számára szinte az első pillanattól kezdve világos volt – bár maga Lenin, mikor 1918 nyarán
személyesen tárgyalt Mahnóval, még láthatólag rokonszenvezett az ifjú anarchistával –, és
nyilvánvalónak látszott, hogy a két proletárforradalmi irányzat hosszabb távon semmiképpen
sem férhet meg egymással. Amennyiben hihetünk Volin későbbi, gyanúsan frappírozott
beszámolójának, ő már a februári forradalmat követően is előre látta e szembenállás
következményeit: „1917 áprilisában összefutottam Trockijjal egy párizsi nyomdában, amely
elsősorban különböző orosz balos szervezeteknek dolgozott. (...) Természetesen a forradalomról
beszélgettünk. Ekkor már mindketten arra készültünk, hogy elhagyjuk Franciaországot és »oda«
menjünk. Egyszer azt mondtam Trockijnak: »Mindent egybevetve, tökéletesen biztos vagyok
abban, hogy ti, baloldali marxisták, végül magatokhoz ragadjátok a hatalmat Oroszországban.
(...) És aztán jaj nekünk, anarchistáknak! Mihelyt megszilárdul a hatalom a kezetekben, üldözni
kezdtek, majd lepuffantotok minket, mint a kutyákat.«
–

Ugyan már, elvtárs! - vágott vissza Trockij. Megátalkodott, javíthatatlan képzelgők

vagytok. Mi választ el minket tulajdonképpen ebben a pillanatban? A módszer egy kis részlete,
amely teljesen jelentéktelen. Ti éppúgy forradalmárok vagytok, mint mi, és végül is mi éppúgy
anarchisták vagyunk, akárcsak ti. Csakhogy ti az anarchiátokat minden előkészület és átmenet
nélkül azonnal meg akarjátok valósítani, míg mi, marxisták úgy gondoljuk, hogy nem lehet
egyetlen ugrással elérni a szabad társadalmat. (...) Alapjában véve nagyon közel állunk
egymáshoz, fegyvertársak vagyunk. (...) És még ha nem is egyezik mindenben a véleményünk,
akkor is túloztok, ha azt feltételezitek, hogy mi, szocialisták, esetleg nyers erőszakkal lépnénk fel
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az anarchistákkal szemben! (...) Nem! Hogyan is feltételezhettek akár egyetlen pillanatig is ilyen
abszurditást!'”156
Ez az „abszurditás” azonban történelmi tény: a bolsevikok hatalomra jutásuk után az elsők
között

saját

baloldali

fegyvertársaikkal

–

anarchistákkal,

baloldali

eszerekkel,

internacionalista mensevikekkel, szindikalistákkal stb. – számoltak le. A forradalmi
mozgalmakat a belharcok pusztító kórja sorvasztotta.
Arsinov könyve erről a kórról ad átfogó látleletet. A szerző nem volt hivatásos, képzett
történész, de nem tekinthetjük egyszerű szemtanúnak sem – olyan éles szemű megfigyelő, aki
határozott történészi vénával dolgozott, és kifejezetten vonzódott a források gyűjtéséhez és
feldolgozásához. Nem saját emlékeit igyekszik papírra vetni – az egész műben személytelenül
a háttérbe húzódik. Sokkal inkább igyekszik a fennmaradt dokumentumokra alapozni,
mintsem az oral history és a – gyakran ellentmondásos – memoárok alapján „történeteket”
írni. Habár az összegyűjtött dokumentumok – kiáltványok, levelek, hadparancsok,
újságcikkek – nagy része elveszett a harcok véres forgatagában és az emigráció
viszontagságai között, és Arsinovnak természetesen a leghalványabb esélye sem volt az
oroszországi levéltárakban kutatni, mégis jól dokumentált művet kap a kezébe a kötet
olvasója; a „tudományos tisztességet” Arsinov igyekezett minden esetben betartani (bár
számára ez nem „tudományos”, hanem etikai, „forradalmi” kérdéséként jelentkezett). A
könyv jellegéből és az író szakirányú képzetlenségéből eredően természetesen nem
számíthatunk gazdagon és precízen okadatolt, minden irányból alátámasztott tanulmányra;
Arsinov sokszor vélhetőleg – néha bevallottan – emlékezetből idézte a különféle forrásokat,
és soha, egyetlen pillanatra sem rejtette véka alá saját véleményét, amely nem volt túl hízelgő
a bolsevikokra nézve. A mű egészén érezhető azonban a valódi, hamisítatlan történészi
hevület, a múlt lehető legteljesebb rekonstruálásának vágya, akkor is, ha az események nem
igazolják mindenben a történész rokonszenveit és prioritásait: Arsinov nem volt hajlandó
anarchista üdvtörténetet írni. Elvtársai nem is győzték kritizálni: írásából „hiányzik az élet”,
elsikkad a „történelem lelke”. „A dokumentumok alapján történelmet írni – vélekedett Volin
is – sokkal inkább a jövőbeni történészek dolga lenne, akiknek már nem áll rendelkezésére
más forrás.”
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Arsinov úgy vélte, a mahnovscsina „teljes történetét” kell megírnia. A heves küzdelmek – a
német, osztrák–magyar csapatok ellen, az ukrán nacionalisták, Petljura, Grigorjev és a minden
rendű és rangú atamánok és hetmanok ellen, Gyenyikin és Vrangel ellen, végül pedig a
bolsevik Vörös Hadsereg ellen – számára korántsem jelentik a legfontosabb részt. A történet
kereteit persze ezek a harcok jelölik ki, ám Arsinov a legtöbb figyelmet a mahnovista
mozgalom belső tartalmára, ideológiájára, szerveződési formáira és megoldásaira fordítja. Ez
teszi számára teljessé a történetet. A harcok leírásánál a tényközlés mellett csupán a
„történelmi igazságszolgáltatás” a célja – hiszen Arsinov viszonylag jól dokumentált (és
tételesen soha nem cáfolt, noha elhallgatott) leírásából merőben más képet kapunk például
Gyenyikin és Vrangel legyőzéséről, mint a hivatalos bolsevik történetírásból, vagy akár a
fehérekkel szimpatizáló emigránsok történeteiből. Amikor azonban a mahnovscsina belső
felépítésével, gazdasági, politikai szerveivel, kulturális tevékenységével foglalkozik, érezhető
gondossággal arra törekszik, hogy példákat szolgáltasson az anarchista mozgalom
elkövetkező próbatételei számára. A példa azonban Arsinov számára korántsem kritikátlan
heroizálást jelent, hanem éppen a tanulságok levonását: a hibákból kell szerinte az új,
eljövendő mozgalmaknak tanulniuk.
A könyv tizenkét fejezetre tagolódik, amelyek mindegyike további alfejezetekre oszlik. Az
első két fejezetben a mahnovista mozgalom előzményeit, az általános oroszországi és ukrajnai
helyzetet foglalja össze, jobbára a baloldali anarchizmus és a disszenter kommunizmus
szokásos, bár nálunk kevésbé ismert toposzait ismételve. Hangsúlyozza a szovjetek
fontosságát a forradalom fejlődésében, és háttérbe szorításuk hatását a forradalom
elhalásában. A bolsevik hatalmi politika végső fordulópontját – a bolsevik imperializmus
kezdetét – a breszt-litovszki béke megkötésében jelöli ki. A bolsevikok ugyanis – amellett,
hogy a mahnovscsina területét teljes egészében átadták a központi hatalmaknak és
Szkoropadszkij hetman csapatainak – ekkor léptek véleménye szerint a forradalmi politika
talajáról a nacionalista honvédelem talajára. Ugyanakkor az ukrajnai körülmények gyors
rosszabbodása vezetett oda, hogy az elszórt parasztlázadások és anarchista akciók egy átfogó,
(ön)szerveződő plebejusi-paraszti-anarchista felkeléssé generalizálódtak. Mindent egybevéve
ezek a bevezető fejezetek nem tartoznak a könyv erősségei közé.
Arsinov az ukrán helyzet után Mahno életét ismerteti, két oldalban foglalva össze a
forradalom

előtti

eseményeket:

gyermekkorát,
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az

anarchista

mozgalomba

való

bekapcsolódását 16 éves korában, halálos ítéletét (amelyet a cári hatóságok fiatal kora miatt
életfogytig tartó börtönre változtattak), börtönéveit. Az 1917-es februári forradalom után
Mahno Ukrajnába sietett, és Arsinov beszámolója részletesebbé válik. A történet korántsem
arról a „megveszekedett banditáról” szól, aki – úgymond – zsidókat és proletárokat
hajkurászott, tivornyákat rendezett és nőket erőszakolt meg az ukrán síkságokon: Mahno
Guljajpoljéban megszervezte a földmunkások szakszervezetét, egy munkáskommunát és a
helyi parasztszovjetet. Az ideiglenes kormány időszakában a regionális parasztszövetség
elnökévé választották, de részt vett a mezőgazdasági bizottság, a fémipari dolgozók
szakszervezete munkájában is, majd a guljajpoljei Munkás- és Parasztszovjet elnöke lett. 1917
augusztusában ebben a minőségében bekérette a környék telekkönyvi lapjait, ezeket listába
szedte, majd – miután megszerezte a helyi és a regionális szovjetkongresszusok
felhatalmazását – kihirdette, hogy az addigi földbirtokosok, a kulákok és a szegényparasztok
egyforma nagyságú földre és egyforma mennyiségű jószágra, termelőeszközre stb. jogosultak.
A kiosztott földeken gyorsan megkezdték az agrárkommunák szervezését, ám a belépés –
ellentétben a majdani kolhozokkal – nem volt kötelező. Ugyanakkor azokat a
nagybirtokosokat és kulákokat, akik nem akarták birtokaikat a közös földosztási alapnak
átadni, erőszakkal kényszerítették, ha erővel ellenálltak, néha ki is végezték őket.
A német és osztrák–magyar megszállás alatt a guljajpoljei szovjet megbízásából Mahno
partizánalakulatot szervezett a megszállók elleni harcra. Ez lett a Forradalmi Felkelősereg
magja, amely gyorsan növekedett, és néhány hónap leforgása alatt ütőképes, anarchista
szabadcsapattá nőtt. 1918. április 28-án az Ukrajnába bevonuló németek feloszlatták az ukrán
nemzeti gyűlést, és a központi hatalmak igényeit mindenben akceptáló Szkoropadszkij
hetmant nevezték ki az ország vezetőjévé. Ukrajna keleti részét a doni kozák atamánok
(Krasznov és társai) tartották ellenőrzésük alatt, míg a déli részt – egy Guljajpolje központú,
keleten Taganrogig, északon Jekatyerinoszlavig, nyugaton Melitopolig terjedő területet – a
Mahno vezette anarchista parasztfelkelők irányították. A központi hatalmak kivonulása után
Szkoropadszkij is Németországba menekült; Kijevben a nacionalista Szemjon Petljura (az
1917-es Népköztársaság egyik vezetője) ragadta ismét magához a hatalmat; november 13-án
az Ukrán Nemzeti Tanács Lembergben kikiáltotta a Nyugat-ukrán Köztársaságot (Galícia,
Kárpátalja); Harkovban az anarchista (de Mahnóval ekkor még kapcsolatban nem álló)
Cserednyakov csapatai verték szét a hetman helyőrségének maradványait; a mahnovscsina
Jelizavetgradig és Harkov körzetéig terjesztette ki hatalmát. 1918 végén Oroszország felől
megindult a Vörös Hadsereg támadása a Petljura vezette Direktórium ellen (az elnök ugyan
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Vologyimir Vinnyicsenko volt, de a tényleges hatalom a hadsereget vezető Petljura kezében
összpontosult). 1919. január 3-án Harkovba megérkeztek a bolsevik egységek (és velük együtt
a szovjet-ukrán ellenkormány), amelyek – első ízben szövetségre lépve Mahno Forradalmi
Felkelőseregével – kiverték a Direktórium erőit előbb Jekatyerinoszlavból, majd február 6-án
Kijevből is.
Innentől a mahnovscsina állandó háborúban élt – leszámítva egy rövid, átmeneti
békeperiódust, amikor a petljuristákat legyőző Vörös Hadsereg erőt gyűjtött az anarchisták
elleni harchoz. Időközben a Fekete-tenger és az Azovi-tenger mellékéről megindult
Gyenyikinnek a nyugati hatalmak, elsősorban az USA által támogatott fehér hadserege, amely
februárban a mahnovscsina csapataiba ütközött, és kénytelen volt feladni a Pologyi és az
Azovi-tenger közötti területet. A bolsevikok ekkor ismét szövetséget kötöttek Mahnóval, de –
miután több merényletet is megkíséreltek a gerillavezér ellen – ez sem volt hosszú életű, s
júniusban a Vörös Hadsereg egységei megtámadták a Gyenyikint feltartóztató mahnovistákat.
Gyenyikin nyomban kihasználta ellenségei egymás elleni harcát, Jekatyerinoszlav és Harkov
között könnyedén szétverte a vele szembenálló erőket, majd augusztus 30-án elfoglalta
Kijevet is. Umanynál azonban szeptember 25-én Mahno áttörte a frontvonalat, és tacsankáival
(géppuskával felszerelt könnyű szekerek) néhány nap alatt menetben visszafoglalta
Alekszandrovszkot, Pologyit, Guljajpoljét, Bergyanszkot, Melitopolt és Marjupolt. Ezt
követően avatkoztak be a harcba a Szemjon Bugyonnij vezette 1. lovashadsereg alakulatai,
amelyek – miután kiverték Gyenyikin megtépázott csapatainak maradékát – megkezdték a
mahnovscsina felszámolását is.
Arsinov az események kronológiai útjelzőiként a bolsevikokkal kötött politikai-hadi
szövetségeket használja. Ez egyáltalán nem meglepő, tekintve, hogy a mahnovista Forradalmi
Felkelősereg és a bolsevik Vörös Hadsereg vezetői összesen négy alkalommal kötöttek
szabályos, írásos és mindkét részről aláírt, pontokba szedett szövetséget egymással (1919
januárjában Petljura ellen; 1919 tavaszán Gyenyikin ellen; 1919 nyarának elején Grigorjev
ellen; 1920 októberében Vrangel ellen). Ezeket az egyezményeket – amelyek a hadműveletek
összehangolása mellett a csapatok bizonyos mértékű fúziójáról is intézkednek – a közösen
kivívott győzelmek után (Gyenyikin legyőzésében kulcsfontosságú volt a mahnovisták 1919.
szeptemberi umanyi győzelme, míg Grigorjevet Mahno egy gyűlésen személyesen lőtte
agyon) a bolsevikok minden esetben megszegték. Végül a mahnovisták vezérkarát a Vrangel
csapatait lényegében megsemmisítő szivasi áttörést követően 1920. november 26-án egy
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közös győzelmi ünnepélyen a bolsevik őrség meglepetésszerűen lemészárolta. Ugyanakkor a
Vörös Hadsereg megtámadta a szövetséges mahnovisták krími táborát. Az akciót a Déli Front
komisszárja, Kun Béla szervezte. Arsinov könyvének éppen ezeket a köztörténetileg
legjelentősebb részeit

dokumentálta a legalaposabban:

a szerződések éppen úgy

fennmaradtak, mint a mahnovista és a bolsevik hadparancsok és közlemények.
A könyv leginkább kidolgozott, érezhetően a legtöbb erudícióval megírt része mégis az a
néhány alfejezet, ahol Arsinov a rövid békeperiódusok szervezőmunkáját ismerteti. A
korszak, és ezen belül a mentalitás- vagy az eszmetörténet kutatóinak kétségkívül ezek a
részek adhatják a legtöbb újdonságot. Ugyanakkor itt érezhető leginkább Arsinov
propagandisztikus hevülete és személyes elfogultsága, és itt a legzavaróbb a dokumentumok
gyakori hiánya. Különösen érdekes azonban a 10. fejezet, amelyet a szerző a „nemzeti
problémának” és az antiszemitizmusnak szentel. Itt – meglehetős tényszerűséggel – azt a
vádat igyekszik elhárítani, hogy maga Mahno, illetve csapata általában véve antiszemita lett
volna (a témának korábban már egy cikket is szentelt az anarchista sajtóban). Arsinov
egyáltalán nem tagadja, hogy a felkelő csapatok tagjai szórványosan elkövettek antiszemita
atrocitásokat, ám dokumentumszerűen közli az azokra adott szigorú megtorlást is: Mahno
nem egy esetben kivégeztette a zsidókat fosztogató katonáit. „Az antiszemitizmus éppúgy
létezik Oroszországban, mint más országokban – vélekedett Arsinov. – Oroszországban,
akárcsak Ukrajnában, mindez nem a forradalmi korszak vagy a felkelők mozgalmának a
terméke, hanem éppen ellenkezőleg, a múlt terhes öröksége. A mahnovisták igyekeztek mind
szavakkal, mind tettekkel harcolni ellene.” A könyv függelékében a szerző több, a kérdéssel
foglalkozó mahnovista kiadványt is közzétesz. Egyébként, ha Mahno és emberei – így
Arsinov – valóban antiszemiták lettek volna, akkor ezt vélhetőleg 1923-ban vagy később sem
szégyellték volna bevallani, hanem inkább beépítették volna ideológiájukba: nem egy
anarchista (és kommunista) ideológus (így egyes francia szindikalisták, pl. a Proudhon-kör,
vagy a már megismert német nacionál-bolsevikok) is erre a sötét útra lépett. Arsinov és a
mahnovscsina több más vezetője – pl. Volin – egyébként zsidó származásúak voltak – persze
ez még önmagában nem teszi lehetetlenné az antiszemitizmust. Maga Mahno összes későbbi
írásában, de személyes beszélgetéseiben is – mint erre például Sinkó Ervin is utal „moszkvai
naplójában” – elutasította az antiszemitizmus vádját.
A könyv egyfajta eszmetörténeti elemzéssel zárul, ahol Arsinov – először, ám közel sem
utoljára – megpróbálja elhelyezni a mahnovscsinát az anarchizmus eszmekörében. Maguk a
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mahnovisták anarchista-kommunistának tartották magukat (nem a szó kropotkini, hanem
inkább a Johann Most-féle értelmében) – ám az emigrációban egyre inkább rá kellett
döbbenniük, hogy vélt elvtársaik, az „igyéjnij” anarchisták, elutasítják az általuk képviselt
anarchizmust. A bolsevikok egyszerűen vérszomjas banditáknak írták le őket (ennek példája
M. Kubanyin 1927-ben, Leningrádban megjelent Mahnovscsina c. könyve, amely jókora
mennyiségű fiktív levéltári- és sajtóforrásra támaszkodik).157
1925-ben Arsinov Párizsba költözött. Ott közreműködött a Gyelo Truda (Munka ügye) című
lap

kiadásában,

és

megszövegezte

az

Általános

Anarchista

Unió

Szerveződési

Platformtervezetét (röviden: Platform), amelyet rajta és több elvtársán kívül az ekkor már
szintén Párizsban élő Mahno is aláírt. A Platform még az anarchista mozgalmon belül is
számos ellenséget szerzett Arsinovnak: mivel a forradalmi anarchista erők szigorú
megszervezését, egyfajta „anarchista pártot” követelt, addigi elvtársai közül sokan – így
például a mahnovscsina történetéhez 1923-ban még előszót író Volin, vagy Errico Malatesta, a
korszak legismertebb anarchista teoretikusa – egyszerűen „bolseviknak” titulálták (a Platform
valóban sokban emlékeztet Lenin 1917-ben írott Állam és forradalom című írására, amelyért
viszont a szociáldemokraták a bolsevik Lenint éppenséggel „anarchistának” kiáltották ki...). A
Platform nem sok követőre akadt, bár Amerikában az IWW, Németországban pedig Otto Rühle
és elvtársai is terjesztették. A harmincas években ugyan sorra alakultak a „platformista”
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A téma szakirodalma egyébként is feltűnően gyér, és annak is nagy része ilyen vagy olyan irányban elfogult.
A szórványos visszaemlékezéseken Arsinovon kívül csupán Volin lép túl (könyve, a célkitűzései szerint az egész
oroszországi forradalmat feldolgozó La révolution inconnue – Az ismeretlen forradalom – csak 1947-ben jelent
meg Párizsban), és maga Mahno, aki három kötetben adta ki memoárjait a húszas évek végén. A szovjet
történészek Kubanyin után nemigen foglalkoztak a mahnovscsinával (ahogy pl. a kronstadti lázadással vagy az
antonovscsinával is alig). A fontosabb nyugati munkák színvonala is egyenetlen. Érdemes megemlíteni Paul
Avrich The Russian Anarchists (1967), Arthur Lehning: Anarchismus und Marxismus in der russischen
Revolution (1971) és Michael Palij The Anarchism of Nestor Makhno (1976) című könyveit, valamint a
mahnovscsina harcaival foglalkozó Michael Malet művét: Nestor Makhno in the Russian Civil War (1982).
Mahno életéről a legátfogóbb és legalaposabb írás Alexander Skirda életrajza, amely a Nestor Makhno: Le
cosaque de l’anarchie címen 1984-ben jelent meg. Ugyancsak ő rendezte sajtó alá Mahno kisebb írásait: La lutte
contre l’état et autres écrits (1984), amely angolul és németül is megjelent. Magyarul lényegében Arsinov
könyvét kivonatolja – és sajátos ideológiával tölti meg – Fekete Piroska könyve: Mahnovscsina. Az ukrajnai
anarcho-kommunista mozgalom 1917 és 1922 között (Liberter kiadó, é.n.), amely, akárcsak az Arsinov-féle
Platform magyar fordítása előtti (szignálatlan) bevezető tanulmány (Bp., Barikád-füzetek, 1996) anarchista
szempontból tálalja az eseményeket. Mahno egy kisebb jelentőségű, nem túl szerencsés kézzel kiválasztott írása
megjelent a Századvég Kiadó Anarchizmus-antológiájában (Bp., 1991.). Kun Béla szerepéről a mahnovscsina
leverésében érdekes adalékokat tudhatunk meg Borsányi György Kun-monográfiájából, amely meglehetős
kritikával tekint Kun szerepére (Borsányi György: Kun Béla. Politikai életrajz. Bp., 1979., különösen az V.
fejezet). Elsősorban Borsányit igyekszik cáfolni Józsa Antal Kun Béla, a déli front forradalmi katonai
tanácsának tagja c. tanulmánya a Milei György szerkesztette Kun Béla c. tanulmánykötetben (Bp., 1989). Józsa
azonban láthatólag a Kubanyin-féle pszeudodokumentumokra, illetve azok előképeire támaszkodik, és így
értékelésében nemigen lép túl az egyoldalú anarchizmus-ellenességen. Végül Mahno beszámolója Leninnel való
találkozójáról és Kun Miklósnak a sztálinista történetírás kliséit felmelegítő tanulmánya a Mahno-emlékiratokról
a Világtörténet 1983. évi 1. számában olvasható.

137

csoportok,158 ám komoly erőt soha nem jelentettek. A baloldali radikalizmus később
mindazonáltal még több esetben visszanyúlt a Platformig, és olyan, némileg ellentmondásos, de
mindenképpen baloldali radikális irányultságú szervezeteket hozott létre, mint a Liberter
Kommunista Szövetség (FCL) Franciaországban és az Anarchista Proletár Akciócsoportok
(GAAP) Olaszországban az ötvenes évek elején, majd a különféle országokban működő
Forradalmi Anarchista Szövetségeket. A „platformisták” máig az anarchista mozgalom külön
szárnyát képezik; az antiglobalizációs tüntetéseken többnyire a „mahnovistákkal” vonulnak fel,
ám külön transzparensek alatt…
Az a jelenség tehát, amelyet akkoriban „anarchizmus” néven emlegettek, igen eltérő,
ellentmondásos csoportokat és irányzatokat takart. Összességében nem tartozott a baloldali
radikalizmus kategóriájába, sőt éppen az adta kaotikus jellegét, hogy bár számos elemében
valóban a forradalomért harcolt, de az anarchizmust valamilyen közösséget szemlélte, mint
egy nagy családot, amelyben a különféle áramlatok egy éteri szinten ugyanazt akarják. Ez
azonban nem volt igaz. Az „anarchista” csoportok legnagyobb része reformista vagy éppen
idealista jelszavakat hangoztatott, és tevékenységük a baloldali radikálisok szemében csupán a
szociáldemokrácia egyfajta kiegészítésének látszott: tagadták az osztályharc centralizálását, az
egyén kultuszát űzték, elvetették a forradalom és a proletariátus diktatórikus jellegét. A
legtöbben a termelők önkormányzatát dicsőítették, vagyis az alap – az érték diktatúrája az
emberi szükségletek felett – helyébe egy pusztán technikai kérdést, az irányítás módját
helyezték.
A franciaországi anarchista emigráns miliőben szintén mindenfajta figura megtalálható volt.
Mindenki anarchizmusról beszélt ugyan, de gyakorta a legextrémebb elképzeléseket címkéztek
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Elsősorban Olaszországban és Spanyolországban. Ezek közül a legismertebb a harmincas évek derekán, a
spanyol polgárháborúban harcoló, majd az 1937. májusi felkelésben a Caballero-kormány és a katalán PSUC
(Katalónia Egyesült Szocialista Pártja, amelyet a kommunista párt és a szocialisták hoztak létre) ellen forduló
"Los Amigos de Durruti" (Durruti barátai) nevű csoport volt. Ez közel állt az anarcho-szindikalista CNT
(Nemzeti Munkaszövetség) tagságának – ám nem vezetőségének – és a disszenter trockista, egyre inkább az
internacionalista baloldali frakciókhoz (a bordigistákhoz) közeledő POUM (Marxista Egyesülés Munkáspártja)
politikai elképzeléseihez. Lényegében ez a három erő vezette azt a „forradalmi defetista” felkelést, amely a front
hátországának számító Barcelonában a szocialista-kommunista-anarchista-polgári republikánus „népfrontkormány” ellen bontakozott ki. Magyarul lásd George Orwell: Hódolat Katalóniának. Bp., 1989.; Harsányi Iván:
A Franco-diktatúra születése. A Franco-rendszer keletkezése és a spanyol munkásmozgalom 1938 – 1939.
Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1988. (Maga Bonaventura Durruti halála előtt a népfront, a kommunista párttal
való antifasiszta akcióegység híve lett. Az általa vezetett Columne de Ferre, a "vashadoszlop" lényegében
megmaradt önálló milíciának a köztársasági haderő keretén belül. Máig sem tisztázott, hogy Durrutit Madridban
a fasiszták lőtték-e le, a milíciákat beolvasztani akaró kommunista párt emberei, vagy pedig saját anarchista
elvtársai, akik árulónak tartották a kommunista párttal való együttműködése miatt. Lásd: Abel Paz: Durruti. The
People Armed. Montréal, 1976.)
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fel ezzel. Felmelegítették a régi álláspontot „a kommunizmus és az anarchizmus közötti
szakadékról”, amely az anarchista mozgalmakon belül éppúgy jelen volt, mint a „másik
oldalon”.
A franciaországi anarchisták legnagyobb szervezete, az Anarchista Unió (Union Anarchiste,
UA) 1926 júliusában nagy vitát indított el egy kiáltvány körül, amelynek célja az individualista
és a forradalmi anarchizmus, valamint a szindikalizmus álláspontjainak összebékítése lett volna.
Az elmérgesedő vitában az anarcho-kommunisták leszögezték, hogy semmiféle közös pontjuk
nincs az individualistákkal és más „burzsoá anarchistákkal”. Ezért el is hagyták a szervezetet, s
megalakították az Anarchista-Kommunista Uniót (UAC). Az új szervezet kijelentette: „a harc
egyetlen lehetséges formája a forradalmi anarchizmus, egyetlen lehetséges célja a
kommunizmus; a kettő egy és ugyanaz”. Célként jelölték meg a „szakítást az anarchizmus Nagy
Családjával”, amely álközösségbe igyekezett olvasztani a forradalmi és ellenforradalmi
irányzatokat. Az UAC többsége kiállt a harc centralizálásának szükségessége és a diktatórikus
eszközök mellett, olyannyira, hogy 1927 folyamán még egy anarchista párt (értsd: centralizált
harci szervezet, nem polgári párt) alakítása is felmerült. Ekkor az UAC-ből kivált egy áramlat –
a „szintezisták” –, amely Sebastian Faure és az egykori mahnovista Volin vezetésével ismét a
számtalanféle „anarchizmus” népfrontját, „szintézisét” vallotta, míg a forradalmi anarchisták
megerősítették szervezetüket Forradalmi Anarchista Kommunista Unió (UACR) néven, amely
1930-ig működött.
A Platform tehát, amint 1926-ban megjelent, nyomban dühödt vitákat kavart. Volin vezetésével
a szintezisták támadást indítottak lapjukban, az Egyesülésben. „Az az állítás, hogy az
anarchizmus csupán az osztályharc teóriája, egyoldalú nézőponthoz vezet” – jelentette ki Volin.
1927. február 5-re a platformisták találkozót hívtak össze, amelynek célja egy nemzetközi
forradalmár-konferencia megszervezése lett volna. Felállítottak egy Ideiglenes Bizottságot,
majd a hat országból összegyűlt résztvevők kidolgozták a leendő konferencia főbb vitapontjait:
1. Az osztályharc mint az anarchizmus legfontosabb eleme;
2. Az anarchista-kommunizmus mint a mozgalom alapja;
3. A szindikalizmus mint a harc lényeges eszköze;
4. Az Anarchisták Általános Szövetsége létrehozásának szükségszerűsége, mely szervezet az
ideológiai és taktikai egységen, valamint a kollektív felelősségvállaláson nyugszik;
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5. Pozitív program szükségessége a társadalmi forradalom megvalósításának érdekében.
A korszakban ez igen forradalmi programnak számított, habár vannak benne idegenül csengő
elemek, így például a szakszervezeti munka bizonyos formáinak elfogadása, amely nehezen
illeszkedett az általános baloldali radikális teóriák közé. 1920-ban Németországban még a
forradalmi szindikalistákat tömörítő legradikálisabb csoport, az FVGD-AS is a szakszervezeti
tevékenység ellen fordult, és a baloldali kommunistákkal hozott létre akcióegységet a harc
folytatására.
A javaslat körüli vita azonban nem folytatódhatott, mivel a rendőrség lecsapott a gyűlésre, és
mindenkit letartóztattak. Mahnót csak a francia anarchisták kampánya mentette meg a
deportálástól. Végül is a „Forradalmi Anarchista-Kommunisták Nemzetközi Federációja” csak
terv maradt, és többen a résztvevők közül is szembefordultak vele (pl. Camillo Berneri, a kiváló
olasz anarcho-kommunista is, akit 1937 májusában Barcelonában majd Gerő Ernő
közreműködésével likvidálnak). Az individualista oldalról is nagy támadás indult, Errico
Malatesta vezényletével. Mahno és társai 1927. augusztus 18-án megjelentették a Válasz az
Anarchista-Zűrzavaristáknak című visszavágást. Ebben kifejtették a forradalmi vezetés
szükségességéről vallott nézeteiket:
„Nyilvánvaló, hogy a forradalom maguknak a tömegeknek a műve lesz, de a forradalmi tömeg
mindig kitermeli a kezdeményezők kisebbségét, akik továbblökik az eseményeket.” Ez az
álláspont óriási szálkát jelentett az „egyén” szabadságát és a korlátlan individualizmust hirdető
anarchisták szemében, akikről egyébként a cikk így emlékezett meg:
„Az individualistáknak ez az egész brancsa, amelyik magát anarchistának nevezi, valójában a
legkevésbé sem az. Ez a sok ember, aki – de egyáltalán milyen alapon? – összegyűlik, és
kijelenti, hogy »mi egy család vagyunk«, és ezt a vegyüléket »anarchista szervezetnek« nevezi,
nemcsak hogy idétlen, hanem kifejezetten ellenséges is.”
Habár a nemzetközi szervezet nem jöhetett létre, a Platform nagy hatást gyakorolt több ország
forradalmi anarchistáira. Franciaországban az állandó átalakulás kohójában a platformisták
többször is ellenőrzésük alá vonták a legnagyobb anarchista szervezetet, de végül mindig
szakítaniuk kellett vele. Ebből azt a tanulságot vonták le, hogy nem érdemes törődniük az
elavult, ellenforradalmi kötöttségeket hordozó szervezetek foldozgatásával, reformizálásával,
hanem mindig, újabb szakításokon keresztül kell konkretizálni a proletariátus osztályprogramját.
Olaszországban

és

Bulgáriában

is

alakultak
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Lengyelországban, bár ez utóbbi csupán az általános alapelveket vette át, és magát a Platformot
mint autoritert elutasította.
A szöveg főként a mozgalom zavarosságával, szervezetlenségével, a központosítás és az
egységes gyakorlat teljes hiányával foglalkozik. Szerzői úgy látták, hogy a végletesen
centralizált és – legalábbis a proletárok harcával szemben – egységes gyakorlatot folytató tőke
erőivel szemben csak hasonló módszerekkel vehető fel a harc. A proletariátus harcának
antidemokratikus, diktatórikus lényegét azonban az álanarchizmus minden erejét összeszedve
támadta. Így a kívánatos egység csak nélkülük, ellenük valósulhatott meg. A szöveg bevezető
fejezetében a platformisták részletesen kifejtették elképzeléseiket a harci szervezet és általában
véve az anarchizmus mibenlétéről:
„Nagyon nagy jelentőségű, hogy minden erőfeszítés, a liberter nézetek ereje és elvitathatatlanul
pozitív jellemzői, a társadalmi forradalomban képviselt anarchista álláspontok őszintesége és
tisztessége, és végül a liberter kommunizmusért vívott küzdelem során tanúsított minden
hősiesség és áldozat ellenére, az anarchista mozgalom továbbra is gyenge maradt, és a
munkásosztály harcának történelme során nem volt jelentős tényező, nagyon gyakran csupán
epizód jellegű, kis eseményekben szerepelt.
A liberter nézetek pozitív lényege és jelentősége, valamint az anarchista mozgalom
nyomorúságos állapota közötti ellentmondásnak több oka és magyarázata is van: ezek közül a
legfontosabb, a legfőbb ok a szerveződési alapelvek hiánya és ezek gyakorlati megvalósításának
elmaradása az anarchista mozgalom keretein belül.
Az anarchista mozgalom minden országban több helyi csoporttal képviselteti magát, amely
csoportok ellentmondásos nézeteket vallanak és ellentmondásos tevékenységet folytatnak.
Nincsenek sem a jövőre szóló perspektíváik, sem pedig folyamatosságuk a militáns munkában,
egymás után tűnnek el, és egyáltalán nem hagynak semmiféle nyomot maguk után.
Egészében véve, a forradalmi anarchizmus ezen állapotát leginkább a „krónikus és általános
szervezetlenség” jellemzi.
Sárgalázként támadta meg a szervezetlenség nyavalyája az anarchista mozgalom testét, hogy sok
éven keresztül kínozza.
Kétségtelen, hogy a szervezetlenség az elmélet néhány tökéletlenségéből származik: mégpedig
abból, hogy hibásan értelmezték az egyén szerepét az anarchizmusban; ezt az elméletet
túlságosan gyakran összetévesztik a felelősség teljes hiányával. Az „egyén” önkifejezésének
szerelmesei, csupán a személyes élvezetek nézőpontjából, makacsul ragaszkodnak az anarchista
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mozgalom kaotikus állapotához, és mindezt az anarchizmus megváltoztathatatlan elveivel és
tanítómestereivel támasztják alá.
De ezek elvek és a tanítómesterek pontosan az ellenkezőjét állítják. (…)
Az 1917-es orosz forradalom folyamán volt érezhető leginkább és legégetőbben a szervezet
hiánya. Ez alatt a forradalom alatt mutatta a liberter mozgalom a legnagyobb fokú szektásságot
és összevisszaságot. Az általános szervezet hiánya sok aktív anarchista militánst a bolsevikok
soraiba sodort. Szintén a szervezet hiánya az oka ma is sok militáns passzivitásának, gyakran
elég jelentős erejük kihasználatlanságának. (…)
Elutasítjuk azt a elméletileg és gyakorlatilag is ostoba ötletet, hogy a szervezetet a „szintézis”
receptje alapján létre lehetne hozni, ami az anarchizmus különböző tendenciáit képviselők
újraegyesítését jelentené. Egy ilyen szervezet, mivel különböző elméleti és gyakorlati elemeket
egyesítene, csak egyének mechanikus gyülekezete lenne, ahol minden egyén különböző
nézeteket vall az anarchista mozgalom minden kérdéséről, és ez a gyülekezet elkerülhetetlenül
felbomolik, amint szembekerül a valósággal.
Az anarcho-szindikalista módszer nem oldja meg az anarchista szerveződés problémáját, mivel
ott nem képvisel elsőbbséget ez a probléma, és csak az érdekli őket, hogy behatoljanak az ipari
proletariátus köreibe és ott megerősödjenek.
Pedig ott nem lehet sok mindent elérni, még akkor sem, ha szilárdan megvetik a lábukat, hacsak
nem létezik egy általános anarchista szervezet.
Az egyetlen módszer az általános szervezet problémájának megoldására véleményünk szerint az,
hogy össze kell gyűjteni az aktív anarchistákat a célból, hogy pontosan meghatározzuk
álláspontjainkat, az elméleti, taktikai és szervezeti stb. álláspontokat, azaz létrehozzuk egy
egységes program többé-kevésbé tökéletes alapját.
Az utóbbi évek társadalmi küzdelmeinek tapasztalatai az anarchisták számára egyik legfontosabb
feladatként egy ilyen program kidolgozását jelölték ki. Ennek a feladatnak a megoldására
szenteli az orosz száműzöttek csoportja energiájának jelentős részét.
Az alább közzétett Szerveződési Platform egy ilyen program főbb pontjait mutatja be. Ennek az
írásnak azt a célt kell szolgálnia, hogy megtegye az első lépést, a liberter erők egyetlen, aktív
forradalmi küzdelemre képes szervezetbe való összegyűjtésére, amely szervezet az Anarchisták
Általános Szövetsége. (…)
Előre látjuk az önimádó individualista és a kaotikus anarchizmus híveinek támadásait, akik
habzó szájjal azzal fognak vádolni minket, hogy tönkretesszük az anarchista alapelveket. De mi
nagyon jól tudjuk, hogy az individualista és kaotikus elemek az anarchista alapelveken nem mást
értenek, mint politikai érdektelenséget, hanyagságot és minden felelősség hiányát, mely nézetek
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majdnem gyógyíthatatlan szakításokat okoztak a mozgalomban, és amelyek ellen mi minden
energiánkkal és szenvedélyünkkel harcolunk. Ezért nyugodtan figyelmen kívül hagyjuk a tőlük
érkező kritikákat.
Más militánsokra alapozzuk a reményeinket, azokra akik hűek maradtak az anarchizmushoz,
azokra akik végigélték és végigszenvedték az anarchista mozgalom tragédiáit, és fájó szívvel
keresik a megoldást.
Nagy reményeket fűzünk továbbá a fiatal anarchistákhoz, akik az orosz forradalom emlőin
nevelkedtek, és kezdettől fogva építő jellegű problémákkal foglalkoztak. Ők bizonyosan
követelni fogják a pozitív és szervezeti anarchista elvek megvalósítását.
Felhívunk minden, a világ négy égtája felé szétszóródott orosz anarchista szervezetet, továbbá az
elszigetelt militánsokat, hogy egyesüljenek a közös szerveződési platform alapján.
Legyen ez a dokumentum a forradalmi gerinc, az orosz anarchista mozgalom militánsainak
gyűjtőpontja! Képezze az Anarchisták Általános Szövetségének alapját!
Éljen a Világ Munkásainak Társadalmi Forradalma!
Gyelo Truda Csoport
Párizs, 1926. június 20.”159
A Platform leszögezte, hogy az anarchizmus „nem gyönyörű utópia, sem pedig elvont filozófiai
eszme, hanem a dolgozó tömegek társadalmi mozgalma”. Gyakorlat és elmélet burzsoá
kettőssége helyett itt szerves egységről, a tőkés társadalom lerombolásának folyamatáról van
szó, annak összes konkretizálódásában. A Platform végig az aktív valóságból indult ki, és annak
megfelelően próbált reagálni; nem érdekelték az elméleti „problémák”, amelyekről a különféle
„anarchológusok” véget nem érő vitákat folytattak.
A dokumentum mindenekelőtt egy erős, átfogó anarchista szervezet megalakítását
szorgalmazta. Hiszen akkoriban számos anarchista tagadta bármiféle szervezet szükségességét,
illetve úgy látták, hogy ha már létezik szervezet, akkor az csupán névleges, koordinációs valami
legyen, amelyben az egyes személyeknek és alcsoportoknak belső autonómiájuk van. A
Platform készítői ezért az egységes „forradalmi” irányvonal és a szervezett közösségi gyakorlat
mellett foglaltak állást.
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A Platform kiemelte a szintézis alapján megvalósuló szervezet értelmetlenségét. A szöveg célja
tulajdonképpen nem más, minthogy egy kialakuló, nemzetközi anarchista-forradalmi szervezet,
vagyis „a kommunista proletár világpárt, az osztállyá szerveződött proletariátus” programját
nyújtsa. Ez a feladat azonban természetesen meghaladta a szöveg kereteit. A szöveg túlnyomó
része éppen ezért azokkal a konkrét teendőkkel foglalkozik, amelyek a forradalom alatt, a
termelés, fogyasztás, hadsereg stb. megszervezéséről próbálnak meg valamilyen képet adni.

***
1930 végén Arsinov már ismét bolsevik, bár természetesen anarchista bolsevik. Az egymással
marakodó anarchista csoportok meddő demokratizmusából kiábrándulva immár a
„kommunista diktatúrát” látja a forradalom utolsó garanciájának. 1932-ben kérvényezte
hazatérését a Szovjetunióba, és Moszkvában telepedett le. Az anarchista történész, Max
Nettlau így búcsúztatta: „...szerintem soha nem volt igazán anarchista; 1906-ban állt közénk,
amikor az anarchista terroristák határtalan forradalmi munkáját vonzóbbnak találta, mint
korábbi társainak, a bolsevikoknak kiszámított fegyelmét; és végül, ki tudja milyen okból,
1917-ben sem tért vissza közéjük, bár látta sikereiket és az anarchisták elnémítását. Most,
1931-ben, mégis ismét visszatér egykori bolsevik elvtársaihoz… Mi mást mondhatnánk neki:
Bon Voyage!”160
1937-ben azonban Arsinovot sem kerülték el a „Nagy Terror” tisztogatásai: a vád szerint
anarchista összeesküvést szervezett… Ez, ismerve Arsinov életét, akár igaz is lehetett. Nem
vált nagy kirakatperek főszereplőjévé: rövid adminisztratív eljárás után 1938 elején főbe
lőtték.

IV. Kitekintés: Baloldali radikalizmus Amerikában – az IWW és a mexikói
anarchizmus

A baloldali radikalizmus az Egyesült Államokban is – akárcsak a világ többi részén,
mindenekelőtt persze az akkori centrumországokban, vagyis Európában – alapjában a
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hagyományos munkásmozgalom reformizmusának ellenhatásaként jelent meg. Míg azonban
Európában erre szervezeti szinten az esetek nagy részében csupán az első világháború kezdete
körül, valamikor 1914-ben került sor, addig az USA-ban már a 20. század legelején voltak
ilyen kezdemények.
Ne feledjük, hogy a 19. és a 20. század fordulójának Amerikája még korántsem volt a mai
értelemben vett világhatalom. Dinamikus fejlődése ígéretes volt, de még alig heverte ki a
polgárháború megpróbáltatásait; a világ leggyorsabban iparosodó országaként is alig fejezte
be az indiánok kiirtását és rezervátumokba kényszerítését; politikai és erkölcsi felfogását
jelentősen befolyásolták a „határtársadalom” hagyományai. Arizona, vagy éppen Új-Mexikó
még állammá sem szerveződött, és a gigászi ország nagy területei – a keleti parttól eltekintve
– még inkább mezőgazdasági jellegűek voltak. Ugyanakkor özönlöttek Európából a
bevándorlók: írek, olaszok, oroszok, németek, a pogromok elől menekülő kelet-európai
zsidók, lengyelek, skandinávok, magyarok tömegei „tántorogtak” az amerikai álom
bűvöletében az európai kikötőkbe, hogy hajóra szálljanak az „ígéret földje” felé. Az álom
azonban legtöbbjük számára lidércnyomásnak bizonyult.
Az ország – illetve, mivel Kanadában is szervezkedett, Észak-Amerika – legjelentősebb
munkásszervezete az 1886-ban alakult Amerikai Munkásszövetség (American Federation of
Labor

–

AFL)

volt.

Másfélmilliós

taglétszámával

világviszonylatban

is

komoly

munkásszervezetnek számított a századfordulón, bár ekkorra már az USA lakossága
meghaladta a nyolcvanmilliót, és alaposan megnövekedett a munkásosztály súlya is. Az AFL
mellett természetesen se szeri, se száma nem volt a különféle munkáskluboknak, pártoknak és
szövetségeknek. Különösen erősek voltak a különféle szakmai szervezetek, amelyek – az
európai szakszervezetektől eltérően – ekkor már egyre komolyabban hallatták hangjukat a
helyi politikában is. Burjánzottak – mint korábban már foglalkoztunk vele – az anarchista
csoportok, elsősorban az olasz, orosz és német-zsidó bevándorlók köreiben. Az AFL azonban
éppen ezek felé a rétegek felé nem volt nyitott: helyi szervezetei gyakran nem fogadták
soraikba a színesbőrűeket, a bevándorlókat, vagy éppen a szakképzetlen munkásokat.
Márpedig az amerikai munkásosztály legnagyobb hányadát éppen ők alkották, nem a vékony,
többnyire fehér, angolszász és protestáns (WASP) munkásarisztokrácia.161 1901-ben pedig,
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anarchistaellenes hisztéria tört ki az AFL vezetőségében.
1904-ben Chicagóban összegyűlt nyolc szakszervezeti aktivista,162 és kiáltványt bocsátottak
ki egy nagy, nem szakmai alapon szerveződő osztályharcos szervezet létrehozására. Nyolc
ember kiáltványa általában nemigen szokott sok vizet zavarni. Ezúttal azonban a mag a
történelmi helyzet érett televényére hullott. Az összegyűlt munkásvezetők megállapodtak
abban, hogy 1905. január másodikára szélesebb körű illegális konferenciát hívnak össze, s ott
megalapítják új, osztályharcos egységszervezetüket. A konferencián – immár harminc
résztvevővel – elfogadtak egy kiáltványt, amelyet számos nyelven (köztük magyarul is)
terjesztettek az üzemekben és saját csoportjaikban. Júniusban pedig Chicagóban immár 34
állam 186 delegátusa gyűlt össze, hogy a kiáltvány alapján létrehozzák szervezetüket. A
küldöttek mintegy 90 000 munkást képviseltek: óriási fejlődés ez nem egész egy év leforgása
alatt.163 A tizenkét napig tartó alapító-konferencián megalapították a Világ Ipari Munkásai
(Industrial Workers of the World – IWW) nevű szervezetet, és elfogadták az IWW első
alapprogramját.
A szöveg ellentmondásos: hol elfogadja, hol elutasítja a szakszervezeteket, a harc eszközeként
a szerveződést éppúgy megemlíti, mint a fegyveres vagy éppen a hagyományos politikai
harcot. Ennek az a magyarázata, hogy az IWW-ban többféle irányzat képviselői is helyet
kaptak: szociáldemokraták, marxisták, trade-unionisták, szindikalisták és anarchisták
egyaránt. A hangsúly sokkal inkább a munkásszármazáson volt: a szervezet, mint nevéből is
kitűnik, internacionalista módon az egész világ ipari munkásságának képviseletét vallotta
céljának; és ez az elkövetkező két évtizedben néha több volt puszta szólamnál vagy
vágyálomnál. Már az első évben megindult – több nyelven is – a csoport központi
havilapjának, a mindmáig megszakítás nélkül megjelenő The Industrial Workernek (Az ipari
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munkás) a kiadása, amely nemsokára már hetilappá alakult. Kitörtek az első nagy sztrájkok,
és létrehozták az önvédelmi ligát, amely egyrészt a sztrájkokban nyújtott – néha fegyveres –
segítséget, másrészt a letartóztatott munkások jogi védelmére igyekezett a pénzt előteremteni.
Időközben elkeseredett harc bontakozott ki a „politikusok”, vagyis a szocialisták, és az „ipari
unionisták”, vagyis a szindikalisták és anarchisták között az egyre növekvő szervezet
ellenőrzéséért. A vezetés kezdetben az előbbiek kezében volt, ám a tagok többsége inkább az
unionista álláspont felé hajlott. A „politikusokat” az SLP egyik vezetője, Daniel DeLeon
képviselte, míg az „unionisták” legmarkánsabb képviselője Vincent St. John volt. A
következő két konferencián a viták állandósultak. Végül 1907-ben megszüntették az
elnökséget és új Végrehajtó Bizottságot választottak, amelyben immár szindikalista túlsúly
érvényesült. Ezt jól tükrözte az IWW átdolgozott programnyilatkozata is, amely mindmáig
érvényben van:
„A dolgozók osztályának és az alkalmazók osztályának nincs semmiféle közös érdekük. Nem
lehet béke addig, amíg a dolgozó emberek millióinak az éhség és a szükség jut osztályrészül, és
az életben minden jó azoknak a keveseknek jut, akik az alkalmazók osztályát alkotják.
E között a két osztály között addig kell folytatni a küzdelmet, amíg a világ munkásai
osztállyá nem szerveződnek, birtokukba nem veszik a termelési eszközöket, el nem törlik a
bérmunka rendszerét, és meg nem valósítják a földdel harmonikus életet.
Úgy találjuk, hogy az ipar irányításának egyre kevesebb kézbe való centralizációja
képtelenné teszi a szakszervezeteket arra, hogy megbirkózzanak a munkaadó osztály egyre
növekvő hatalmával. A szakszervezetek egy olyan helyzet létrejöttét segítik elő, amely lehetővé
teszi, hogy a munkások egy csoportját szembeállítsák az ugyanabban az iparban dolgozó
munkások egy másik csoportjával, ezáltal segítséget nyújtanak ahhoz, hogy legyőzzék egymást a
bérért folytatott küzdelemben. Továbbá, a szakszervezetek félrevezetik a munkásokat, azt a hitet
keltve bennük, hogy a dolgozók osztályának közös érdekeik lehetnének az alkalmazóikkal.
Ezeket a körülményeket megváltoztatni és a munkásosztály érdekeit megvédeni csak egy
olyan szervezet által lehet, amely olyan formában szerveződik, hogy bármely iparágban dolgozó
tagjai – vagy akár minden iparág dolgozói – beszüntetik a munkát, valahányszor sztrájk vagy
kizárás van folyamatban bármelyik részlegében, ezáltal az egyen esett sérelmet mindannyiunk
sérelmévé teszi.
„A tisztességes munkáért tisztességes bért” konzervatív mottó helyett mi a következő
forradalmi jelszót írjuk a zászlónkra: „A bérmunka rendszerének eltörlése”.
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A munkásosztály történelmi feladata a kapitalizmus megszüntetése. A termelés
hadseregét nem csak a kapitalizmus elleni mindennapos küzdelemre kell megszervezni, hanem
arra is, hogy tovább folytassa a termelést, miután megdöntötte a kapitalizmust. Az ipari alapon
való szerveződéssel az új társadalom szerkezetét formáljuk a régi keretein belül.”
A „politikusok” kiválásával – akik megalapították saját, rövid életű IWW-jukat, amely
elfogadta a parlamentarizmust, és az eredeti szervezet tagjait „bombahajigáló, megveszekedett
alakoknak” nevezte sajtójában – kialakult az a szervezeti forma, amely az elkövetkező másfél
évtized során egyrészt az „első számú közellenség” megtisztelő címét vívta ki az amerikai
nagytőke köreiben, másrészt viszont a progresszív Amerika valóságos mítoszává vált.164 Az
1910-es évek elejéig inkább a kis, helyi szervezetek erősödtek meg, amelyek jobbára
propagandamunkát végeztek, helyi sztrájkokat vezényeltek, és kiálltak a véleménynyilvánítás
szabadsága mellett. Ugyanakkor élénk közösségi életet éltek: heti rendszerességgel tartottak
zenés-táncos összejöveteleket, és gyorsan kialakult az az IWW-s folklór, amely talán a
szervezet egyik legismertebb jellemzője lett; ha az IWW-ra ma már kevesen emlékeznek is,
de a Joe Hill balladáját világszerte ismerik…165
A tőkések és a hatóságok már 1906-ban heves támadásokat indítottak a szervezet tagjai ellen.
Egyik karizmatikus vezetőjét, William („Big Bill”) Haywoodot azzal az ürüggyel fogták
perbe, hogy merényletre készült Colorado állam kormányzója ellen; Vincent St. Johnt, az első
IWW-történet

íróját,

az

„unionisták”

vezetőjét

letartóztatták,

mert

állítólag

egy

étteremtulajdonos életére tört. A szervezet tagjait sok munkahelyről elbocsátották, a déli
államokban pedig a Ku Klux Klan terrorlegényei a feketék, a „niggerbarátok” és a zsidók
mellett az IWW tagjai ellen is hajtóvadászatot indítottak. 1906-ban az IWW sztrájkot
szervezett a nevadai Goldfield bányáiban, ahol a tulajdonosok jelentősen megkurtították a
béreket: a megmozdulást a szövetségi hadsereg egységei verték le, akik a bányatulajdonos
által felbérelt Pinkerton detektíviroda felfegyverzett fejvadászaival együttműködve több
bányászt agyonlőttek, és felgyújtották a sztrájkolók táborát. 166 Ugyanezen évben a
schenectadyi (New York állam) General Electric üzemben sor került az első gyárfoglalásra is.
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A szervezet internacionalizmusának kifejlődése szempontjából 1912 döntő évnek bizonyult.
A szomszédos Mexikóban, illetve az USA-val határos Baja California államban érlelődő
forradalmi események arra késztették a wobblykat,167 hogy közvetlen szerepet vállaljanak a
harcokban.
1910-ben már világossá vált, hogy Porfirio Díaz korrupt rendszerének (az ún. porfiriatónak) meg
vannak számlálva a napjai. A liberális birtokosok és tőkések éppúgy elégedetlenek voltak, mint a
parasztok, a peónok, az indiánok… Díaz lényegében minden társadalmi támogatását elveszítette.
Az ellene szervezkedők között akadtak anarchisták is, akik közül a legismertebbé (az inkább
afféle radikális agrárszocialistaként gondolkodó Emiliano Zapata mellett) Ricardo Flores Magon
neve vált. Magon 1874. szeptember 16-án született az Oaxaca állambeli San Antonio
Eloxochitlanban. Anyja mesztic, apja zapotec indián volt, egy azok közül, akik a végsőkig
ragaszkodtak a közös, tulajdon nélküli ősi indián földműveléshez (az ejidók rendszeréhez). A
család később Mexico Citybe költözött, ahol Flores és két testvére, Jesus és Enrique iskolába járt.
Flores már középiskolásként részt vett élete első tüntetésén Porfirio Díaz diktatúrája ellen.
Zendülés vétségéért ekkor öt hónapos börtönbüntetést kapott. A következő évben, 1893-ban egy
ellenzéki lap, az El Democrata készítőihez csatlakozott, de a lapot hamarosan betiltották, és
szerkesztőit letartóztatták. Flores Magon szerencsésen elmenekült. 1895-ben jogászként végzett,
de a joggyakorlat helyett a Díaz-diktatúra elleni politikai harcnak szentelte magát. Miután
megismerkedett Malatesta és Kropotkin írásaival, testvérével, Jesussal létrehozta lapját, a
Regeneraciónt, amelynek első száma 1900 augusztusában jelent meg. Az újság rövid idő alatt
radikalizálódott, és az év végén már teljes nyíltsággal támadta a Díaz-kormányt.
1901 februárjában Flores Magon részt vett a Liberális Klubok kongresszusán San Luis
Potosíban. E klubok országos kialakítását Camillo Arriaga kezdeményezte. Arriaga apja gazdag
ezüstbánya-tulajdonos ő maga bányamérnök, s Díaz mozdította el szenátori tisztségéből. A
Liberális Klubok az egyház elleni küzdelmet tekintették fő céljuknak. De míg a kongresszus
többi küldötte csak antiklerikalizmusát hangoztatta, addig Flores Magon, „rablótanyának”
nevezve a kormányt, a Díaz-rendszer egészét támadta. A hatalom válasza nem sokat késett:
májusban Jesus Magonnal együtt letartóztatták és egyévi börtönbüntetésre ítélték az „elnök
sértegetése” miatt. Ugyanekkor a Liberális Klubokat is szétverte a rendőrség, tagságuk nagyrésze
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szintén börtönbe került. Flores Magon azonban a börtönben is lehetőséget talált rá, hogy cikkeit
kicsempésztesse a külvilágba; ezek a cikkek folyamatosan megjelentek az Enrique Magon által
tovább szerkesztett Regeneraciónban, amelyet illegálisan nyomtattak. Szabadulása után Flores
Magon megalapította új lapját, egy Díaz-ellenes vicclapot, az El Hijo del Ahuizote-t, amelyet
hamarosan szintén betiltottak, és Florest – Enriquével és szerkesztőtársával, Librado Riverával
együtt – újra letartóztatták, ezúttal a „hatóságok kigúnyolásának” vádjával. Újabb öt hónap volt
az ítélet. 1903 júniusában a mexikói legfelsőbb bíróság rendeletben tiltotta meg bármilyen Flores
Magontól származó írás bárhol való publikálását. Miután minden tevékenységet lehetetlenné
tettek számára, számos más mexikói ellenzékihez hasonlóan Flores Magon is az Egyesült
Államokba menekült. Sok közeli elvtársa követte példáját, így Enrique Magon, Librado Rivera,
Juan Sarabia és Antonio Villareal. (Ekkor másik testvére, Jesus már kiegyezett a rendszerrel, és
Mexikóban ügyvédi irodát nyitott.)
Néhány hónap fizikai munka után elegendő pénzt gyűjtöttek össze, hogy 1904 novemberében
újra beindíthassák a Regeneraciónt, amelyet Flores Magon és Librado Rivera szerkesztett. 1905
szeptemberében Magon – Villareal, Sarabia, E. Magon és Rivera részvételével – megalakította a
„Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano” (PLM) nevű csoportot, amelynek jelmondata
„reform, szabadság, igazság” lett. St.Louisban Magon és elvtársai szoros kapcsolatot alakítottak
ki olyan szervezetekkel, mint a Western Federation of Miners és az IWW, valamint olyan
militánsokkal, mint Emma Goldmann és Florencio Bazara (Malatesta egykori harcostársa).
Goldmann-nal Magon különösen szoros barátságot kötött. A csoport a Regeneración számos
példányát postázta Mexikóba, ahol ezek kézről-kézre jártak. Még Zapata is említette később,
hogy mekkora hatással volt rá ez az újság. A PLM sokkal inkább a radikális aktivisták
szervezőközpontjaként működött, mint politikai pártként, és ilyen is maradt egészen 1918-ig,
amikor vezetőinek letartóztatása miatt feloszlott.
1910. augusztusában Magon, Rivera és Villareal Los Angelesbe érkeztek. Azonnal hozzákezdtek
egy hazai fegyveres felkelés megszervezéséhez. Mexikóban a helyzet pattanásig feszült. A
parasztok elégedetlensége kitörőben volt, miután a szövetségi csapatok leverték azt az 1500
peónt akik megszállták és négy napig uralmuk alatt tartották a yucatáni Valladoid városát. A
következő hónapokban számos, a PLM által szervezett helyi felkelés tört ki. 1910 októberében
adta ki a párt az új jelszót: Tierra y Libertad! (Föld és Szabadság!) Mint Magon írta a
Regeneración szerkesztőségi cikkében: „A föld! – kiáltja a mexikói forradalom.” A következő
hónapban egy liberális földbirtokos, Francisco Madero felkelésre szólította fel a mexikói népet a
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gyűlölt rezsim ellen. Általában ezt tekintik a mexikói forradalom kezdetének; Magon azonban
tisztán látta a Madero hirdette „forradalom” korlátait:
„...a kormányok feladata, hogy minden más jog elé helyezzék a magántulajdon jogát. Ne
gondoljátok, hogy Madero a proletárok érdekében majd megtámadja ezt a jogot. Nyissátok ki a
szemeteket! Emlékezzetek az örök igazságra: a proletárok csak saját maguk szabadíthatják fel
magukat!”168
A PLM tagjaival már egy korábbi körlevél tudatta, hogy a párt nem kíván szövetségre lépni
Madero támogatóival. A PLM, mint a körlevél leszögezte „politikai és gazdasági szabadságot
akar, a földek felosztása, a fizetések emelése és a munkaidő csökkentése, az egyház állami és
magánéleti hatalmának megszüntetése által. A Madero-párt csak politikai szabadságot akar,
miközben a földet a kapitalisták tulajdonában hagyja, a dolgozók továbbra is az igavonó barom
életét élik, és az egyház tovább terrorizálja az embereket.”169
Magon meg volt győződve róla, hogy a politikai forradalom önmagában hazugság, s csupán az
egyik elnyomást cseréli fel egy másikkal. A Díaz-rendszer megbuktatása önmagában még nem
elégséges, szociális forradalomra van szükség:
„A politikai szabadságnak csak a gazdasági szabadsággal együtt van értelme. Most a gazdagok
élvezik a gazdasági szabadságot, és így kizárólag ők profitálhatnak a politikai szabadságból
is.”170
Magont ekkoriban számos csapás érte. Villareal és Sarabia szakított a PLM-el, és beállt Madero
támogatói közé. Janos városának ostromakor pedig elesett régi harcostársa, a fegyveres
felkelésekben irányító szerepet vállaló Praxedis Guerrero anarchista költő.171
Az 1911-es év elején a PLM egységei aktívan tevékenykedtek az ország északi részén,
mindenekelőtt Baja California és Sonora államokban. Májusban azonban a helyzet megváltozott:
Madero és Díaz békeszerződést írt alá. Díaz lemondott, és evvel a Madero által elképzelt
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„forradalom” véget is ért. Magonék számára azonban még csak ekkor kezdődött el. Kitört az
elkerülhetetlen fegyveres harc a magonisták és Madero erői között. Magon így vázolta a
helyzetet egy levelében: „A PLM nem köt kompromisszumot sem Díazzal, sem Maderóval. A
békeszerződés nem fogja megállítani a PLM forradalmi tevékenységét, de a Maderótól független
többi forradalmi erőét sem. Maderonak semmi köze a forradalomhoz, ő csupán saját embereinek
a vezetője. A PLM-nek minden mexikói államban vannak erői, és teljesen ellenőrzése alatt tartja
Baja California állam északi részét. A mi forradalmunk nem politikai, hanem szociális
forradalom.”
Madero Sarabiát és Jesus Magont küldte Los Angelesbe hogy tárgyaljanak Magónnal és
vessenek véget a fegyveres felkelésnek, de nem jártak sikerrel. Magon hajlíthatatlan volt: amíg
nem a kizsákmányoltak kezébe kerül a termelés, addig a harc folytatódik.
Madero a tárgyalási kísérletekkel párhuzamosan egyre jelentősebb erőket vetett be a lázadók
ellen Mexikóban is. Június végén Sonorában elfogtak és kivégeztek 28 anarchista gerillaharcost,
majd a szövetségi csapatok parancsot kaptak Baja California pacifikálására, a forradalmi erők
felszámolására. Mivel a magonisták a magántulajdon ellen támadtak, Madero a magántulajdon
védelmének nevében próbálta meg őket kiírtani. Díaz utóda számolatlanul küldte börtöneibe a
magónista harcosokat.
1911 áprilisában a még mindig Los Angelesben tartózkodó vezetők – Flores és Enrique Magon,
A. Araujo, A. Figueroa és L. Rivera – kiáltványban fordultak a „világ munkásaihoz”. Ebben
rámutattak, hogy Mexikó kizsákmányoltjai négy hónap óta fegyveresen harcolnak
kizsákmányolóik ellen a vörös zászló alatt. A felkelés támogatására hívtak fel mindenkit, „aki
tudja, hogy a munkások felszabadítása csakis a munkások műve lehet; aki meggyőződött a
közvetlen akció szükségességéről; aki elutasítja a magántulajdon »szent« jogát; aki nem azért fog
fegyvert, hogy bármiféle új urat juttasson hatalomra, és le akarja rombolni a bérrabszolgaság
börtönét.” A PLM ilyen forradalmárok szervezete volt. Nem azért harcoltak, hogy „Porfirio Díaz
diktatúráját egy új hatalommal váltsák fel. A PLM kifejezett célja hogy a földet és a
termelőeszközöket a termelők kezébe adja, Mexikó minden kizsákmányolt lakójának nemi
megkülönböztetés nélkül.”
A kiáltvány minden közösséget elutasít Madero pártjával, Maderóéval, aki a birtokain robotoló
peónok véréből és verítékéből harácsolta össze millióit. A Madero-párt egyszerű konzervatív
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politikai párt, amelynek fő célja a polgári köztársaság, a magántulajdon védelme – írja a
kiáltvány, és felhívja a világ proletárjait a mexikói forradalmi erők támogatására.
1911 szeptemberében a csoport újabb kiáltvánnyal jelentkezett. Néhány idézet jól bemutatja a
PLM fejlődését a baloldali radikalizmus felé.
„A magántulajdon megszüntetése feleslegessé teszi az államot, amelynek a feladata az, hogy
megakadályozza a kizsákmányoltak lázadását a tulajdonosok osztálya ellen. Az egyház léte
elveszti értelmét, hiszen célja nem más, mint a kizsákmányolás elleni lázadás szellemének
elfojtása az elnyomottakban, beletörődésről, türelemről és alázatról papolva...Tőke, Állam,
Egyház – íme a szentháromság, amely ezt a világot Paradicsommá teszi azok számára, akik
csalással és erőszakkal szerzik meg vagyonukat a munkások nemzedékeinek nyomorúságos
élete, szenvedése árán; de pokollá azok számára, akik erejükkel vagy eszükkel robotolnak,
mozgásban tartják a gépezetet, építik a házakat, szállítják a termékeket. Az emberiség két
osztályra szakadt, amelyeknek érdekei tökéletesen ellentétesek: proletariátusra és burzsoáziára...
Mexikóiak! A PLM leszögezi, hogy minden emberi lénynek, pusztán mert a világra jött,
elidegeníthetetlen joga, hogy élvezze létét, és mindazokat a lehetőségeket, amelyeket a modern
civilizáció kínál neki, hiszen ezeket a lehetőségeket a munkásosztály erőfeszítései és szenvedései
hozták létre.
Vissza kell szereznünk mindent, ez a forradalmunk célja. Nemcsak a földeket, hanem mindent,
az ipart, a bányákat, az öntödéket... vissza kell venni a termelőknek. Ezek mindenki tulajdonai,
nemi különbségek nélkül.
Szabadság és jólét – ezek a céljaink. Nem kell több erőfeszítés, mint amit az állam úgyis elvár
tőletek, csak más irányban kell kifejteni, és visszavehetitek a gazdagoktól, ami titeket illet.
Válasszatok! Egy új kormányzat – amely csupán új elnyomást hoz –, vagy mindennek a
visszavétele, elpusztítása minden gazságnak, legyen az egyházi, állami vagy bármi egyéb. Föld
és Szabadság!”172
Ugyanebben a hónapban, 1911 szeptemberében született egy másik fontos írás is. Ebben Magon
azoknak az egykori harcostársainak a kritikájára válaszolt, akik azt állították, hogy a mexikói nép
még nem érett meg sem a szocializmusra, sem az anarchizmusra. Válaszában rámutatott, hogy a
mexikóiak alapjaiban gyűlölik az elnyomást és a burzsoáziát; a „kölcsönös segítség”173 és a
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közösségi tulajdon volt az indián közösségek létének alapja, mielőtt „a politikai és pénzbanditák
elrabolták tőlük a földeket, az erdőket, mindent.” 174
1911 októberében Madero lett a Mexikói Köztársaság elnöke. Novemberben újabb lázadás tört
ki, ezúttal Emiliano Zapata vezetésével, aki novemberben közzétette az Ayalai Tervezetet. Zapata
átvette a PLM Tierra y Libertad! jelszavát és programjának számos egyéb eleme is a
magonistáktól ered. Az összes felkelő erő közül a magónisták leginkább a zapatistákkal
teremtettek szoros kapcsolatokat: „A zapatisták és a liberálisok együtt harcolnak. Mindkét
csoport a közvetlen akciót alkalmazza, habár a zapatisták még hisznek egy kormányzat
szükségességében. Akárcsak mi, ők is porrá égették a tulajdoni lapokat és a hatósági
feljegyzéseket, okiratokat, kihajították a tulajdon jegyeit... Jól együtt tudunk működni velük.” 175
A wobblyk százai indultak Mexikóba. Néhányan – közöttük John Reed, az 1917-es oroszországi
forradalom későbbi krónikása – Pancho Villa csapataihoz igyekeztek,176 de többségük Magon
támogatására sietett. 1912-ben azonban a mexikói állam az amerikai hadsereg segítségével
leverte a magonista lázadást; a hazavergődő IWW-tagokra többnyire hosszú börtönbüntetés várt.
Az események hatására a DeLeon vezette szocialista párt kizárta soraiból mindazokat, akik
„ellenzik a politikai akciókat” és a szabotázst az osztályharc részének tekintik. A szakadék egyre
inkább szélesedett a politikai harcot hírdetők, és az IWW radikálisai között. Az IWW egyre
inkább a vadsztrájkok (wildcat strikes) szervezésére összpontosított. 1912-es vasúti sztrájkja
során (a Great Northern és a Grand Trunk Railroad vonalain) „ezermérföldes sztrájkőrséget”
hoztak létre – legalábbis az Industrial Worker szerint. Ugyanebben az évben indult meg az IWW
amerikai magyar szekciójának hetilapja, a Felszabadulás.
Az első világháború kitörésekor a szervezet taglétszáma körülbelül egymillió lehetett.
Megszervezték a San Franciscó-i Munkanélküli Konvenciót, majd hasonló szervezetet hoztak
létre New Yorkban is, ahol – a háború és a munkanélküliség elleni tiltakozásul – több templomot
is megszálltak. A hatóságok ezúttal is keményen visszavágtak. Gyilkosság – mindmáig
tisztázatlan – vádjával perbe fogták Joe Hillt, az IWW házi költőjét. Hill igen népszerű volt: az
általa szerkesztett Kis vörös daloskönyv (Little Red Songbook) az IWW folklór alapját képezte.
Amerika munkásai – nem csupán a wobblyk – lelkesen fújták az olyan nótákat, mint a Casey
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Jones, a sztrájktörő, a Halleluja, csavargó vagyok, az Elisabeth Gurley Flynnek írott Lázadó
lány, vagy a Mindörökre szolidaritás. A nyíltan koncepciós pert Salt Lake Cityben rendezték, és
– a viharos tiltakozás ellenére – Hillt halálra ítélték, majd 1915. november 19-én kivégezték. Az
ítélet mögött a rézbányák tulajdonosai álltak. Joe Hillből mítosz lett: az 1960-as évek amerikai
protest-song sztárja, Joan Baez műsorának állandó sikere lett Joe Hill balladája, Hillé, aki
„sohasem hal meg, amíg a munkások sztrájkolnak és szervezkednek…”177
A háború alatt az IWW következetesen háborúellenes pozíciót foglalt el. 1914-ben létrejött
ausztráliai szervezete 1917-ben szembeszállt a sorozással, tagjait felszólította a behívók
elégetésére. Válaszul a hatóságok betiltották, tagságából sokan az Egyesült Államokba
menekültek. Az USA-ban viszont a szövetségi nyomozók indítottak hajszát országszerte az
IWW ellen: egymást követték a letartóztatások. 1918-ban Chicagóban közel száz IWW-tagot
állítottak bíróság elé kémkedés és hazaárulás vádjával: közülük 15-öt 20 év, 35-öt 10 év
börtönre ítéltek. A pert még több hasonló követte. A szervezet mégis egyre erősebb lett: nem
csupán az USA-ban nőtt a tagsága, de IWW-csoportok alakultak Argentínában, Mexikóban és
Chilében is.
Az 1917-es orosz forradalmat az IWW egyöntetű lelkesedéssel fogadta. A világháború után, az
európai forradalmi hullám következtében újabb szakadás érlelődött a szervezeten belül.
Tulajdonképpen nem szervezett frakciók jöttek létre, hanem két, egyre inkább kibékíthetetlen
irányzat kezdett formálódni. Az egyik azt vallotta, hogy a szervezetnek sokkal centralizáltabban
kellene tovább működnie, és a helyi csoportoknak, valamint a különféle föderációknak nagyobb
felelősséggel kellene viseltetniük egy megerősített központi vezetőség irányában. Arról még
ezen a centralizáló irányzaton belül is komoly viták folytak, hogy milyen legyen az IWW
viszonya az egyre inkább felívelő amerikai kommunista mozgalommal. A másik tendencia
éppen a decentralizálás szükségességét hangsúlyozta, sőt egyesek a totális helyi autonómiáért
szálltak síkra.
A magyar nyelvű Felszabadulás 1920 elején még teljes egyetértéssel nyilatkozott az orosz
forradalomról. Szerkesztői úgy vélték, hogy a világforradalom szempontjából a leghatásosabb
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segítség, ha ők is harcba indulnak az amerikai kapitalizmus ellen – akárcsak a világ minden
tájának dolgozói a „saját” kapitalizmusukkal szemben.178
„A vörös Oroszország diadala” – hangoztatták az újság szerkesztői – a halálbüntetés eltörlése
és a nemzetközi intervenció visszaverése. A lap ugyanezen száma beszámolt Alexander
Berkman és Emma Goldman visszatéréséről Oroszországba, akiket ünnepélyesen fogadtak a
szovjetállam képviselői: „Csalódás nélkül léptem át Oroszország határát, hogy az anarchista
eszmémet a bolsevikiekre erőszakoljam. A legnagyobb rokonszenvvel viseltetem a
forradalom iránt, és nem fogok semmi olyat tenni, ami a fejlődés előrehaladását akadályozná”
– szögezte le hazaérkezésekor Goldman.
A lap február 21-én beszámolt Grigorij Zinovjev kiáltványáról, amelyet a Komintern nevében
az amerikai munkásokhoz intézett. Zinovjev az IWW-t az amerikai és „bizonyos mértékben”
az angol osztályharc vezető erejeként emlegeti, külön kiemelve: „Ezen csoportok iránya
mindig ellensége volt és cselekvéseiben mindég ellene volt a harc parlamenti módszerének.”
A One Big Union Monthly (az IWW havi magazinjának) szerkesztője a folyóirat 1920.
szeptemberi számát egyenesen „bolsevik számnak” nevezte – ebben közölték a Komintern
újabb kiáltványát az IWW-hoz, Zinovjev A kommunista párt és az ipari unionizmus című.
cikkét és „hivatalos dokumentumokat az orosz ipari unionokról”. A Felszabadulás 1920.
augusztus 28-i száma a felhívás teljes szövegét közölte.179
„Elvtársak, munkatársak!
A KI VB moszkvai gyűlése – az orosz forradalom szíve – üdvözletét küldi Amerika
forradalmi proletárságának, az IWW tagságának. ... Az önök hivatalos lapja, a One Big Union
Monthly egyik cikkében kérdezi: »Miért kövessük a bolsevistákat?« A cikkíró szerint a
bolsevik forradalom nem tett egyebet, »mint szavazatot adott az orosz népnek«.
Ez természetesen nem igaz. ... Mi megértjük az önök által érzett undort a sárga szocialista
politikusok elvei(vel) és taktikájával szemben, akik az egész világon mindenütt
diszkreditálták a szocializmus nevét. A mi célunk az, ami az önöké – köztársadalom, államok
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nélkül, kormányok nélkül, osztályok nélkül, és amelyben a munkások irányítják a termelést s
a szétosztás eszközeit mindannyiunk javára.
Azért intézzük ezt a kiáltványt önökhöz, az IWW-ban csoportosult munkatársak, mert
elismerjük az önök hosszú és hősies küzdelmét az osztályharcban, amelynek nagy terhét önök
viselik az országukban, és így súlyt helyezünk arra, hogy tisztán megértsék a kommunista
elveket és programot.
Önökhöz folyamodunk, mint forradalmárokhoz, hogy jöjjenek a világforradalom hajnalán
született Kommunista Internacionálé támogatására.
Felhívjuk önöket, hogy foglalják el azt a helyet, amely önöket a bátorságuk és a forradalmi
jártasságuk következtében megilleti a kommunizmus zászlaja alatt harcoló proletár Vörös
Hadsereg első soraiban.
KOMMUNIZMUS ÉS AZ IWW
Az amerikai kapitalista osztály levette álarcát. ... A világ kapitalistái – az amerikai
kapitalisták éppúgy, mint Franciaország, Olaszország, Anglia, Németország stb.
kapitalistái a munkásságot a reménytelen rabszolgaságba akarják süllyeszteni. Vagy ez,
vagy a munkások diktatúrája – nincs más út. A munkásoknak már most választani kell.
A kapitalizmus kétségbeesett erőlködést fejt ki omladozó világának újjáépítésére. A
munkásoknak nagy erővel kell hatalmukba keríteni az állami hatalma, hogy a saját
érdekükben újjáépítsék a társadalmat.
... A KÖZELGŐ RABSZOLGA ÁLLAM... VAGY A TÁRSADALMI FORRADALOM... A
KAPITALISTA ÁLLAM.... VAGY A PROLETÁR-DIKTATÚRA
Az IWW sok tagja nem egyezik meg ezzel. Általában ellene vannak az államnak. Azt
ajánlják, hogy meg kell dönteni a kapitalista államot, és azonnal meg kell alapítani az ipari
köztársadalmat.
A kommunisták szintén ellenzik az államot. Ők is meg akarják szüntetni azt, és az emberek
kormányzatát a dolgok kormányzatával akarják helyettesíteni.
Azonban sajnos ezt azonnal nem lehet megtenni. A kapitalista állam elpusztítása nem jelenti
azt, hogy ezzel a kapitalizmus azonnal, automatikusan eltűnik. A kapitalistáknak még mindig
marad fegyverük, amelyeket el kell venni tőlük; még mindig támogatják őket a bürokraták
lojális hordái, a managerek, a superintendentek, előmunkások és a képzett emberek
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mindenféle fajai, akik szabotázsolják az iparokat; ezeket vagy meg kell győzni, vagy
kényszeríteni kell arra, hogy a munkásosztályt szolgálják; még mindig maradnak
katonatisztjeik, akik elárulhatják a forradalmat; papjaik, akik babonás félelmet kelthetnek fel a
népben; tanítóik és szónokaik, akik hazugságokat terjeszthetnek a forradalomról a tudatlanok
között; megmaradnak az orgyilkosok, akiket felfogadhatnak; az újságírók, akik a hazugságaik
özönével félrevezethetik a népet, és a sárga-szocialisták, a munkás-fakírok, akik a
forradalommal szemben előnyben részesítik a kapitalista »demokráciát«. Ezeket az elemeket
erélyesen el kell nyomni.
A kapitalista állam letörésére, a kapitalista ellenállás elnyomására, a kapitalista osztály
lefegyverzésére, a kapitalista vagyonok kisajátítására és a munkásosztály javára való
felhasználására kormányra van szükségünk – az államra, proletár-diktatúrára, amelyben a
munkásság a szovjetjeinek vaskezével gyökeresen kiírtatja a kapitalizmust.
Ez az, ami ma Szovjet-Oroszországban történik.
De a proletárság diktatúrája csak ideiglenes.
Mi kommunisták szintén meg akarjuk semmisíteni az államot. Az állam csak addig állhat
fenn, amíg az osztályharc folyik. A proletár-diktatúra funkciója abban áll, hogy
megsemmisítse a kapitalista osztályt – mint osztályt; valójában, hogy minden osztályharcot
megszüntessen. És ha ezen állapot ideje elérkezik, akkor a proletár-diktatúra, az állam
automatikusan eltűnik, hogy helyet adjon az iparokat irányító testületeknek, amely
olyanféle lesz, mint az IWW Egyetemes Végrehajtó Bizottsága.
Egy nemrégiben kiadott röpiratban Mary Marcy érvelése szerint az IWW elméletben nem
ismeri el ugyan a proletárdiktatúra szükségességét, a valóságban azonban kényszerülve lesz rá
a forradalom idején, hogy az ellenforradalmat elnyomhassa.
Ez igaz. És ha az IWW nem ismeri el idejében a munkások államának szükségességét, és nem
készül el arra, zavar fog támadni és gyengíteni fogja őket akkor, amidőn gyors és határozott
intézkedésekre lesz szükség.”
A kiáltvány a továbbiakban rámutatott, hogy Oroszországban a munkások „ipari unionokba”
vannak szervezve, de szükség van a demokratikus centralizmusra (persze lehet, hogy
Amerikában más szervezeteket termel majd ki a forradalom). Minden osztályharc politikai
akció – az IWW az általános sztrájkot hirdeti, mint végső fegyvert, viszont ezt a kommunisták
kiegészítik a fegyveres felkelés szükségességével.
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A kiáltvány lándzsát tört a forradalmi parlamentarizmus mellett is: a parlamentarizmust
másodlagos kérdésnek tekintette, de a parlamentet ki kell használni a politikai agitációra. Az
odaküldött politikusok nem fognak korrumpálódni, mert „az igazán forradalmi párt valódi
forradalmárokat fog választani, és tudni fogja, hogyan kontrollálja őket”.
„Az IWW speciális ügyköre az, hogy a munkásokat előkészítse az iparok átvételére és
irányítására. A kommunisták speciális hivatása az, hogy előkészítse a munkásokat a politikai
hatalom megragadására és a proletár-diktatúrára. Minden munkásnak tagjának kell lenni a
forradalmi ipari szervezetnek és annak a politikai pártnak, amely a kommunizmust hirdeti.”
„A Kommunista Internacionálé testvéri kezét nyújtja az IWW felé” – fejeződött be a
kiáltvány. Szövegében észrevehető, hogy a Komintern vezetése – szemben a nyugat-európai
baloldali radikális csoportosulásokkal – nem a „kemény kéz”, hanem a „meggyőzés”
taktikáját helyezte előtérbe. Kronstadtot és a NEP meghirdetését követően azonban az IWW
már egyre kevésbé lelkesedett a bolsevik példáért, és a Komintern számára is egyértelművé
vált, hogy a szervezetet nem tudja pártjai közé integrálni. A bolsevik orientációban bízó
IWW-tagok és vezetők180 közül sokan átléptek az 1919. szeptember 1-jén megalakult
amerikai kommunista pártba, és az elhúzódó viszályban az IWW végképp szembefordult a
bolsevik orientációval. (A magyar IWW szekcióból kivált bolsevik szimpatizánsok Előre!
címen jelentettek meg új lapot.) Nyugat-Európában azonban az összes baloldali radikális
irányzat (köztük az orosz emigránsok is) – kollektivista anarchisták, anarcho-kommunisták,
tanácskommunisták, forradalmi szindikalisták – segítséget kaptak az IWW helyi
szervezeteitől: az 1920-as években a Világ Ipari Munkásai bizonyos mértékben valóban
egyfajta baloldali radikális Internacionálét képeztek– sokkal inkább, mint akár a németholland baloldal által gründolt KAI. Ezt az is megkönnyítette, hogy az USA kormánya az
Óhazába visszatérni szándékozó IWW-tagoknak ingyen hajójegyet adott, amennyiben
megígérték, hogy nem szándékoznak Amerikába visszatérni…

180

A legismertebbek között volt „Big Bill” Haywood és William Zebulon Foster. Később Elisabeth Gurley
Flynn is követte őket.
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V. Baloldali radikalizmus Magyarországon

Ha külön fejezetben tárgyaljuk a magyarországi baloldali radikalizmusok történetét, annak
nem az az oka, hogy komolyabb jelentőségük lett volna akár nemzetközi szempontból, akár a
magyar munkásmozgalom tekintetében. Főként azért érdekesek, mert egy speciálisan keleteurópai változatot képviselnek: Magyarországon máshová kerültek a hangsúlyok, más
leosztások szerint köttettek szövetségek és folytak a belháborúk. Ugyanakkor itt, és más keleteurópai országokban is felbukkant a baloldali radikalizmus szinte valamennyi irányzata.
Mindez azt mutatja, hogy nem valamiféle „eszmei importról” van itt szó, hanem az adott
társadalmak ellentmondásaira adott válasz egyfajta univerzalitásáról. Ugyanakkor a
magyarországi olvasó számára a magyar baloldali radikalizmusok esetében nyílik a legtágabb
lehetőség a miliő megragadására: a köztörténeti háttér (sőt, a hangulat) viszonylag jól ismert,
ám

a

csoportképződés

mechanizmusa,

az

a

politikai-társadalmi

és

szociológiai

koordinátarendszer, amely szerint az erővonalakat meghúzhatjuk, már korántsem ilyen
egyértelmű. Sokkal inkább ezek illusztrálására érdemes részletesen áttekinteni a
magyarországi mozgalmat, mintsem valamiféle nemzeti identitás miatt. A magyarországi
ideológiai alakulatok, a közöttük folyó harcok és szövetségek valamilyen szinten a
világméretű folyamatok modellejeként szolgálhatnak számunkra, minden sajátosságuk
ellenére. Sőt, még a „nemzeti” sajátosságok is modellértékűek lehetnek, ha feltételezeeük,
hogy bizonyos mértékig az összes mozgalom – minden internacionalizmusuk dacára –
„nemzeti keretek” között szerveződött; ezek a sajátságok természetesen nem valamilyen
nemzetkarakterológiai jelenség manifesztációi, hanem az adott társadalmi viszonyok tükrei az
adott régió mozgalamiban, még ha véleményként többnyire a kortársak számára is valamilyen
frappírozott, sztereotip formában rögzültek is.181
„Szerte a világon, ahol a Kommunista Internacionálénak kisebb-nagyobb mértékben sikerült
tanait elhinteni, a világ legkülönbözőbb területein akadtak emberek, akik úgy találták, hogy a
III. Internacionálé harci modora, teoretikus tézisei nem kielégítőek Ezek az emberek
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Állítólag Trockij jegyezte meg pl. igen „frappánsan”, hogy ha ki van írva, hogy „A fűre lépni tilos”, akkor a
német forradalom „az ösvényen halad”.
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igyekeztek csoportokat, frakciókat megszervezni, amelyek nagyobb lendületre képesek. (…)
új forradalmi csoportok termelődtek ki, amelyek csíráját képezték egy új, az eddiginél is
radikálisabb forradalmi kommunista mozgalomnak.”182 – írta dr. Sombor-Schweinitzer József,
m. kir. rendőrfőtanácsos, a rendőrség politikai nyomozóosztályának helyettes vezetője 1937
májusában. Olyan jelenségre mutatott rá, amely Magyarországon is szükségszerűen kitermelte
ezeket a csoportokat. Persze a megfelelő méretekben: abban az országban, ahol az egész
mozgalom

néhány

száz,

esetleg

ezer

emberre

korlátozódott,

nem

beszélhetünk

tömegszervezetekről. Mégis: a nyugati baloldali radikalizmus szinte minden irányzatának
akadtak követői, sőt, olyan militánsok, akik a baloldali radikális elképzeléseket a hazai
viszonyokra is képesek voltak adaptálni. A sor annak idején még Szabó Ervinnel kezdődött,
aki szindikalista korszakában Mosthoz és Dietzgenhez hasonlóan az anarchizmus és a
marxizmus összeegyeztetésén fáradozott. A magyar anarchizmusnak is megvoltak a maga
előfutárai (Schmitt Jenő Henrik, Batthyány Ervin, Krausz Károly és társaik), illetve
közvetlenül 1919 előtt több, a Tanácsköztársaság alatt, és azt követően jelentősebb szerepet
vállaló forradalmár rokonszenvezett az anarchizmus valamilyen formájával (pl. Korvin Ottó,
Mosolygó Antal, Duczynska Ilona), ezeknek a mozgalmaknak azonban 1919 után nem volt
közvetlen folytatása. Ugyanakkor, bár saját ideológiát nem alakított ki, a direkt akció iránti
vonzalmával, sajátos forradalmi étoszával legalább az említés szintjén mindenképpen helyet
érdemel a magyarországi baloldali radikalizmus történetében egy sokat vitatott figura, a
„terrorista’ Cserny József és csoportja.
A Tanácsköztársaság bukását követően a magyarországi baloldali radikalizmus csupán az
1920-as évek második felétől kezdett a külföldi sémáknak megfelelően fejlődni.
A kommunista mozgalom Magyarországon – akárcsak világszerte – igen megosztott volt. Itt a
meghasonlást tovább fokozta, hogy az illegalitásba szorult mozgalom vezetése emigrációba
kényszerült – ráadásul két, egymással rivalizáló emigrációs vezetősége is volt –, ám
Magyarországon is kialakult egy hazai vezető réteg. Feszültségeket okozott a levert 1919-es
forradalom értékelése csakúgy, mint az újabb forradalom lehetőségeinek latolgatása. A párton
belüli frakcióharcokhoz a kommunista ifjúsági mozgalom esetében még további szempontok
is járultak. Itt is tükröződtek azok a viták, amelyek a Kommunisták Magyarországi Pártját
(KMP) is megosztották, és amelyek egyrészt a Bécsben, illetve Moszkvában összpontosuló
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frakciók (a Landler-183 és a Kun-frakció), másrészt az itthon, illegalitásban dolgozó
pártvezetés és párttagok, valamint a „külföldiek”, vagyis az emigráns kommunisták között
folytak. Ellentétek feszültek ugyanakkor a KMP és a Kommunista Ifjúmunkások
Magyarországi Szövetsége (KIMSZ), illetve a mozgalom régi, 1919-ben exponált „veteránjai”
és az új nemzedék között is. Ezt akkoriban jórészt az ifjúság túlzott radikalizmusával,
„avantgardizmusával” magyarázták, ám a „nemzedéki vita” oka inkább abban keresendő,
hogy a KMP harcias retorikája és óvatos gyakorlata gyakran ellentmondásosnak tűnt az
ifjúmunkások számára. Magán a KIMSZ-en belül is gyakoriak voltak a súrlódások, mind a
KMP-hez való viszonyt, mind az ifjúsági mozgalom szerepét illetően.
Nem volt teljesen tisztázott a párt és a KIMSZ szervezeti viszonya. A húszas évek elején a
KIMSZ lényegében a párttól függetlenül működött, hiszen a KMP-nek nem volt apparátusa
arra, hogy munkáját ellenőrizze. Az ifjúmunkások szervezeteként a KIMSZ gyakran külön
utakat követett, és hangsúlyozta, hogy az osztályharcot valójában a „fiatalok” vívják.
Ugyanakkor a KMP-ben is sok fiatal kommunista volt, nem egy közülük fontos pozícióban, és
így egyszerre okozott gondot az is, hogy az ifjúsági mozgalom elkülönült, és az is, hogy
összeolvadt a párttal:
„Régebben a párton belül az ifjak igen nagy szerepet játszottak, és igen fontos pozíciókat
töltöttek be. A következménye az lett, hogy a párt és az ifjúmozgalom teljesen egybefolyt, és
nem tudott egy önálló kommunista ifjúmozgalom kialakulni. Ezek a körülmények nemcsak
politikailag és szervezetileg hatottak ki hátrányosan úgy a pártra, mint a felnőttmozgalomra,
hanem konsp. szempontból veszedelem lett a pártra nézve [sic!]. A KB levonta a
tanulságokat, és hozzálátott a párt és az ifimozgalom szervezeti különválasztásához, és egy
önálló ifimozgalom kialakításához. (…) Már a plénumon visszatükröződött ez (az ifjúság
szerepének túlértékelése – K. P.) Barna felszólalásában, az ifimozgalom erejének és
befolyásának túlbecsülésében. De ... elvtárssal folytatott beszélgetések meggyőztek minket,
hogy itt súlyos organizációs bajok vannak, hogy az ifimozgalom teljesen kicsúszott a párt
vezetése alól, hogy a pártnak fogalma sincsen arról, ami ott történik. Nem egy önálló ifjúsági
mozgalom, hanem egy konkurens párt kezdett kialakulni (az én kiemelésem – K. P.). A
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„ide húztak” a mozgalom fiatal, hazai vezetői is.

162

kultúregyletekben az ifjak a párt vezetése nélkül, sőt a párt ellen dolgoztak. (...) ők vezették a
mozgalmat, mint kommunista mozgalmat, mint saját mozgalmukat."184
1925-ben vagy 1926-ban – a források hol ezt, hol azt az évszámot valószínűsítik – lépett be a
KIMSZ-be Hartstein Iván, egy fiatal, 1908-ban született szabótanonc, és hamarosan fontos
ember lett a szervezetben. Bár a központi vezetőségbe nem került be, de ő lett a szabófrakció
vezetője, amely a vasasok után a KIMSZ második legnagyobb, (a szervezetlen szaktársakhoz
viszonyítva azonban arányában messze a legerősebb) frakciója volt. Hartstein a KIMSZ-ből
ütőképes, radikális csoportot szeretett volna faragni, amely – szigorú konspiratív feltételek
teljesítése esetén – mégis nyitva áll a politizált ifjúság számára. A nemzetközi és a
magyarországi mozgalom helyzete azonban egyik törekvésének sem kedvezett.
1925 – 1926 folyamán a Komintern nemzetközi méretekben is megindította új offenzíváját a
kommunista ellenzéki csoportosulások ellen. Magyarországon is megindult a „tisztogatás”: a
Mendl Irma-ügy kapcsán185 1926. december közepén kizárták a Magyarországi Szocialista
Munkáspártból (MSZMP) az alapítótag Weisshaus Aladárt és 21 társát. Weisshaus ekkor –
úgy vélve, hogy a mozgalom kétségbeejtő állapotát a kommunista aktivisták marxista
műveltségének hiánya okozza – marxista tanulóköröket kezdett szervezni, amelyek rövidesen
az összes baloldali radikális csoportosulás iskoláivá váltak. Weisshaus követői egyúttal
militáns harcot kezdtek az őket 1927 januárjától már „rendőrspicliként” denunciáló MSZMP
ellen. Január 8-án Weisshaus néhány híve verekedésbe keveredett az MSZMP Hernád utcai
párthelyiségében. A kiszálló rendőrség közülük tartóztatott le tíz embert, két napra rá pedig az
MSZMP röpiratot jelentetett meg, amelyben Weisshaust rendőrspiclinek nevezték.186
1927. február végén – március elején a rendőrség egy nagyszabású akciósorozat hajtott végre,
s ennek keretében a KMP és az MSZMP vezetésének mintegy száz tagját letartóztatta. A
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A KMP KÜB az „ifjúkérdésről”, 1928. augusztus. Politikatörténeti Intézet Levéltára (továbbiakban: PIL),
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Mendl Irma esetéről lásd Gadanecz Béla – Gadanecz Éva: A Weisshaus Aladár vezette szocialista
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letartóztatásokat követően KIMSZ-en teljes fejetlenség lett úrrá. Hartstein a lebukásokkal
igazoltnak látta, hogy egy szigorúbban szervezett, titkos politikai organizációt kell kialakítani.
Egy Komlós nevű elvtársával külön központi bizottságot hoztak létre, amely továbbra is a
frakciókon keresztül igyekezett az Ifjúsági Szövetséget működtetni. Maga a KIMSZ azonban
a letartóztatások hatására szinte teljesen megbénult, és a légüres térben vegetáló önjelölt KB
széthullott. Hartstein és legközelebbi társai – Fürth Barnabás aranyműves-segéd, Frank
László bádogos, Vucsinovics János géplakatos, Rosenberg Ármin szabó, Böhm Sándor,
Breitner Ákos és még néhányan – ekkor a MSZDP Országos Ifjúsági Bizottságának (OIB)
keretében működő VIII. kerületi ifitagozatba léptek be. A Magdolna utcai vasasszékház
alagsorában tartották gyűléseiket, és rendszeresen agitáltak a munkaközvetítőkben (a
„köpködőkben”) várakozó munkanélküliek között, kirándulásokat szerveztek stb. Nem
sokáig. Az OIB vezetése hamar felfigyelt tevékenységükre, és kitiltotta őket a székházból.
Időközben Hartstein Iván kapcsolatokat keresett a KMP-vel, valamint a Kommunista Ifjúsági
Internacionálé (Kommunistische Jugend-Internationale – KJI) berlini vezetésével. Ez
utóbbiban Rosenberg volt segítségére, aki ekkor már Berlinben élt, és az Urban-féle trockista
csoporthoz (Leninbund) közeledett. Nem tudni, hogyan sikerült Hartsteinnek a párttal
kapcsolatba lépni, vagy hogy kivel tárgyalt, de az tény, hogy Bécsből újságokat kapott
terjesztésre. Elképzelhető, hogy – mint azt ő maga állította – a mozgalomban már nem
ismeretlen ifjút valóban megbízták a KIMSZ újjászervezésével: „A legutolsó KIMSZ lebukás
után Hartstein aktív lett. Kijelentette, hogy most dolgozni akar; a KIMSZ tíz évig nem csinált
semmit, most fel fogja venni a párttal a kapcsolatot, ha az nem sikerül, akkor Béccsel, ha az
sem, akkor Moszkvával. A KIMSZ és a párt között ebben az időben igen laza volt a kapcsolat,
és ezt Hartsteinék kihasználták. Azt terjesztették, hogy megegyeztek a KMP-vel, és attól
teljesen szabad kezet kaptak. A párt adott is nekik lapot terjesztésre, és ez nagy hiba volt. A
KIMSZ erről csak utólag értesült. A KIMSZ ezt úgy érezte, mint egy hátbatámadást. Ez
október végén történt [az utolsó mondat áthúzva].”187 A Hartstein-féle ideiglenes KB akkor
még mindenesetre létezett, és egy ideig más szerv nem működött rajta kívül.
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A KIMSZ KB egy tagja szóbeli jelentésének összefoglalása (vélhetőleg 1928 végén készült a KÜB számára).
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A Marxista Ellenzéki Front

1928-ban Hartstein és csoportja, miután mind a KIMSZ-ből, mind a szociáldemokrata ifjúsági
mozgalomból kiszakadt, Weisshaus Aladár egyik marxista tanulóköréhez csatlakozott.
Weisshaus marxista műveltsége a kor magyarországi mozgalmában párját ritkította: Marxot már
a háború előtt német eredetiben olvasta, és tudását minden energiájával igyekezett átadni
követőinek. „Az 1927-ben induló oktatás-folyam tárgya túlnyomórészt Marx Das Kapital (A
tőke) c. műve volt. Ezt akkor még csak ő tanította. A történelem és a földrajz kezdettől
melléktantárgyként szerepelt, majd kül- és belpolitikai témák is kerültek a programba.”188
Hartstein és társai 1929-ben formálisan is csoporttá alakultak: ez lett a Marxista Ellenzéki Front
(MEF). (A különféle, a kommunizmushoz közel álló, de a hivatalos irányvonallal szembeszálló
csoportosulásokat ekkoriban általában „ellenzéknek”, oppozíciónak hívták a korszak
mozgalmában. Ezt az „oppós” hagyományt jelzi a csoport nevében az „ellenzéki” szó. A
marxizmus hangsúlyozása vélhetőleg a Weisshaus-iskola hatása (és ehhez Hartsteinék
mindvégig ragaszkodni fognak, mintegy hangsúlyozva elméletük tudományos voltát,
kontinuitását), míg a „front” amolyan aktivista-fiatalos felhangot ad. Nem pártot, de nem is
egyszerűen csoportot alkottak – a némileg megbélyegző „frakció” megnevezést pedig csupán
ellenfeleik használták velük kapcsolatban. A MEF „hivatalosan” egy hűvösvölgyi kirándulás
alkalmával alakult meg a Weisshaus-féle mozgalom ifjúsági tagozataként. A Petneházi réten
először Hartstein Iván tartott tájékoztatót, majd Weisshaus üdvözölte a megjelenteket.
A MEF nehéz körülmények között született. A KIMSZ már 1929 tavaszán – jó néhány héttel a
csoport formális megalakulása előtt – propagandahadjáratot indított Hartstein és követői ellen.
A képhez azonban az is hozzátartozik, hogy ebben az időben a MEF nagyobb „tömeget”
tudhatott maga mögött, mint maga a KIMSZ, amelynek 1929 februárjában 52 tagját
letartóztatták. A mintegy harminc-negyven tagú MEF ekkor „nagyobb erőt képviselt
Budapesten, mint a KIMSZ szervezetei” – szögezte le a KIMSZ KB-nak a KMP Külföldi
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Bizottságához küldött jelentése 1929 októberében.189 Az Ifjú Proletár cikkírója a szervezett
baloldali csoportot sokkal veszélyesebbnek látja, mint korábban, amíg Hartsteinék nem
formalizálták külön csoportban politikai tevékenységüket. Ugyanakkor a KIMSZ nem kívánta
felvenni az ideológiai harcot a MEF ellen. A fentebb idézett jelentésben nyíltan kimondták,
hogy ez taktikai kérdés: az ideológiai vita ugyanis azt mutatná a proletároknak, hogy itt egy
konkurens politikai szervezetről van szó, a KIMSZ célja viszont az, hogy a MEF-et rendőrségi
szerveződésként mutassa be. Az Ifjú Proletár cikke is ennek megfelelően folytatódik: „Miért
különösen veszedelmes ez a spiclibanda? Eddig is voltak egyes rendőrspiclik, akik
befurakodtak egyik-másik szervezetünkbe, és kiszolgáltatták azt a rendőrségnek. De arra még
nem volt eset, hogy egész szervezet működött volna tervszerűen, azzal a kizárólagos céllal,
hogy tönkretegye, rendőrkézre juttassa a KIMSZ szervezeteit. (…) Elhitetik, hogy ők
kommunisták, utánozzák szövetségünk szervezeti felépítését, nevelőmunkánkat, ismétlik
jelszavainkat.” A cikk végén újra meghatározzák a követendő taktikát: „…Hartsteinék nem
mint likvidátorok kezelendők! A likvidátorok még nem rendőrspiclik. És a rendőrspiclik nem
likvidátorok.” Némi zavarodottságról árulkodik, hogy ez a nézet tökéletesen ellentétes az
áprilisi számban megjelent, fentebb idézett véleménnyel. A KIMSZ-nek egyébként
meglehetősen pontos információi voltak a MEF felépítéséről. A KIMSZ KB 1929 végén
készített mérlege szerint „A csoportnak mintegy negyven tagja van. Sejtrendszer alapján van
szervezetük felépítve, vezetőségüknek 13 tagja van. Tevékenységük fő célja a KIMSZ
munkáját lehetetlenné tenni, szervezeteit felrobbantani. Miután a legutolsó lebukásnál
bebizonyosodott, hogy H. és néhány társa redőrspicli, velük szemben taktikánkat
megváltoztattuk,

nem

likvidátorként,

hanem

rendőrspicliként

kezeljük

őket.

Fő

tevékenységüket a szocdem ifjúmunkás csoportokban és az úgynevezett VI/2. vasas
szervezetben fejtik ki.
Mi ez ideig nem léptünk offenzívába ellenük, nem lévén elég erősek, Újpestet kivéve,
ahonnan kidobták őket. Ugyanezt szándékozunk megtenni a közeljövőben a vasas
szakszervezetben is. A rendőrspicliség leleplezésének hatása csak fokozatosan mutatkozik,
mert az ifjak nehezen hiszik ezt el róluk. De néhány ifjúmunkás, éppen az idősebbek közül,
már kivált tőlük. A KIMSZ szervezeteihez, megfigyeléseink szerint, most nem tudnak
hozzáférkőzni, bár még sok tagunkról tudják, hogy KIMSZ-tag. (Az én kiemelésem – K.
P.)”190
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A KMP Külföldi Bizottsága nem tartotta elégségesnek a KIMSZ KB által meghatározott
taktikát. A fenti jelentésre írt válaszában rámutatott, hogy „Hartstein nem egyszerű értelemben
vett rendőrspicli. Neki kettős hivatása van. Először dezorganizálni a KIMSZ-et, másodszor
pedig likvidátori mozgalmat csinálni. Ezzel szemben a KIMSZ-nek is kettős feladata van.”
Kifejtették, hogy a denunciálási taktika alapjában helyes volt, és mindenképpen folytatandó, de
az ideológiai harcot is fel kell venni, mert éppen ezen a téren veszélyes a MEF szervezkedése.
Ezáltal indirekt módon elismerték a MEF-et politikai, „oppozíciós” csoportnak, és utaltak rá,
hogy az eredményes harc érdekében a KIMSZ-nek is változtatni kell módszerein: "... fel kell
venni a harcot ideológiai téren ellene, mint likvidátor ellen. Különösen fontos ez most, amikor
a szocdem párt együtt megy velük, és egymást támogatják. Az egészen bizonyos, hogy H.-ék
azáltal is tudnak bizonyos befolyásra szert tenni, mert náluk »senki nem bukik le«. Azok, akik
ebből az okból kifolyólag mennek hozzájuk, azok nyilvánvalóan likvidátorok, és ez az, ami
szükségessé teszi H.-ék ellen az ideológiai harcot is. Nem szabad továbbá megfeledkezni arról
sem, hogy H.-ék ott rendelkeznek nagyobb erővel, ahol a KIMSZ gyöngébb a
szakszervezetekben és a pártszervezetekben. Itt a munkát fokozni kell. A szakszervezetekben
gazdasági kérdésekkel is foglalkozni kell, mert véleményünk szerint H.-t vagy a hozzá
hasonlókat csak akkor fogja a KIMSZ végleg megsemmisíteni tudni, ha élére áll az
ifjúmunkások gazdasági követeléseinek is.”191 Ezután arra kérik a KIMSZ KB-t, hogy
informálja őket Hartsteinék ideológiájáról. A válasz sajnos nem maradt fenn, de a KIMSZ
1929 júniusában tartott kerületi konferenciáin (az Északi és a Déli terület külön-külön tartott
ülésein) leszögezték, hogy „…a Hartstein – Fürth – Breitner – Rosenberg-társaság deklasszált
kispolgári elemek és lumpenproletárok csoportja, akik nem tudnak a munkásság
osztályideológiájához alkalmazkodni, magukat az osztályfegyelemnek alávetni, hanem csak
érvényesülést, vezérkedést, és ha lehet, megélhetési forrást keresnek a munkásmozgalomban.
Nem tartoznak a munkásmozgalom semmiféle irányzatához, politikai elveik nincsenek, és a
mozgalomban legfeljebb tiszavirág-életre számíthatnak, mint a munkásmozgalomban elég
gyakran minden országban fel-felbukkanó, hasonló összetételű és hasonló »elvű« társaságok.
(Az én kiemelésem – K. P).”192
1929 folyamán alakult ki a MEF „gyakorlati harci taktikája”, amelyért majd a rendőrség
bizonyos értelemben a KMP-nál is veszélyesebb csoportként fogja kezelni. Tagjai igyekeztek
a tüntetéseken, gyűléseken, a szociáldemokrata párt rendezvényein a tömegbe vegyülni és
191
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botrányt – lehetőleg erőszakos botrányt – kirobbantani. A rendőrök elleni harc és a
szociáldemokrata szónokok megzavarása mellett az is céljuk volt, hogy önmaguk és mások
előtt is bizonyítsák „akcióképességüket”. Gyakori vendégek voltak a MEF tagjai a
munkaközvetítőknek is, ahol a várakozó munkanélküliek között agitáltak. Elképzeléseik
szerint a kapitalizmus általános válsága idején a munkanélküliek immár „külön osztályt”
képeztek a proletariátuson belül, akik egyszerre a legkizsákmányoltabbak és

–

következésképpen – a legforradalmibbak. „A proletariátus minden megmozdulásának, minden
forradalmi cselekedetének élén láthatjuk ezeket a munkásokat, s ez nem véletlen (…). Itt úgy
a bal, mint a jobboldali reformizmus hajótörést szenved az agitációjával, mert ezek a
proletárok nyitott szemmel és gondolkozva járnak és fognak járni az osztályharc útján.”193 A
proletariátus legelesettebb rétegeinek piedesztálra állítása nem ritka – és tulajdonképpen
érthető – a radikalizmus történetében. A munkájukat elvesztők közül sokan valóban
kiábrándultak a szociáldemokráciából és a szakszervezetekből; a „jobboldali reformizmus”
ténylegesen vesztett vonzerejéből azok között, akik már valóban „csak láncaikat
veszíthették”.194 A „köpködőkben” és a nappali melegedőkben azonban Hartsteinék – a
„baloldali reformizmus”, vagyis a hivatalos kommunizmus legyengüléséhez fűzött
kapcsolatos optimista várakozásaik ellenére – ismét szembetalálkoztak a KMP és a KIMSZ
konkurenciájával.
1930-ban három olyan esemény is történt, amely hozzájárult a mozgalom megerősödéséhez és
önállósodásához: megjelent a MEF által kiadott első rendszeres sajtótermék, a csoport
nemzetközi kapcsolatokat – és vélhetőleg anyagi támogatást – is szerzett, és végleg elkülönült
a Weisshaus Aladár vezette „népmozgalomtól”.
A Jövő – Marxista Munkásszemle első száma 1930 tavaszán került az utcára. Talán a legális
mozgalmat az illegálisnál fontosabbnak tartó Weisshaus hatása is érezhető abban, hogy a Jövő
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Jövő – Marxista Munkásszemle, II. évf. 1. szám. 1931. április, 8. o.. (A cikk eredeti helyesírása annyira
értelemzavaró, hogy azt javítva közlöm).
194
„A három éve tartó kegyetlen nyomor, a munkások harcának látszólagos kilátástalansága a dolgozó tömegek
nagy részére demoralizáló hatással volt” – állapítja meg Pintér István (A Szociáldemokrata Párt története, 1933–
1944. Kossuth, Bp., 1980. 7. o.). 1930-ra az előző évhez képest a magyar szakszervezetek tagsága mintegy
húszezer fővel csökkent, bár a válság további éveiben fokozatosan újra nőni kezdett. A nyomor fokozódása
ugyanakkor kedvezett a munkásmozgalom radikalizálódásának: míg a Szociáldemokrata Párt támogatottsága
csökkent, addig a KMP és a KIMSZ csakúgy, mint az oppozíció, megerősödtek a válság hatására. Természetesen
a kommunista irányzatok továbbra is eltörpültek a szociáldemokrácia tömegereje mellett, és a
szociáldemokráciától elfordulók túlnyomó része nem közeledett a kommunistákhoz. A munkásmozgalom
egészét tekintve az arányok alig változtak, ám a kis létszámú kommunista csoportok már néhány (vagy néhány
tíz) új tagjelölt és szimpatizáns jelentkezését is komoly sikerként élték meg.
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nem titokban sokszorosított, stencilezett illegális újságként, hanem normális, nyomtatott
lapként jelent meg. Mivel évente csak tízszer jelent meg, lapengedélyre nem volt szüksége.
Az újságon a MEF nevét nem tüntették fel, vélhetőleg nem „gyávaságból”, mint ezt az Ifjú
Proletár sietett leszögezni, hanem azért, mert egy illegális csoport nem jelentethetett volna
meg lapot azon a kvázilegális módon, ahogy szerkesztői a Jövő kiadását elképzelték. A
hatóságok természetesen ettől függetlenül figyelemmel kísérték a lapot: a Politikatörténeti
Intézet könyvtárában őrzött egyik példányt – II. évf. 2. szám, 1931. június – a rajta olvasható
pecsét tanúsága szerint megjelenése után már néhány nappal (június 13-án) iktatták a
Budapesti Királyi Ügyészség irattárában, hogy aztán 1933-ban – vélhetőleg peranyagként,
Hartsteinék letartóztatása után – a Magyar Királyi Igazságügyminisztérium archívumába
kerüljön át (és a lap első két cikkében egy gondos hatósági kéz akkurátusan aláhúzta a
„forradalom” és „forradalmi” szavak összes előfordulását). A lap utolsó száma 1931
augusztusában jelent meg, majd a Fried elleni ítéletek miatt megszűnt.195
A Jövő első évfolyamából nem maradtak fenn példányok, ám a KIMSZ és a KMP lapjai
meglehetősen nagy terjedelemben, idézetekkel tarkítva elemezték azokat. Mivel az újság
akkoriban hozzáférhető volt, feltételezhetjük, hogy az idézetek – bár koncepciózusak és
kiragadottak – nincsenek meghamisítva. A második évfolyam fennmaradt példányaiból,
valamint a Jövőt szerkesztőként jelző Fried Sándor elleni sajtóperek témájából megközelítően
pontos képet alkothatunk a lap első számairól. Ezek szerint a Jövő – Marxista Munkásszemle
első, 1930. áprilisi számának mottója: „A proletárifjúság felszabadítása csak a proletárifjúság
műve lehet!” A baloldali kommunizmus különféle áramlatai előszeretettel idézték Marxtól,
hogy „a proletariátus felszabadítása csak a proletariátus műve lehet”. E mottóval a
bolsevizmussal szembeni kritikájukat hangsúlyozták: véleményük szerint a bolsevikok az
osztály diktatúráját a párt diktatúrájával cserélték fel, ám ez a párt már régen – vagy kezdettől,
ebben a különféle áramlatok között is vita folyt – nem az „osztállyá, és így politikai párttá”
(ahogy a Kommunista Kiáltvány megfogalmazta) szerveződött proletariátus, hanem egy
elkülönült, elidegenedett politikai masinéria. Az ifjúmunkás avantgardizmus pedig – mint már
láttuk – visszatérő problémát jelentett a KIMSZ, de általában véve az összes radikális
mozgalom berkeiben is.196 Budapesten egyébként a kommunista mozgalmakban részt
195

MOL K 149. 651. f. 2/1933-1-9207. 8. l.
A „fiatalok” progresszivitásának és az „öregek” passzivitásának ellentétbe állítása ősrégi – mindazonáltal
nem feltétlenül hamis – toposz (nemcsak a politikai mozgalmakon belül), amelynek a tapasztalatlanságon kívül
(amire az „öregek” általában hivatkoznak) konkrét társadalmi-gazdasági okai is vannak. A KIMSZ esetében az
avantgardizmus „elhajlása” inkább a húszas évek végén jelentkezik: részben az ez elleni harc eredményezte a
196
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vevőknek mintegy a fele 25 év alatti volt.197 Hartsteinék azonban nem gondolták – mint azt a
nem túl szerencsés Marx-parafrázis sugallta volna –, hogy az ifjúságnak külön osztályharcot
kellene vívnia, így a kritikák hatására a második számtól a lap fejlécére már új mottó került:
„A proletároknak láncaikon kívül nincs mit veszteniük. De nyerhetnek cserébe egy új
világot.” A Jövő további számain – csekély változtatásokkal – már ez a jelszó szerepelt.
„Múlt nélkül, renegátság nélkül, stréberség nélkül állunk ki a magyar proletárifjúság elé” –
hangzott az első szám beköszöntője. És bár a MEF tagjainak némi „múltja” azért már volt, új
lapjukban valóban következetesen képviselték addigi véleményüket. Céljukat abban jelölték
meg, hogy „tudatosítsák” a proletárokat, akik a fokozódó gazdasági nyomás alatt egyre
elkeseredettebbek ugyan, de nem találtak még rá a „marxista proletárszempontokra”. E
program és a hivatalos kommunista elképzelések között lényegi különbség van. Míg a KMP
és a KIMSZ a proletártömegek megszervezésére tette a hangsúlyt – a szervezetben jelölve ki a
tudatosodás helyét –, addig a MEF, és általában véve a baloldali kommunizmus számára a
szerveződés csupán a tudatosodás mércéje. Szervezetüknek sokkal inkább (ön)felvilágosító,
mintsem vezető szerepet szántak. Ez részben nyilván Weisshaus Aladár hatása volt, ám saját
tapasztalataikból is táplálkozott, és beleillett abba az általános ideológiai vonulatba, amelyet a
baloldali kommunizmus a tízes évek végétől fogva képviselt.
Ennek az elképzelésüknek megfelelően elutasították a demonstratív politikai akciókban való
részvételt, mivel úgy gondolták, hogy ezek nem a tömegek valóságos tudatosságának
kifejeződései, hanem felülről vezényelt és elrendelt, a valóságos problémáktól távol álló
látszatesemények. A cél nem a „dátumakciók” demonstratív megszervezése, hanem a
gazdasági harcokban való részvétel. A MEF azonban ezekben sem a szorosan vett irányító
szerepre törekedett, hanem a felvilágosításra alkalmas terepet látta bennük, azokat a helyeket,
ahol a proletariátus már mozgásban van. „A KMP és a KIMSZ nem törődnek a munkások
gazdasági harcaival” – jelentették ki, és ezt a kritikájukat az említett szervezeteken belül is
osztották jó néhányan.198 Másrészről azonban a MEF a tisztán politikai akciók elutasításával
baloldali elemek – köztük Hartsteinék – kiválását. 1930-ban a Kommunista Ifjúmunkás Internacionálé VB
határozata a KIMSZ helyzetéről és feladatairól már inkább azt hangsúlyozza, hogy a Szövetségen belül
eluralkodott a passzivitás, az ifjúmunkások szerepének lebecsülése (!) és a kishitűség (Új Március, 1930. eleje).
Ennek fényében érthetőbbé válik, hogy a radikális gondolkodású ifjúmunkások közül sokan miért választották
inkább a MEF-et.
197
Borsányi György: Ezernyolcszáz kartoték a budapesti baloldalról. Valóság, 1983. 9. szám, 21. o.
198
V. ö. pl. az Ifjú Proletár V. évf. 4. számával (1930. április 20.): „[a gazdasági harcok terén – K. P.] eddigi
munkánk nem volt kielégítő, a jövőben többet és másképpen – a fordulat szellemében kell dolgoznunk!”
Ugyanakkor egyoldalú és hamis lenne azt mondani, hogy a KMP és a KIMSZ nem vett részt a gazdasági
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szembekerült egy másik, általa is hangoztatott alapelvvel: az internacionalista szolidaritás
kifejezésével. Weisshaus – aki ekkor még meghatározó hatással volt rájuk – maga egy
nemzeti alapon álló szocialista mozgalomban gondolkodott, ám a MEF tagjai határozottan
internacionalisták voltak, és ez súrlódásokhoz vezetett közöttük.
A lap egyértelműen elutasító volt a Szovjetunióval, a Komintern irányította nemzetközi és
magyar kommunista mozgalommal szemben. Álláspontja szerint a kommunista pártok a
„túlsó parton” vannak a proletariátus osztályharcában. A személyes tapasztalatokon és
Weisshaus „élményein” túl megerősíthették ezt azok az információk is, amelyek a Berlinben
tartózkodó Rosenbergen keresztül jutottak el a lap készítőihez. Rosenberg – mint erről már
szó volt – kapcsolatba került a német trockista, „bolsevik-leninista” csoportokkal. Vélhetőleg
rajta keresztül alakult ki a MEF első kapcsolata a földrajzilag legközelebbi osztrák
trockistákkal, az úgynevezett „Bécsi Irodával”, amelyet – Párizsban élő fián, Lev Szedovon
keresztül – maga Trockij irányított. A trockisták élénk érdeklődést mutattak a magyarországi
kis csoport iránt. Iratok ugyan nem bizonyítják, de helytállónak tűnik a KIMSZ azon
értesülése, hogy Hartsteinék lapjuk működtetéséhez anyagi segítséget is kaptak tőlük.
Egyáltalán nem elképzelhetetlen az sem, hogy 1930 folyamán valóban találkoztak (vélhetőleg
Hartstein) Bécsben vagy Berlinben Lev Szedovval. Ezt – a hallomások szintjén – mind
rendőrségi források, mind Demény Pál megerősíti.199 Mindenestre tény, hogy 1930 közepétől
kb. 1932 elejéig a MEF tagjai trockistának tekintették magukat, habár ezt a jelzőt soha nem
alkalmazták szervezetükre.
A nemzetközi kapcsolatfelvétel tovább rontotta Weisshaushoz fűződő viszonyukat, és végül
teljes szakításhoz vezetett. „Hartstein Iván és a köréje csoportosult ifjúmunkás-sereg trockista
húrokat kezdett pengetni. Kénytelen voltam tőle az oktatást megvonni” – írta később
Weisshaus Aladár,200 aki ragaszkodott ahhoz, hogy az általa elképzelt magyar baloldali
„népmozgalomra” még a gyanú árnyéka se eshessen, hogy külföldről irányítják. Útjaik 1931ben végleg elváltak, és így a MEF független szervezetté vált.

harcokban. Tény azonban, hogy ilyenkor nem az adott harc továbbvitelére, hanem saját szervezeteik erősítésére
és propagálására összpontosítottak.
199
MOL K 149. 651. f. 2/1933-1-9207.; Demény Pál: A párt foglya voltam. Medvetánc (melléklet), Bp., 1988.
68–69. o.
200
Weisshaus Aladár 1945. februári összegzése mozgalmáról. Idézik: Gvadanecz Béla – Gvadanecz Éva: I. m.
75. o.
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A Jövő első évfolyama összesen öt számból állt. Ezeknek alapján nyolc eljárás indult a
szerkesztő ellen „osztályellenes izgatás” címén. Az ügyészség a következő cikkeket találta
törvénybe ütközőnek: Növekvő elnyomorodás (1. szám); Extra profit (2. szám); Ifjúmunkások
az osztályharc frontján (3. szám); Tovább a megkezdett úton (4. szám); Új erők az osztályharc
élén; 50000 ember; Film az osztályharc szolgálatában; Földműves szegények (5. szám). A
második évfolyam első számában büszkén vágták oda üldözőiknek: „Mi nem sírunk és nem
jajveszékelünk! Hanem természetesnek találjuk az ellenforradalmi reakció kampányát a
forradalmi sajtó ellen. Mi tudjuk, hogy osztályharc folyik, és az osztályharc megnyilvánulása
az, ami lapunkkal történik. (…) A Jövő az a proletár újság, amely oly sokszor elárult és
tönkretett forradalmi szellemét a proletariátusnak képviseli merészen és bátran. Három tűz
közé vagyunk beleékelve, három front ellen harcolunk szívósan és kitartóan. A kapitalista
osztály nyílt osztályfrontja ellen. A reformizmus proletárellenes áruló politikája ellen. A
frázisforradalmi Sztalinizmusnak kalandos utopista appurtonizmusa [sic!] ellen.” 201 Fried
Sándort e nyolc cikk alapján nyolc hónapi börtönbüntetésre és 500 pengő pénzbüntetésre,
majd újabb három cikk közléséért ismét nyolc hónapi börtönre ítélték.202
A kapitalizmussal és a szociáldemokráciával szembeni kritikájuk lényegében a hagyományos
kommunista kritikának felel meg. A sztálinizmussal – az elnevezés mögött ismét trockista
hatást

sejthetünk

–

szembeni

kritikájukat

érdemes

közelebbről

megvizsgálni.

A

„frázisforradalmiság” a „dátumakciókról” elmondottak fényében nem szorul külön
magyarázatra.

A

„kalandor

utópista

opportunizmus”

azonban

látszólag

paradox

megfogalmazás, ám hasonló értelmezések mind a baloldali kommunista, mind a trockista
kritikákban gyakran előfordulnak. Ezek értelmében a sztálinizmus kalandorsággal, látványos
és veszélyes, de ugyanakkor értelmetlen akciókkal igyekszik leplezni opportunizmusát;203
utópizmusa pedig abban áll, hogy módszerei antagonisztikusan viszonyulnak az általa
tételezett célokhoz. Hartsteinék a KMP-t egyértelműen ilyen, kalandor-utópista, opportunista
201

Jövő, II. évf. 1. szám. (1931. április), 1. o.
Jövő, II. évf. 2. szám. 1. o.
203
„A III. Internacionálé 1923. óta egy lehetetlen politikát folytat, mely tele van ingadozásokkal. Amikor
forradalmi szituáció van, akkor opportunista, amikor pedig stabilizáció van, akkor forradalmi és puccsista.”
(Jövő, II. évf. 1. szám. 8. o.) Mint láthattuk, Herman Gorter már 1921-ben úgy vélte, hogy a németországi
Märzaktion – amelyet később a Komintern is „kalandorságnak” bélyegzett – csupán arra szolgált a bolsevikok
kezében, hogy elterelje a figyelmet a „harmadik forradalmat” követelő kronstadti felkelés leveréséről: „Egy ilyen
puccskísérletben nincs semmi forradalmi: épp olyan opportunista, mint a parlamentarizmus vagy a szakszervezeti
sejtek. Sőt, ez a taktika a parlamentarizmus és a szakszervezeti sejtek taktikájának csupán másik oldala, amely
nemkommunista elemeket gereblyéz össze, és a tömegek – vagyis az osztály – politikáját a vezetők politikájának
veti alá. Ez a gyenge, velejéig korrupt taktika elkerülhetetlenül puccsizmusba torkollik.” (Herman Gorter: Lessons
of the March Action. International Review, 93. szám. 1998. második negyedév. 20. old.) Mindez a NEP
meghirdetésében kulminált.
202
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szervezetnek tartották. Kritikájuk megértéséhez szeretném egy rövid cikküket teljes
terjedelmében (az eredeti helyesírás némi korrigálásával) idézni:
„A BALOLDALI REFORMIZMUS FRONTJÁRÓL. A Stalin-aparatus magyarországi
képviselete, a KMP működéséről a forradalmi marxistáknak eddig is megvolt a véleményük
és álláspontjuk, és mindenkoron a maguk marxista analisisükkel és kritikájukkal [sic!]
kimutatták eme párt frázis forradalmi jellegét. Az alábbi sorok – ami csak egy objektív
beszámoló, minden túlzás és frakciós elfogultság nélkül mutatják a fönt említett álláspont
valódiságát. A szociáldemokrata pártot mindenek előtt a hatalmas bürokráciájáról ismerjük
meg. A KMP-ét szintúgy. Egy hatalmas, lapos és semmittevő bürokráciája karektirálja ezt a
mozgalmat; azonban addig, amíg a szociáldemokrata bürokrácia háta mögött tömegek
állanak, addig a KMP-nek egy tömegnélküli bürokráciája van. Ezek az anyagilag jól dotált
bürokraták természetesen nem vesznek részt aktívan a gyakorlati munkában és az akciók
megorganizálásában. Ők csak irányítanak, ők a »fejek« és a »felsőszerv« tagjai. Azt hiszik,
hogy »csak« irányítással meg lehet csinálni a második tanácsköztársaságot. De természetesen
ez kényelmesebb, és ami fő, nem jár olyan veszéllyel. Ott, ahol egy semmittevő bürokrácia
van, világos, hogy kihajtanak a korrupció lápvirágai, és a KMP-ben gyakran előforduló dolog,
hogy egyes funkcionáriusok ellopják a párt pénzét, sőt, számtalanszor megtörténik, hogy ilyen
vagy más pártfunkcionáriusok a rendőrség emberei lettek, mert sikerült őket megvásárolni. Ez
és ehhez hasonló esetek ebben a mozgalomban mindennapiak. Világos, hogy ezek a korrupt
bürokraták, kik hajlamosak, hogy a rendőrség kémei legyenek, és másrészt mert nem
valóságos forradalmárok, nem értenek a mozgalom organizálásához, és ennek következtében
a pártba rengeteg rendőrkém becsúszik. Ha nyomdát rendeznek be, ha akciót készítenek elő,
ha bármit csinálnak, a rendőrség előbb tudja, mint a párt tagsága. A leglelkiismeretlenebb
bűnösséget az akciók megrendezésénél követnek el [sic!]. Itt egyenesen arra törekednek, hogy
minél több ember bukjék le, hogy ezt ki- és befelé reklámnak használják. A KMP minden
tevékenysége

ma

otromba

és

frázisforradalmi

gyűlölködést

tartalmazó

röpiratok

terjesztésében merül ki, amit a munkások nem értenek meg. A párton belül a marxista nevelés
ismeretlen valami. Ez a párt szereti magát leninista jelzővel kitüntetni, de amikor a pártban
lévő becsületes munkások a leninista önkritikát akarják a hibák kijavítására alkalmazni, akkor
kizárásokkal, sőt az ellenzéki munkások lebuktatásával válaszol. Így mindenki előtt már
világos, hogy ez a mozgalom halad a megsemmisülés felé. Különben ez a folyamat az utóbbi
hetekben meggyorsult.”204

204

Jövő, II. évf. 2. szám. 2–3. o.
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A Leninista kritikája
A cikk hátterének megértéséhez rövid kitérőt kell tennünk. 1931 februárjában stencilezett,
illegális lap látott napvilágot „Leninista” címen, a „Kommunista Internacionálé alapján álló
Magyarországi Leninisták” kiadásában. Szerzője a KMP-ből az előző év augusztusában kizárt
Boér Ferenc volt, aki már korábban is bírálta a párt külföldi vezetőségét és a frakcióharcokat:
olyan KMP-t követelt, amely ütőképesebb a meglévőnél, és sokkal inkább képes a hazai
realitásokat szem előtt tartani.205 Boért a párt azzal vádolta meg, hogy rendőrspicli,
Schweinitzer ügynöke. Kizárása és a rendőrségnek való nyílt kiszolgáltatása után Boér
illegalitásba vonult. A KMP néhány, az ő véleményét többé-kevésbé osztó tagjával
elhatározta, hogy a kommunista mozgalom érdekében illegális lapot indít.
A Leninista (melynek mindössze egy száma jelent meg, hiszen Boért nem sokkal később,
1931. március 15-én letartóztatták) tulajdonképpen nem baloldali kommunista lap. Egy
valóban bolsevik vezetésű, bolsevik formájú pártért indított harcot, de ezt a célját nem egy új
szervezet alakításával, hanem a KMP „visszahódításával” akarta elérni. „A nemzetközi
proletariátus forradalmi világpártja: a Kommunista Internacionálé programján állunk” –
olvasható a NEM ADUNK PROGRAMOT! című bevezetőben. – „Annak maradék nélküli
megvalósításáért harcolunk. A Kommunista Internacionálé mainál szorosabb vezetése és
ellenőrzése mellett működő: erős, akcióképes Kommunisták Magyarországi Pártja és annak
opportunizmustól mentes bolseviki forradalmi vezetése megteremtéséért indítunk küzdelmet!
Nem akarunk sem pártbontást, sem párton kívüli ellenzéket (…) LESZÖGEZZÜK: a
legélesebb ellentétben állunk a KMP jelenlegi vezetőségével – különösen annak külföldön élő,
pártvezetési diktatúrát gyakorló részével. – Harcolunk annak eltávolításáért; egy magát
öndicséretben és önmarcangolásban kiélő, a bolseviki konspirációt lábbal tipró, a
párttagságtól elszakadt vezetés: a pártnak a tömegektől való elszakadását, opportunizmusba
való süllyedését, akcióképtelenségét és a párttagok százainak a fasiszta burzsoázia gyilkos
terrorjának való teljes kiszolgáltatását jelenti. (…) A pártvezetés nem tűr kritikát, eltávolítja,
kizárja és rendőrspiclinek denunciálja azt, aki fel mer lépni a hibák ellen. (…) A mi
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Boér Ferenc élettörténetét részletesen ismerteti Tóth Pál Péter: A változás lehetetlensége – Boér Ferenc élete
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mozgalmunk szükségszerűség, a mi mozgalmunk egy új szakaszt fog jelenteni a KMP
történetében.”206
Boér a Kominternhez apellált; nem vette észre, hogy a KMP éppen olyan, amilyennek a
Komintern látni akarja, és az általa feltételezett „bolseviki” világpárt csupán az ő reményeiben
létezik. Azok a struktúrák és vezetési módszerek, amelyeket bírált, valójában a hivatalos
kommunista mozgalom lényegéhez tartoztak: a bolsevik típusú tömegpártot csakis a vezérek
diktatúrájával lehetett koherensen tartani. A Boér – és előtte, utána oly sok más kommunista –
által hiányolt organikus decentralizáció nem felelt, és nem is felelhetett meg az alapvető
célnak: a hatalom megtartásának. Boér és a hozzá hasonlók a programokból és a jelszavakból
indultak ki (amelyeket, mint láttuk, a baloldal „frázisforradalmiságnak” nevezett), és nem a
mozgalom konkrét valóságát tekintették. Akárcsak a hozzá 1929-ig megdöbbentően
hasonlóan érvelő olasz Amadeo Bordiga,207 ő is képtelen volt szakítani a Komintern és a
kommunista pártok mítoszával, és makacsul egy olyan politikai struktúra visszahódításán
fáradozott, amely soha nem volt olyan, mint azt ő feltételezte. A Leninista megjelentetése –
hiszen a kezdeményezés lényegében a párt berkein belülről, egy nemrégiben még fontos
beosztásban lévő párttagtól eredt– komoly vihart kavart a KMP-n belül, és az ügy a
Komintern VB-ig is eljutott, de persze nem úgy, mint Boér remélte. 1931 szeptemberében a
Kommunista Internacionálé Végrehajtó Bizottsága határozatba adta: „A pártbeli és párt körüli
nyílt likvidátor áramlatokat, közöttük »Leninista« és más hasonló csoportocskákat, –
úgyszintén a tömegmozgalmak után kullogás tendenciáit és a jobboldali opportunizmus többi
jelenségét (ökonomizmus, szakszervezeti legitimizmus) minden eszközzel le kell küzdeni.”208
A Kommunista ismét denunciálta Boért: „a magyarországi forradalmi mozgalom Azewjének”
nevezte. A cikk – amely megadta Boér személyleírását, fedőneveit is – leszögezte, hogy ő a
„szellemi vezetője a rendőrség újabb harcmodorának. A rendőrség ideológiai harcra is
felhasználta a KMP ellen, vele adatta ki a Leninista című pártromboló fércelményt.” 209
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Leninista, 1. szám, 1–2. o. (Kiemelések az eredetiben)
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által életre hívott csoporttal való minden hasonlóság ellenére itt nem közvetlen hatásról van szó, hanem arról,
hogy a hasonló körülmények – a kommunista mozgalom „degenerálódása” – hasonló megoldási kísérleteket
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208
Új Március, 1931. 127–128. o.
209
Kommunista, IV. évf. 6. szám. 1931. 7. o.
207

175

Bár a Leninista külön cikket szentelt a „likvidátorok” elleni harcnak, a problémát nem teljesen
úgy tálalta, mint a KMP és a KIMSZ sajtója. Boér – bár nem tudta elfogadni a Komintern és
pártjai külső bírálatát – tulajdonképpen vitát ajánlott ezeknek a csoportoknak, és elvetette –
persze saját tapasztalatára is alapozva – a „bizonyítatlan vádaskodásokat”. A likvidátorokat
inkább meggyőzendő, bár megtévedt proletároknak tartotta, mint rendőrügynököknek és
provokátoroknak.210 (Ezzel – a párt szemében – már közéjük is sorolta magát.) A likvidátori
nézetek főbb pontjainak a következőket látta: 1. A Komintern a forradalmi hullám lecsengése
után – a kapitalizmus stabilizációjának következtében – letért a forradalmi fejlődés útjáról, és
a forradalom árulójává vált. 2. A Szovjetunió fejlődése az államkapitalizmuson keresztül a
kapitalizmus felé kanyarodik vissza. 3. A Komintern csak a Szovjetunió egy eszköze. Boér
ezeket a megállapításokat elutasította, de továbbra is arra buzdította a pártot, hogy
ideológiailag vegye fel a harcot. Ezt sürgették egyébként maguk az „oppósok” is – ez azonban
ellentmondott volna a KMP logikájának.
Együttműködés tehát nem alakulhatott ki a Boér körül csoportosulók és a MEF között, ám
Hartstein és társai a Leninista megjelenésében, érvelésében, és nem utolsósorban a KMP-n
belüli fogadtatásában tökéletesen igazolva láthatták a sztálinizmusról alkotott elképzeléseiket.
Míg Boér őket megtévedt proletároknak tartotta, addig ők a Leninista gárdáját a „párton belüli
becsületes munkásoknak”, akik – kimondva-kimondatlanul – képtelenek szembesülni saját
mozgalmuk alapvető problémáival.

Trockizmus?
A Jövő hasábjairól részletesen megismerhető az az ideológia, amelyet ekkor Hartsteinék
vallottak, és amelyről úgy gondolták, hogy „trockizmus”. Elemezték a világforradalom
perspektíváit. Az 1917 – 1923-as forradalmi hullám bukásának okait egyrészt a
szociáldemokrácia „árulásában” látták, másrészt abban, hogy az egyes országokban a
társadalmi-gazdasági viszonyok nem voltak még elég fejlettek a forradalom kivívásához. A
háború és a forradalmi hullám után a kapitalizmus átmenetileg stabilizálódott ugyan, ám belső
ellentétei még feszítőbben jelentkeztek. Hartsteinék hangsúlyozták a gyarmati (nemzeti) és az
210

Weisshaus Aladárról Boér egy 1978-ban készült interjúban kifejezetten melegen emlékezett meg, ám – talán
éppen Hartsteinékre utalva – hangsúlyozta, hogy „…a frakcióharcok kereszttüzébe, majd pedig a pálya szélére
került és sodródott. Voltak követői, és ezek még tovább sodorták őt.” (Boér Ferenc: Ácsok és molnárok voltak
őseim… Valóság, 1981. 6. szám. 49–63. o.)
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imperialista burzsoázia közti ellentéteket a világ minden táján, valamint a munkanélküliség
állandó növekedését. Mindebből arra következtettek, hogy a kapitalizmus „a háború után
belejutott egy proletár forradalmi korszakba. Ez a korszak hosszabb ideig is tarthat, a
forradalom közvetlen kitörését megmondani időre nem lehet.” A forradalmat azonban nem
kizárólag a konkrét politikai akciókban, a tömegmozgalmakban, felkelésekben stb. látták,
hanem a viszonyok, a kiéleződő ellentétek keretében; lényegében nem a proletariátus –
tudatos vagy ösztönös – cselekvését, hanem a kapitalizmus széthullását állították a
középpontba, amely gerjeszti és meghatározza a forradalmi cselekvést. A világforradalom
kitörését Európában várták – hogy majd innen terjedjen át Amerikára –, és nem feltétlenül
gondolták úgy, hogy azt egy újabb kapitalista világháborúnak kell megelőznie. Egyértelműen
elutasították a „szocializmus egy országban” elképzelését, amelyet „az utópista szocializmus
modern felhígításának” tartottak. Úgy vélték ugyanakkor, hogy „a szocializmus
megvalósításáról világméretekben már akkor is lehet beszélni, hogy ha a forradalom győz egy
gazdasági egységen belül, pl. Középeurópa, Nyugateurópa, Északamerika [sic!]. Ez már a
szocializmus világméretekben való felépítését jelenti, mert ezek a területek a maguk földrajzi
egységénél

fogva,

a

természeti

gazdagságuknál

fogva

(nyersanyagok)

és

ipari

felkészültségüknél fogva önmagukat minden külső támogatás nélkül fenn bírják tartani. Tehát
nem egy ország, hanem egy világrész.”211 A cikkben rejlő következetlenséget teljes joggal
vetette a Jövő készítőinek szemére az Ifjú Proletár: „Először is Közép-Európa és NyugatEurópa önmagukban nem alkotnak gazdasági egységet. (…) De ma nincs a világnak egyetlen
területe sem, mely károsodás nélkül kikapcsolódhatna a világgazdaság vérkeringéséből. Még
a Szovjet Unió sem. Pedig a Sz.U. (…) valóban gazdasági egységet alkot.”212 A KIMSZ
lapjának válasza jól rámutat egy alapvető szemléletbeli különbségre: míg a hivatalos
kommunista mozgalom a szocializmust időlegesen a tőkés világgazdaság integráns részének –
bár vetélytársának – tekintette, addig Hartsteinék szocializmusképe antagonisztikus volt a
tőkés árutermelés és árucsere formáival. A gazdasági realitások a Szovjetunió létét igazolták –
ám a szocializmus ottani felépítésének lehetőségét nem. Míg a balosok szocializmusképének
sine qua nonja a világforradalom (vagy, mint láttuk, legalább egy világrész forradalma) volt,
addig a hivatalos kommunisták – és a „kommunista világpárt” szerepében tetszelgő
Komintern – egyetlen országban is lehetségesnek tartották a forradalom győzelmét. Ismét a
munkásmozgalom régi dilemmájába botlunk: a proletariátus emancipációjának marxi logikája
szempontjából a baloldaliak álláspontja tekinthető helyesnek, ám a várt világforradalom eddig
211
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Jövő, II. évf. 2. szám. 3. o.
Ifjú Proletár, VI. évf. 1. szám. (1931. augusztus 22.) 3. o.

177

elmaradt. A bolsevizmus kétségtelen – bár kétes értékű – fegyvertényként mutathatja fel a
hatalom hosszú távú megtartását, ám a szocializmus felépítése végül is meghiúsult.
A Jövő igyekezett elemezni a burzsoázia eszközeit is, amelyekkel a forradalom kitörését
elodázhatja. Ilyen eszköznek tartották – többek között – a sztálinizmust. Sztálint magát
„soviniszta szociálpatriótának” nevezeték, aki semmibe veszi a Kominternt,213 fokozza az
orosz proletariátus kizsákmányolását, üldözi a forradalmárokat, és a burzsoázia helyett a
bürokráciát juttatta hatalomra.
Mindez eddig a pontig többé-kevésbé megfelel azoknak az értékeléseknek, amelyekkel a
harmincas évek során más trockista-trockistoid csoportok rukkoltak elő. A MEF a
parlamentarizmus kérdésében azonban már egyértelműen letért a trockizmus – és a
leninizmus

–

által

kijelölt

ösvényről.

Véleményük

szerint

a

parlamentarizmus-

antiparlamentarizmus kérdése a munkásmozgalom „központi problémáinak egyike”, amely
döntően elkülöníti egymástól a reformista és a forradalmi elemeket. A parlamentarizmus
védelmezője a szociáldemokrácia, „amely a munkásosztály felszabadulását a parlamenten
keresztül akarja elérni”. Ezáltal a szociáldemokrácia egyértelműen „elvesztette proletár
jellegét és tőkés érdeket képviselő párttá lett”, amelynek az a célja, hogy „szociális törvények
hozásával lenyesegeti a kapitalizmus kinövéseit”. Ez az értékelés lényegében megegyezik
azzal, amelyet a kommunista mozgalom általában a szociáldemokrácia szerepéről adott. A
Jövő azonban a parlamentarizmushoz, így a burzsoá-reformista politikához sorolta azt a –
lenini eredetű – elképzelést is, amely szerint a parlamentarizmus taktikai, és nem elvi kérdés,
és amelyet maguk a trockisták is – kevés kivétellel – világszerte magukévá tettek. Eszerint a
parlamentarizmus adott esetben felhasználható a küzdelemben, ha másért nem, hát így lehet a
proletariátusnak megmutatni a képviseleti demokrácia hibáit és elavultságát. A Jövő
leszögezi: „Ez az álláspont látszólag elveti a parlamentarizmust avval, hogy le akarja
»járatni«, de valójában elfogadja azáltal, hogy bemegy. (…) Ha azonban részt veszünk a
parlamentben, evvel nem lejáratjuk, hanem elismerjük azt! (…) A parlamenti munka az
osztálybéke munkája. A munkásosztály felszabadulása csakis osztályharccal lehetséges!” (A
Jövő kiemelései) A parlamentarizmus elvi elutasításáról magaTrockij még 1937-ben is így
213
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magyar kiadásában e beszédben ilyen kitétel nem szerepel (I. V. Sztálin Művei, 13. köt. Szikra, Bp., 1951. 31–
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nyilatkozott: „Azok a »balosok«, akik a bolsevizmus megkerülésével kíséreltek meg
»visszajutni« a marxizmushoz, rendszerint külön csodaszerhez folyamodtak, mint a régi
szakszervezetek bojkottja, a parlament bojkottálása, »igazi szovjetek« alapítása. Mindez
rendkívül mélyértelműnek tűnhetett a háború utáni első lázas napok izgalmában. De most, a
levont tapasztalatok tükrében ezek a »gyermekbetegségek« már elveszítették csodabogár
érdekességüket.”214 A MEF tehát éppencsak rálelt a trockizmusra, és máris feszegetni kezdte
annak kereteit. „Trockista periódusa” még nagyjából egy évig tartott.
Érdekes a MEF kritikája a Komintern által kiadott „szociálfasizmus elleni harc” jelszavával
szemben.215 A szociáldemokráciát természetesen ők is az ellenforradalom eszközének, a
munkások kapitalista befogásának tartották, ám a szociáldemokrata szervezetekben végzett
munkájuk alapján úgy látták, hogy értelmetlen dolog „szociálfasizmusról” beszélni; a
szociáldemokrácia és a fasizmus egybemosása éppen hogy megnehezíti a harcot mindkettő
ellen, ráadásul – mivel ellenkezik a tömegek mindennapi tapasztalataival – hiteltelenné is teszi
azokat, akik ezt hangoztatják.216 Véleményük szerint a szociáldemokrácia és a fasizmus a tőkés
társadalom egymástól különböző eszközei, amelyeket az adott körülményektől függően
használnak fel: „[a Komintern pártjai] nagy hangon terjesztik a »szociál fasizmust« a
szociáldemokrácia ellen, annak lejáratására. Közben nem analizálják a jelszót. Nem látják, hogy
a szociáldemokrácia egy demokratikus, a fasizmus nyílt diktatórikus burzsoá uralmat jelent, s
habár mind a kettő a munkás osztály elnyomását szolgálja – az egyik mégis demokrácia, a
másik diktatúra. A helyett, hogy a reformizmus munkásárulásaira mutatna, ahelyett így támadja,
amit senki sem vesz komolyan.” A szociáldemokrácia vidéki erősödésében a MEF lényegében
pozitív jelenséget látott, mivel úgy vélte, hogy ezen az úton az agrárproletariátus is eljuthat a
tudatos forradalmisághoz. Hartsteinék abban bíztak, hogy a Szociáldemokrata Párt
reformizmusa önmagát fogja leleplezni, ezért nem jelent veszélyt a radikalizálódókra. 1932-ben
így írtak erről: „Ez a jelenség (t. i. az MSZDP vidéki térhódítása – K. P.) a marxisták számra
214
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örvendetes tünet, mert a szoc.dem.-ek [sic!] megerősödése a falvakban végső fokon az
agrárproletariátusnak a forradalmi mozgalomhoz való útjának a megrövidítését jelenti.
Akárhogy áll a helyzet, a szoc. dem. párt megerősödése és terjeszkedése a falvakban csak
pillanatnyi hatású, mert csak ő tud hozzáférkőzni a végletekig kizsákmányolt és elnyomott
parasztsághoz. De ezeket a tömegeket nem lesz alkalma reformistává nevelni, hanem éppen
azzal fogja megkönnyíteni a forradalmárok számára a falusi szegénység forradalmasítását és a
tényleges osztályharc útjára való vezetését, hogy megindítja ott a munkásmozgalmat.”217
Míg a szociáldemokráciát egyrészt a forradalmi munkásmozgalom eltorzulásának, másrészt a
tudatos szervezkedés egyfajta előszobájának látták, addig a fasizmusról az volt a véleményük,
hogy a tőke a forradalmi mozgalom veszélye miatt hozta azt létre. Nem állítják szembe a
fasizmust élesen a polgári demokráciával, hanem inkább úgy vélik, a két fajta politikai
ideológia kiegészíti egymást: a stabilizáció időszakában a polgári demokrácia alkalmasabb a
kizsákmányolás fenntartására és a gazdaság menedzselésére, míg a válság időszakában – mikor
fokozódik a proletárok ellenállása – a tőke kénytelen diktatórikusabb eszközökhöz nyúlni
uralmának fenntartása érdekében: „A fasizmus nem olasz különlegesség. Mindenütt, ahol a
polgári demokrácia alkalmatlannak bizonyult a háború után a kapitalizmus uralmának a
biztosítására, a nagy burzsuázia [sic!] a fasiszta diktatúrát állította a szolgálatába. Ezért volt
tavaly a fasiszta előretörés, nemzetközi vonásokban is, mert a fokozódó krízis a munkások
forradalmi harcát a tőke ellen fokozta. A fasizmus tehát nem egyéb, mint a nagyburzsoázia új
diktatórikus elnyomási módszere.”218
A MEF által kiadott anyagok sem a fasizmus elemzésében, sem általában véve nem fordítottak
különös figyelmet a magyar belpolitika kérdéseire. Ez egyfajta absztrakt internacionalizmus
eredménye – Magyarországnak az őt szerintük megillető, vagyis igen csekély helyet
biztosítottak sajtójukban. Nyilván Weisshaus „nemzeti kommunizmusának” példája is
elriasztotta őket az ilyen stúdiumoktól: lényegében egyszerűen átestek a ló másik oldalára… A
szociális helyzettel és a szociális politikával még csak-csak foglalkoztak, és – természetesen –
odafigyeltek a magyar munkásmozgalom ügyeire is, ám a kormány tevékenységéről,
irányvonaláról nemigen esett szó. „Tizenkét év a magyar politikában” – erre a témára egyetlen
egyoldalas cikket szántak. Két okból csak ennyit: „egyrészt a mai politikai rendszer miatt,
másrészt pedig azt a sok keserűséget, szenvedést és elkeseredést, amit az ellenforradalom a
217
218

Marxék falun. Osztályharc – A Marxista Ellenzéki Front Tudósítója. I. évf. 1. szám (1932. április). 4. o.
Jövő, II. évf. 2. szám. 5. o.

180

magyar munkásosztálynak okozott, nemhogy egy cikk keretében, de még a British Muzeum
[sic!] egész könyvtárát kitevő kötetekben sem lehetne ismertetni.” A cikkben éppen ezért nem a
konkrét események, hanem a mögöttes osztályerők, viszonyok és viszályok elemzésére
szorítkoznak. A fő politikai ellentétet a legitimisták és a szabad királyválasztók közötti
ellentétben látták; véleményük szerint ebben a viszályban a Bethlen István vezette politikai erők
a mérleg nyelvét képezték, ezért juthattak hatalomra. Bár – írták – „téves volna azt feltételezni,
hogy Bethlen nélkül az ellenforradalom nem tudott volna megerősödni és konszolidálódni.
Mivel az ellenforradalom előbb-utóbb megtalálta volna a maga emberét egy ügyes vagy
kevésbé ügyes politikus személyében. Hisz nem azért van hajnal, mert a kakas kukorékol,
hanem azért kukorékol a kakas, mert hajnal van.”219 A kormány – és általában véve az összes
burzsoá politikai erő, amelybe a szociáldemokráciát is beleértik – legfontosabb feladata azonban
véleményük szerint a munkásosztály politikai és gazdasági elnyomása. Ezen az alapérdeken
kívül viszont minden frakció egymás ellen harcol – és ez nem engedélyez majd újabb tíz évet a
rendszernek. Figyelemreméltó, hogy a MEF sokkal inkább politikai, mint gazdasági
érdekcsoportokat különböztet meg az uralkodó osztályon belül, és így ez a rövid elemzés is igen
felszínes marad. Bár a belpolitikai kérdések továbbra sem kerülnek a csoport érdeklődésének
homlokterébe, ez a megközelítés – mint látni fogjuk – megváltozik majd.
Az 1931-es év folyamán – és nem utolsósorban féllegális lapja rendszeres megjelentetésével – a
MEF a magyarországi „oppozíció” legjelentősebb csoportjává vált. Ezt a rendőrség is így
látta,220 de a kommunista sajtó is elsősorban ellene igyekezett harcolni a maga eszközeivel. A
csoport természetesen

folyamatosan kapcsolatban állt a többi ellenzéki kommunista

csoportosulással is, és ebben az állandóan változó koordinátarendszerben többnyire szintén a
„legbalosabb” (a KMP terminológiájával élve: „túlbaloldali”) pólust jelentette.

A Marxista Ellenzéki Front a magyarországi „oppozícióban”

A MEF és a Weisshaus-féle szemináriumok kapcsolataira már kitértünk. A Demény-féle
mozgalommal szemben Hartsteinék meglehetősen elutasítóak voltak, és Demény Pált egyáltalán
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nem tartották kommunistának, nem utolsósorban az MSZDMP 1931 tavaszán megalakított
Országos Ifjúsági Bizottságában (OIB) betöltött vezető szerepe miatt. A Jövő második
évfolyamában két cikk is megjelent e témában; az egyikben az OIB elnökét, dr. Elkán Lászlót
támadták (jobb híján azzal, hogy apja egy Váci utcai szőrmeüzlet és a Csillaghegyi Strandfürdő
tulajdonosa), míg a másodikban ez olvasható: „Demény-Buchinger egységfront alakult ki a
szoc.dem. ifimozgalomban. Demény polgártárs végre megtalálta a helyét. Néhány évvel ezelőtt
még próbálta játszani a »baloldalit« – igaz, hogy nagyon rosszul. Ma már nyíltan lecsatlakozik a
reformizmus mellé, és a szoc.dem. ifik vezetésében vesz részt Buchingerrel.221 Tisztul a
forradalmi mozgalom, mert kiveti magából az ilyen stréber és álbaloldali törtető lovagokat.”222
Demény azonban nem sokáig szervezkedhetett a szociáldemokrácián belül. Több háborúellenes
cikket is írt a Népszavába, mire a belügyminisztérium a lap betiltásával fenyegette meg a pártot.
Ez szolgáltatta az apropót Demény eltávolítására.223 A Népszava 1932. március 25-i száma
tudatta, hogy az MSZDP választott bírósága „Demény Pált azért, mert anyagi és egyéb
természetű cselekményeivel súlyosan vétett a párt erkölcsi érdekei és a pártfegyelem ellen – a
pártból való kizárásra ítélte.” A nyilatkozat „anyagi természetű cselekményekről”, a mozgalmi
szóbeszéd sikkasztásról szólt. Nem tudni, volt-e ebben némi igazság, a MEF mindenestre így
kommentálta az eseményt: „A sikkasztók klikkjére döntő csapást mért a szoc.dem.ia [sic!],
kiűzi őket a fedezékből, ahol évekig kérődztek és akadályozták néhány ifjúmunkás forradalmi
tevékenységének kifejtését.”224 A stílus ezúttal az Ifjú Proletárt idézi – ugyanakkor azon a
március 29-én tartott szociáldemokrata pártgyűlésen, ahol a feldühödött, többek között éppen
Deményék kizárása miatt tüntető ifjúmunkások óriási botrányt rendeztek, és megverték az Rgárda tagjait, a MEF aktivistái is „aktívan” részt vettek. Demény és a MEF ideológiailag
valóban távol álltak egymástól, és csak közös ellenségük, a KMP sorolta őket ugyanazon
politikai amalgámba. Míg Demény lényegében a hivatalos kommunista ideológia többékevésbé lojális ellenzékeként működött (funkciójában egyfajta magyar Trockijként – anélkül,
hogy maga valaha is trockista lett volna),225 addig a MEF álláspontjai antagonisztikusan
ütköztek a KMP irányvonalaival. Nem tudni egyébként, hogy akkoriban Demény hogyan
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értékelte Hartsteinékat. Visszaemlékezéseiben rokonszenvvel, de kissé lenézően ír róluk,
néhány sorban térve csak ki mozgalmukra.226
Más szintű kapcsolatok alakultak ki a MEF és a Kassák Lajos vezette Munka-kör egyes tagjai
és irányzatai között. Mikor Kassák Lajos 1926 őszén Bécsből hazaköltözött Budapestre,
korábban már gondosan előkészítette jövetelét. Még az előző évben előreküldte Tamás
Aladárt, akinek szerkesztésében jelent meg a 365 című folyóirat – tulajdonképpen a Ma
magyarországi folytatása. Kassák terve az volt, hogy hazatérve e lap munkálataiba fog
bekapcsolódni, ám a KMP-vel már korábban is kapcsolatban álló Tamás Aladár – felismerve,
hogy afféle stróman-szerepre szánják – megszakította a kapcsolatot Kassákkal, akinek nem
sokkal utóbb (részben nyílván a személyes sértettség okán is) egyik legelszántabb politikai
ellenfele lett. Hazatérése után néhány hónappal Kassák már meg is jelentette a
Dokumentumot, amely a 365-höz hasonlóan a Ma szerves folytatása volt, és a hangsúlyt – a
kétségtelen társadalmi és politikai mondanivaló mellett – még sokkal inkább az avantgarde
művészetre helyezte.
Ám, mint később Kassák rámutatott, „a DOKUMENTUM rövid pályafutása bebizonyította,
hogy a régi mozgalom folytatásának előfeltételei megsemmisültek”. 227 Kassák és a lap
emigrációból visszatérő főmunkatársai – Déry Tibor, Illyés Gyula, Nádass József és Németh
Andor – kénytelenek voltak azzal szembesülni, hogy egyfajta légüres térbe kerültek: az
avantgarde egykori közönsége már alig-alig létezett, az új lehetséges olvasókat – és ami
Kassák számára mindig elsőrendű fontosságú volt, az új lehetséges követőket – szemmel
láthatóan sokkal konkrétabban politikai, praktikus harci kérdések foglalkoztatták. A direkt
politizálás ugyanakkor természetesen az ellenforradalmi hatalom rosszallásába ütközött, és
lehetőségei igen szűkre szabottak voltak; Kassák viszont egyáltalán nem azért tért haza, hogy
lepattant pincékben és kopott külvárosi bódékban rosszul stencilezett, illegális lapocskákat
gyártson. A dilemmát ő maga így fogalmazta meg később Az izmusok történetében:
„Politizálni nem volt szabad: a politizálásról nem mondhattunk le; az volt a kérdés, milyen
formában politizáljunk. Művészetet nem csinálhattunk; a művészetről nem mondhattunk le, az
volt a kérdés, milyen művészetet és hogyan vigyük a közönség elé. Közönségünk nem volt;
egy lap csak olvasóiból élhet; az volt a kérdés, hol keressük az olvasókat. Szervezkednünk
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nem volt szabad: elhatároztuk, hogy szervezkedünk; meg kellet teremteni hozzá a formát. (…)
Meg kellett állapítanunk, hogy egyetlen réteg van, amelyért küzdeni érdemes: az
ifjúmunkásoké és a diákoké. Ahhoz azonban, hogy kapcsolatot teremthessünk velük, egészen
új nyelvet kellett kialakítanunk. Bár számíthattunk az értelmiség néhány magányosára, aki
nem hagyta el az országot, nyilvánvaló volt, hogy az ifjúságból kell kinevelnünk a MUNKA
gárdáját.”228
Maga Kassák tehát viszonylag egyszerűen, magától értetődően határozta meg azt a bázist,
amely művészeti és politikai tevékenységének hátországául kínálkozott; ő is tudta persze,
hogy ennek az ifjúságnak csupán egy kis része jöhet számításba. Az ifjúmunkások hangos
kisebbsége ugyan újra és újra demonstrálta elégedetlenségét a szociáldemokrata párt
politikájával és (kisebb mértékben) a szociáldemokrácia kanonizált művészetével szemben, és
a diákság körében is fel-feltűntek baloldali radikális elemek, ám ezeknek a kegyeiért a húszas
évek végének Magyarországán komoly konkurenciaharc bontakozott ki a legkülönfélébb
radikális baloldali irányzatok között. Ha úgy tetszik, a kínálati piac sokkal nagyobb volt a
tényleges keresletnél, és míg a különféle platformok és irányzatok, frakciók és csoportok
állandó felbomlása és átalakulása egyre növelte a lehetséges választások számát, addig a
baloldali radikálisnak tekinthető fiatalság száma legfeljebb állandó volt, sőt inkább csökkent.
Kassák valamiféle egységes ellenkultúrában gondolkodott – az életmód, a morál, a politika és
a művészet univerzumában. Ám a feltételezett ellenkultúra maga is számos szubkultúrára
oszlott, amelynek minden fragmentuma hasonlóan univerzalisztikus igényekkel lépett fel. Az
absztrakció egy szintjén kétségtelenül létezett „kommunista” vagy éppen „szocialista”
mozgalom Magyarországon. Alapvetően a rendőrség politikai csoportja is ilyen átfogóan
tekintett általában a baloldali radikalizmus minden megnyilvánulására, így természetesen a
Munka-körre is. Ebben a miliőben azonban a legviharosabb belső háborúk dúltak, vagy –
jóval ritkábban – belső békék, átmeneti szövetségek köttettek. Erre is, arra is fogunk példákat
látni.
1928, a Munka megjelenésének éve a magyarországi kommunista mozgalmak, a miliő
szempontjából több tekintetben is fontos, korszakhatárt jelentő év volt; megszűnt az MSZMP;
ebben az évben kezdte meg szemináriumait Weisshaus Aladár, akinek köpönyegéből bújt elő
az elkövetkező évek legtöbb baloldali radikális militánsa. Az 1927-es lebukásokat követően
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dezorganizálódott KIMSZ-ből kivált az a mintegy harminc ifjúmunkás, akik a következő
évben Hartstein Iván vezetésével létrehozták a Marxista Ellenzéki Frontot. Az év elején
mintegy hetven taggal létrejött a Magyar Általános Munkásszövetség, amely infrastruktúrát
biztosított a radikális baloldali csoportosulások szinte mindegyikének, így egy időre a Munkakör szakadárjainak is. Maga Kassák pedig a hazaérkezésétől számított szűk két év alatt
relatíve óriási tábort gyűjtött maga köré: már 1928-ban is százakat vonzott, 1931-ben pedig –
immáron a Munka-kör kettészakadása után – egy rendőrségi jelentés 1000 – 1200
szimpatizánsával, követőjével számol. Persze ahhoz, hogy a politikai csoport nyomozói
valakit ide soroljanak, az is elég volt, ha egy igazoltatásnál vagy házkutatás során megtalálták
nála a Munka egy-egy példányát.229
A Munka ideálja egyfajta totális ellenkultúra kialakítása volt, amelyben immár a művészet
helyett a politika kapta a legnagyobb hangsúlyt. Jellemző módon a hivatalos kommunista
mozgalom és Kassák viszonya éppen akkor romlott meg igazán, amikor a Munkával Kassákék
tevékenysége egyre inkább átpolitizálódott. A Tamás Aladár szerkesztésében megjelenő és
lényegében a KMP legális kulturális és politikai orgánumának számító 100% afféle
ellensúlyként szolgált a Munkával szemben – és bár a kultúra területén szintén igen
színvonalas lap volt, soha nem tudott a Munka igazi vetélytársává válni. Polemikus írásaiban
pedig éppoly szektás és beszűkült volt, mint a KMP többi orgánuma. Amíg Kassák és követői
megmaradtak avantgarde kaptafájuknál, addig leginkább afféle társutasnak számítottak a
hivatalos kommunista mozgalom szemében. Amint azonban direkten politizálni kezdtek,
rögtön polgári dekadensekként, zűrzavart keltő bomlasztókként jelentek meg. Kassák 1930ban „szociáljezsuitizmusnak” titulálta ezt a közelítést.
A Munka-kör Kassák uralta Gesamkunstwerkjén belül kezdetben még teljes szabadsággal
folyhattak a párhuzamos diskurzusok, hiszen Kassák – a „mozgalom pápája”, ahogy ellenfelei
nevezték – nemigen hajlott a szektásság felé. Éppen ez volt egyik fő ereje a hivatalos
kommunista mozgalommal szemben: a kohéziós erőt sokkal inkább a közös tevékenység
öröme, a közös ideálok és a vitákban formálódó elméletek jelentették, mintsem valamiféle
autoriter szemlélet vagy automatizálódó tekintélytisztelet. A Munka-kör életformát is
jelentett, stílust adott – ám éppen saját prioritásainak megfelelően hamarosan konkrét politikai
kérdésekkel kellett szembenéznie, és ez óhatatlanul szakításokhoz vezetett. Ugyanakkor a

229

MOL 651. f. 2./1931 – 1 – 4031.

185

Munka-kör állandó kritikai szellemében egyre inkább kiformálódtak olyan egyéniségek, akik
korlátozónak

és

fojtogatónak

kezdték

érezni

Kassák

vitathatatlan

dominanciáját.

Beszélhetnénk akár nemzedéki ellentétről is – a negyvenen túli Kassák e fiatal követői húszas
éveik elején jártak ekkor. Ám egyre inkább Megnőttek és elindultak, mint Kassák 1931-es
regénye címében írta róluk.
A Munka-körbe 1930 tavaszán gyűrűztek be azok a viták, amelyek nemzetközileg is egyre
nagyobb bizonytalanságot keltettek a világ kommunistái között. Az ellentétek leginkább két
ponton váltak nyilvánvalóvá: az első szovjet ötéves terv értékelésében, illetve Trockij
száműzetése körül. Kassák mindkét kérdésben meglehetősen közel állt a hivatalos
kommunista irányvonalhoz. Az ötéves tervben a termelő munka diadalát látta; a munka – nem
véletlen a folyóirat címválasztása! – számára mindig elsősorban mint a par excellence emberi
tevékenység jelent meg, és nemigen foglalkoztatta annak elidegenítő hatása.230 Az ötéves
tervet ennek megfelelően a munka megszervezésének, tehát a szocializmus felé tett jelentős
lépésnek tekintette. Trockij száműzetését pedig elfogadta, vagy legalábbis nemigen
kérdőjelezte meg: ő maga soha nem volt trockista, bár a Munka Justus Pál tollából több írást is
közölt a vitatott ex-szovjet ex-vezetőről.231 „Kassák álláspontja ebben a kérdésben fedte a
vonalat” – állapította meg helyeslően egy, a KMP Külföldi Bizottságának küldött jelentés
1932-ben.232 A Munka-kör legtehetségesebbjei között azonban nem mindenki osztotta Kassák
nézeteit. A belső ellenzék vezéralakjai Szabó Lajos, Justus Pál és Partos Pál voltak. Szabó
Lajos 1930 tavaszán a Munka-kör egyik szemináriumán olyan hevesen támadta a Szovjetunió
politikáját, hogy Kassák kitessékelte őt a teremből. Vele együtt azonban még mintegy ötvenen
távoztak – látszott, hogy a szakadás előbb-utóbb elkerülhetetlenné válik.
A renegát Munka-körös ideológusok közül kettőt emelnék ki, Szabó Lajost és Partos Pált –
hatásuk a miliőn belül igen jelentős volt: ők jelentették az úgynevezett „oppó” legkeményebb
magját, de komoly hatásuk volt abban is, hogy a hellyel-közzel trockista Marxista Ellenzéki
Front a tanácskommunista Magyarországi Baloldali Kommunisták Szervezetévé (MBKSZ)
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Igaz, hogy Marx elidegenedés-elméletének alapműve, a Gazdasági-filozófiai kéziratok első ízben csak 1932ben jelent meg, de a munka elidegenítő hatásának elemzése már korábban beépült a kommunista gondolkodásba,
nem utolsósorban Karl Korsch és Anton Pannekoek jóvoltából.
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Kassákot – és általában az összes ellenzéki csoportosulást – mind a korabeli kommunista mozgalom, mind a
későbbi történetírás gyakran nevezte trockistának. Ez azonban általában nem jelentett többet, mint a „párttal
szemben álló” szinonimáját, amolyan általános szitokszót.
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alakult, a Magyar Általános Munkásszövetség pedig radikalizálódott. Persze ha más
szempontból közelítjük meg a kérdést, komoly szerepet játszottak mindkét szervezet
ellehetetlenülésében is: a mind radikálisabb hangot megütő, és direkt akciókba kezdő
MBKSZ-t a rendőrség számolta fel, a MÁMSZ pedig válságba került, és végül Weisshaus
Aladár Népmozgalmával fuzionálva elveszítette minden karakterisztikus vonását. Mindketten
– Partos előbb, mint Szabó – a német radikális marxista Karl Korsch tanítványai lettek, és az
ő nézeteit közvetítették a magyar miliő felé. Korsch elképzelései egyébként nem voltak
ismeretlenek Kassák számára sem, hiszen a német kommunista párttal 1926-ban szakító
forradalmár-filozófus nem egyszer publikált a Franz Pfemfert szerkesztette németországi
lapban, a Die Aktionban is, amely már Kassák korábbi folyóirataira is nagy hatással volt, és
direkt, igen radikális politizálásával a Munka egyik legfontosabb előképének is tekinthető.
A Kassák és a Munka-kör radikálisai közötti ellentét 1930 őszére érett szervezeti szakítássá.
A szeptember elsejei nagy tüntetést és a rá következő zavargásokat a fiatalok bizonyítéknak
tekintették az azonnali forradalmasodás lehetőségére. Még a KIMSZ-en és a KMP-n belül is
sokan úgy gondolták, itt az ideje egy „akciópárt” létrehozásának. A zavargásokat követő
hétvégén fiatalok egy csoportja – a Munka-körhöz tartozók, szociáldemokrata és kommunista
diákok (köztük nem egy KIMSZ-tag), középiskolai tanulók, egyetemisták – gyűltek össze a
hűvösvölgyi Gémeskútnál, hogy megalakítsák a szociáldemokrata párt Diákcsoportját. A
találkozót a Munka-kör ellenzékének vezéralakjai: Justus Pál, Szabó Lajos, Fuchs Pál és
Szirtes Andor szervezték.233 Kassák ezt az aktust a korábban elmérgesedő viták után már nem
tudta tolerálni, és a Munka 1930. szeptember 15-i számában a következő közleményt
jelentette meg: „Mivel egyesek közöttünk az utóbbi időben oly frakciótevékenységet
kezdeményeztek, amely a Munka eredeti célkitűzéseivel ellentétben áll (…) ezért a Munka
Békeffy Zoltánnal, Berkovits Tiborral, Fuchs Pállal, Heilein Károllyal, Justus Pállal és Szabó
Lajossal, a frakció irányítóival minden közösséget megtagad.” Természetesen ezt a hivatalos
hangot a Munka-kör esetében nem kellett olyan halálosan komolyan venni, mint a hivatalos
kommunista mozgalomban. Kassák és a kizártak viszonya többnyire a kizárás után is baráti
maradt, bár Kassák némileg lenézte mozgalmának renegátjait: „Az a pár pesti diákgyerek akar
a nagy orosz medve kalapjába szarni!” – zsörtölődött.
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Román József: Nem! Párttörténeti mellékszálak. Valóság, 1989. 6. szám. 99 – 112. old.
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A kizáró határozatot követően formálódott meg az a kezdetben mintegy húsz-harmincfős,
majd duplájára duzzadó, bizonytalan határvonalú mozgalom, amelyet a kizártak és néhány
Munka-körös, diákcsoportos társuk alkotott. Ez volt az „oppó”, vagyis az ellenzék. A
hangadók közé tartozott az említetteken kívül Bíró Gábor, Lux László, Deutsch Katalin és
még néhány társuk: diákok, tisztviselők, néhány kisipari munkás. Voltak, akik a KIMSZ-ből
érkeztek (vagyis „lejöttek a fáról”, mint Lux László fogalmazott234), mások Demény köreiből
vagy éppen a rendőrség által kommunistának tartott Somér Hacair cionista-szocialista
mozgalomból. Magukat többé-kevésbé leninistának vallották, és – mivel Bécsből és Párizsból
hozzájutottak trockista anyagokhoz, valamint nyelveket is beszéltek – nagyjából a trockista
álláspontokat követték. Közeledni próbáltak a trockista Bécsi Irodához, amely azonban ekkor
már a Marxista Ellenzéki Frontot, vagyis a Hartstein-csoportot fontosabb és jobban felkészült
szervezetnek tartotta. A MEF tagsága ráadásul úgy értékelte ezt a próbálkozást, hogy Justusék
őket akarták megfúrni; a viszony egy ideig feszült volt köztük, sőt verekedésekre is sor
került.235
A Justus-féle társaság az MSZDP 6-os pártszervezetének keretében működött, és kihasználta
a Diákcsoport – egyébként elég szűk – infrastrukturális lehetőségeit is. Cserébe tagjai részt
vettek az MSZDP községi választási agitációjában. 1930 novemberében az MSZDP Országos
Ifjúsági Bizottságának vezetőségében tevékenykedő Demény Pállal is tárgyaltak a
bizottságban való részvételről, és ennek eredményeként az OIB vezetőségébe két tagot, Kepes
Imrét és Rácz Istvánt delegálták.236 Céljuk az volt, hogy amennyiben sikerül elegendő embert
toborozni a szociáldemokrata ifimozgalomból, akkor megalapíthatják a „harmadik
munkáspártot”, addig pedig illegális sejteket hoznak létre az ificsoportokban. Előadásokat
tartottak, vitákat szerveztek. Mikor a különféle szemináriumokon többször összekülönböztek
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Ezt az információt, és sok mást is Bíró Gábornétól kaptam, akinek itt szeretnék köszönetet mondani azért,
hogy emlékeivel, máig izzó lelkesedésével életet lehelt számomra ebbe a mozgalomba, amit addig jórészt csak
irattári anyagokból, sajtópolémiákból ismertem. A „fáról lejövetel” gúnyos bökvers formájában is megjelent:
„A vadság középfokán, bumsztadra, bumsztadra,
éltek páran még a fán, bumsztadrattata,
Gyertek le, ti bolondok, elmúlt már az alapfok!
Bumsztadratta, bumsztadra, bumsztadrattata.” – Harsányi Iván közlése, aki ezeket a versikéket 1945 után, a
SZIM VIII. kerületi szervezetében még hallotta énekelni.
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PIL 878. f. 8.cs. 122. ő. e. 1. l. A Hartstein-csoport amúgy sem riadt vissza némi ütlegtől. Erdős László így
emlékezett erre: „…a szélsőbaloldali csoportok között volt nem is egy, amelytől, ha érveiből kifogyott, könnyen
ruhát szakíthattunk. A justusistáktól soha, a deményistáktól esetleg, a hartsteinistáktól szinte biztosan”. (Erdős
László: Böllérbicskák éjszakája. Magvető, Bp., 1984. 54. old.). E sorok írójának Román József megmutatta a
sebhelyet, amelyet Fürth Barnabással, a MEF egyik vezetőjével folytatott „vitája” emlékeként mindmáig a
homlokán visel. Segítségéért, emlékeinek felidézéséért neki is köszönettel tartozom.
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a KIMSZ-es aktivistákkal, felajánlották, hogy tegyék azokat valódi vitafórumokká: minden
vitának két moderátora legyen, egy a KIMSZ, egy másik pedig az oppó részéről. Céljuk a
meggyőzés lett volna, hiszen a híres „harmadik munkáspártot” a Kassák által is propagált
„osztályharcos együttműködés” platformján kívánták létrehozni. A KIMSZ kezdetben bele is
egyezett az efféle vitákba (ne feledjük, a – nem ritkán túlságosan merev – konspirációs
szabályok meglehetősen nehézkessé tették a tagság és a vezetés, illetve a KIMSZ és a KMP
kommunikációját, nem beszélve a párt hazai és emigrációs vezetésének érintkezéséről), ám
hamarosan kiderült, hogy nem képesek megfelelő vitapartnereket kiállítani a marxizmusban
járatos, nyelveket beszélő, és – ez volt talán a legnagyobb gond – igen zavarba ejtő kérdéseket
megfogalmazó oppósokkal szemben. Az oppó tagjai ugyanis – a KIMSZ-esekkel ellentétben
– igen tájékozottak voltak a Szovjetunió aktuális helyzetéről, és könnyen megcáfolhatták a
KIMSZ-aktivisták felszínes és teleologikus érvelését. Szellemi fölényük tudatában időnként
meglehetősen gúnyosan viselkedtek: a viták összegzéseként néha rágyújtottak az oppó
indulójának számító „csasztuskára”, Justus Pál és Lux László közös „alkotására”:
„A tökgyalu és a zsendice elektrifikálva jó.
Kendertiloláskor szülte ezt az oppozíció.
Ó tökgyalu, korunk jelképe vagy.
Az ötéves terven belül megsokszorozod magad.”237
Partos Pál – aki Berlinben személyesen is összeismerkedett Korschal – azonban hamarosan új,
„antiorganizációs” téziseket kezdett terjeszteni, amelyek szerint a viszonylagos társadalmi
béke idején minden szervezet önmagában hordja a bürokratizálódás és a „lemerevedés”
veszélyeit. A feladat tehát egy ellenforradalmi periódusban semmi esetre sem egy szigorú
hierarchiájú párt kiépítése, hanem egy föderatív alapokon álló, belső autonómiával
rendelkező, spontán reagálásokra és organikus fejlődésre egyaránt képes osztálymozgalom
kezdeményezése. A viták, az önképzés, az állandó kritikai légkör segíthet a „fegyverek
kikovácsolásában”, amelyek azután a helyzet forradalmasodása esetén valamiféle harci
szervezet alapjai lehetnek. Ezek az elképzelések nemigen illeszkedtek a „harmadik
munkáspárt” stratégiájába, amelyhez az oppó nem egy tagja továbbra is ragaszkodott. Az
„organizációs vita” miatt 1931 áprilisában az oppó kétfelé szakadt: Szabó Lajos, Partos Pál és
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Román József: id. mű, 109. old.; Erdős László: id. mű, 54. old. Hogy az artikuláltabb elméleti felvetésekre
miként reagált a hivatalos ifjúsági mozgalom, azt a pártsajtó mellett jól tükrözi egy másik „oppós” csasztuska,
amelyért szintén Harsányi Ivánnak tartozom köszönettel:
„Elmélet és gyakorlat, bumsztara, bumsztara
Mindkettő egymásra hat, bumsztarattara
Aki eztet tagadja, az egy piszok trockista…”
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Justus Pál a korschi nézeteket követték, míg Fuchs Pál, Berkovits Tibor és társaik hűek
maradtak az eredeti, a szervezkedés és a pártforma döntő fontosságát hangsúlyozó trockistoid
elképzelésekhez. Az utóbbiak Deményhez közeledtek, ám ő továbbra sem tolerálta a
Szovjetunió

kritikáját,

és

hamarosan

kiszorította

Fuchsékat

a

szociáldemokrata

ifiszervezetekből.238 Partos és társai pedig a MÁMSZ-al és a Hartstein-vezette MEF-el
kerestek kapcsolatokat, miközben szorgosan jártak ki Berlinbe Korschhoz, lefordították és
kommentálták Marx Bevezetés a politikai gazdaságtan bírálatába című írását; a
kommentárokról Korsch igen elismerően nyilatkozott. Korsch Szabó Lajoson keresztül
juttatta el Magyarországra Lenin híres, Sztálin durvaságát ostorozó „politikai végrendeletét”
is.
Az „antiorganizációsok” tézisei igen pezsdítőleg hatottak a Hartstein-csoport gondolkodására.
A MEF egyik vezéralakja, Fürth Barnabás maga is Berlinbe utazott, ahol megismerkedett a
német-holland tanácskommunizmus irányzataival, de Korschal is. Hazatérte után a MEF-en
belül is fellángoltak a viták a továbbra is trockistoid vonalat követő Hartstein és hívei,
valamint a Fürth-vezette tanácskommunisták között. Eddigre azonban az oppótól már
eltávolodtak: míg az oppósok végig megmaradtak szellemi kihívásokra vágyó értelmiséginek,
a MEF tagságát adó radikális gondolkozású kisipari munkásfiatalok lenézték és elítélték
„eszmei ingadozásaikat”. Végső soron azonban mégis kijelenthetjük: az oppóval való
együttműködés hatására alakult ki a Hartstein-féle trockista csoportból a korschi téziseket és a
Németország Kommunista Munkáspártja (Kommunistische Arbeiter-Partei Deutschlands KAPD) elképzeléseit követő Magyarországi Baloldali Kommunisták Szervezete; ez viszont
már élesen – az oppónál sokkal élesebben – szembehelyezkedett Kassák Munka-körével,
amelyet gúnyosan csak a „kultúrforradalmárok társaságának” nevezett. A szovjet mintát
elutasító csoport különösen akkor fordult a Munka-kör ellen, amikor 1932-ben Kassákék a
Munka-könyvtára sorozatban megjelentették Molotovnak a második szovjet ötéves tervről
szóló brosúráját.239 Kassák senkinek sem tudott a kedvére tenni, hiszen ugyanakkor a
hivatalos kommunista mozgalom azért támadta, mert Molotov téziseit a saját tulajdonának
tekintette. Maga az oppó a harmincas évek közepe táján lassanként felbomlott; nem is igen
történhetett ez másként egy ilyen heterogén, szétágazó érdeklődésű csoportosulás esetében.
Nem voltak nagy csaták és denunciálások, mint a hivatalos mozgalomban; látványos,
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Demény Pál soha nem került szembe a szovjet politikával (illetve avval, amit ő arról gondolt). Akkori
önmagát még kései visszaemlékezéseiben is – Weisshaus Aladár szavaival – „szovjetrajongóként” definiálta.
239
Molotov: A második orosz ötéves terv. Munka-könyvtára, Bp., 1932.
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botrányos szakításokra sem került sor. E néhány kreatív és nyughatatlan szellem útja egy
ponton találkozott, és egy ideig többé-kevésbé párhuzamosan futott, hogy azután ismét
elágazzon. Justus későbbi pályafutása közismert; Szabó Lajos a vallásfilozófia felé fordult;
többen külföldre távoztak, voltak, akik a szociáldemokrata pártba, mások a hivatalos
kommunista mozgalomba olvadtak bele. Nem egy közülük részt vett az ellenállásban,
néhányan a munkaszolgálat vagy a nyilasterror áldozataivá váltak. Voltak, akik megjárták a
Rákosi-rendszer börtöneit is. További életútjukról, az oppó utóéletéről tanulmányok tucatjait
lehetne írni.
1932 – 1933 folyamán a gazdasági válság Magyarországon is alaposan éreztette a hatását. A
kiélezett helyzetben tovább fokozódott a politikai harc az egyes irányzatok között. A
kulturális fronton ekkor még egyértelműen a Munka-kör vitte a prímet, mindenekelőtt a
Kassákné Simon Jolán által szervezett remek szavalókórusaival, valamint a szociofotósokkal
az élen. A korábban egységesnek és totálisnak feltételezett ellenkultúra azonban egyre inkább
szubkultúrává vált: a Kassákék által hirdetett „örök forradalomnak”, az új ember
kikovácsolásának nemigen kedveztek azok az évek, amikor a munkások egyre növekvő
tömegeinek a puszta túlélés vált a legfontosabb, központi kérdéssé.
1934 nemzetközi szempontból is a munkásmozgalom válságéve volt: Németországban már
teljes erővel tombolt a náci diktatúra, a szomszédos Ausztriában februárban véresen leverték a
Schutzbund-felkelést, októberben Spanyolországban az asztúriai bányászfelkelést; az év
végén pedig a Szovjetunióban a Kirov-gyilkosság apropóján gőzerővel beindult a régi
bolsevikok elleni hadjárat, letartóztatták Zivovjevet és Kamenyevet is. Az év folyamán a
magyar rendőrség is kapott az alkalmon, és megkezdte a radikális baloldal tevékenységének
felszámolását, különösen miután egy magát anarcho-kommunistának nevező csoport
bombamerényleteket követett el a főváros előkelő negyedeiben. Rövid úton elfogták a
merénylőket, majd lecsaptak a Magyar Általános Munkásszövetségre, a Hartstein-féle
társaság
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Munkásszövetségre is. Az állami és társadalmi rend felforgatására irányuló izgatás címén
Kassák ellen is eljárás indult önéletrajzi regényének az 1919-es eseményekkel foglalkozó
kötete miatt. Érzékeny veszteségeket szenvedett a KMP és a KIMSZ is, de ugyanakkor tisztult
a pálya: a húszas évek vége óta tartó mozgalmi sokszínűség a harmincas évek derekára erősen
megszürkült, és 1935-ben a KMP-s Rózsa Ferenc a Weisshaus-frakcióról küldött jelentésében
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már „az utolsó likvidátor banda likvidálásáról” beszélhetett.240 A Munka még öt éven
keresztül megjelent, és továbbra is a legmagasabb színvonalat képviselte a baloldali
folyóiratok között. Maga a Munka-kör azonban 1934 – 1935 folyamán tulajdonképpen
felbomlott. Megszűnt, vagy legalábbis alaposan meggyengült és átrostálódott az a miliő,
amelyben tevékenységét végezte. Ennek oka persze nem kizárólag az volt, hogy az
államhatalom feloszlatta a különféle munkás kultúregyesületeket, hanem az is, hogy beszűkült
a viták, az átértékelések, tulajdonképpen az ideológiai mozgás lehetősége – az az éltető elem,
amely a Munka-kör tevékenységét korábban lehetővé tette. Anélkül a dúsan burjánzó
radikális hátország nélkül, amely aktivistáit és közönségét adta, amely felszívta és tovább
alakította vitáit, ahonnan utánpótlást kapott, és ahol renegátjai is megtalálhatták helyüket, a
Munka közössége legfeljebb csak vegetálni tudott – a folyóirat pedig a totális ellenkultúra
megteremtésének igényét kénytelen-kelletlen feladva maradt, amíg lehetett, pusztán írásos
dokumentum.

A Magyar Általános Munkásszövetség – a magyarországi „ipari unionizmus”
A Weisshaus-féle mozgalommal való szakítás után a MEF nem sokáig maradt szervezeti háttér
nélkül. 1931 folyamán – egyénileg – csatlakoztak a Magyar Általános Munkásszövetséghez
(MÁMSZ).
A MÁMSZ hivatalosan 1928. január 27-én alakult meg hetven taggal. Lényegében az amerikai
IWW magyarországi tagszervezeteként működött, bár ezt a hivatalos alapszabályban – a
törvényi szabályozások miatt – nem rögzítették. Az IWW tagságában igen sok volt a
bevándorolt munkás. A szervezetnek 1912-től (egészen 1954-ig!) angol-magyar nyelvű
hetilapja jelent meg Chicagóban, Clevelandben és New York-ban Bérmunkás – Hungarian
Official Journal of the IWW címen. A szervezet Magyarországon először 1920-ban jelent meg.
A Magyar–Amerikai Famegmunkáló Rt. amerikás magyar előmunkásokat hozott az országba,
akik között ott voltak az IWW tagjai is. Hasonló volt a helyzet a szomszédos Csehszlovákiában,
ahol a szlovákiai bányák amerikai társtulajdonosai hozták be az IWW tagjait. A szervezkedés
megindult, és míg az ellenforradalmi Magyarországon csak évek multán ölthetett szervezeti
240

PIL 878. f. /8. cs. / 124. ő.e. Rózsa Ferenc (illegális nevén: Kazán) egyébként nem mutatkozott elég
„vonalasnak” ebben a kérdésben, és felvetette az együttműködés lehetőségét a Weissahus-kör egyes
„jószándékú” elemeivel. „Kazán megint alaposan elgaloppírozta magát” – kommentálták a KMP-ben, és Rózsát
utasították, hogy hagyjon fel az ilyesféle próbálkozásokkal. (Ugyanott).
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formát, addig a demokratikus Csehszlovákiában már 1921 januárjában Pozsonyban megjelent
az IWW első európai magyar nyelvű újságja, a Felszabadulás – a Világ Ipari Munkásai
Szervezetének Hivatalos Lapja Károly Sándor szerkesztésében. A lapot – mely rövid szlovák
nyelvű összefoglalót is tartalmazott – Csehszlovákián kívül Ausztriában, Magyarországon, az
USA-ban, Romániában és Jugoszláviában is terjesztették. Ekkor már IWW-bizottság, illetve
delegátus működött Losoncon, Komáromban, Rózsahegyen és Nagyszombaton.241
1928-ban olyan legális, alapszabállyal rendelkező munkásszervezet jött létre, amelynek
programja nemcsak az MSZDP-énél, de sok szempontból a KMP-énél is radikálisabb,
„balosabb”

volt.

A

Magyar

Munkásszövetség242

Általános

tagsága

egy év

alatt

megnégyszereződött, és az 1929. januári rendkívüli közgyűlés idején már meghaladta a 250et.243 A szervezet működését jól jellemzi, hogy ekkor a vezetőség tagjai önként lemondtak
tisztségeikről kijelentve, hogy őket annak idején egy hetven tagot számláló szervezet választotta
meg, és szükséges, hogy az új szakmák, illetve az új tagok is képviselethez jussanak a
Szövetség vezetésében. Addigra a MÁMSZ 29 szakma képviselőit tömörítette; a
szakszervezetekből átlépő munkások korábbi szervezeti tagságát a Szövetség tagsági idejébe –
kérésre – beszámították. Lapjuknak, a Bérmunkásnak első száma 1928 májusában került az
utcára. A Szövetségnek akkor már állandó központja működött a Tisza Kálmán téren, amely
hivatalos fogadóórákat tartott; megalakult a szövetségi könyvtár, a tagoknak a Szövetség
kérésükre könyveket vásárolt, amit aztán részletekben, kamatmentesen törleszthettek. Kialakult
a tagdíjak rendszere: a férfiak 1 pengő 50 fillért, a nők 1 pengőt fizettek havonta. Az első
pénztári évet a szervezet 308 pengő, a másodikat 2088 pengő bevétellel zárta; a kiadások
rovatban ugyannyi szerepelt. A kiadások között – a szokásos helyiségbérlet, postai és
nyomdaköltségek, könyvek listája mellett a „játékszerek” rovatban 30 pengő szerepelt: a
MÁMSZ közösségi élete is fellendülőben volt.
A MÁMSZ gyűjtőmedencéje lett a szakszervezetekből és a szociáldemokratákból kiábrándult
munkásoknak, az ellenzékiségük miatt eltávolított baloldaliaknak. Radikális, de teljesen nyitott
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Felszabadulás, I. évf. 1. szám. 11. o.
Az alakuló ülésen a tagság a Magyarországi Általános Munkásszövetség nevet fogadta el, hogy ezzel is
érzékeltesse a szervezet internacionalizmusát. A belügyminisztérium azonban csak Magyar ÁMSZ néven
engedélyezte a szervezet bejegyzését. Bérmunkás, I. évf. 1. szám (1928. május). 3. o.
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Kommunista, II. évf. 17. szám (1929. február közepe). 8. o. Mivel a cikk a közgyűlés jegyzőkönyvén alapul,
és az adatokat a Bérmunkás később megerősíti, ez a szám elfogadhatónak tűnik. A szervezet bevételei ebből a
szempontból kevésbé adhatnak támpontot: egyrészt gyakoriak voltak a – többnyire néhány, vagy tizenegynéhány pengős – adományok, másrészt – mint ez a Bérmunkás állandó figyelmeztetéseiből kiderül – a
tagdíjfizetési fegyelem nem volt valami erős.
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mozgalom volt: nyomát sem találni benne a szektásságnak. Tagjai és vezetői egyaránt
munkások voltak; autodidakta ideológusaik időnként meglepően új nézeteket hangoztattak.244
Nem szorul sok magyarázatra, hogy a MEF tagjainak miért volt hasznos egy ilyen szervezethez
tartozni. Komoly infrastruktúrához jutottak, és egy legális, bejegyzett, nemzetközi háttérrel
rendelkező szervezethez tartozhattak, amely csak annyit várt el tőlük, hogy bizonyos
alapelvekkel értsenek egyet – és ezek teljesen összeegyeztethetőek voltak a MEF
elképzeléseivel. 1931-ben beléptek hát a szervezetbe.245 Akkor még nem gondolták, hogy
részben éppen ők okozzák majd a Szövetség ellehetetlenülését. 1932 tavaszán ugyanis a
hatalom belátta tévedését: korábban csupán a politikai ellenfél, az MSZDP szakszervezeti
bázisát gyengítő lehetőséget láttak a MÁMSZ-ban. A szervezet valódi radikalizmusát elfedte az
a szokatlan, Amerikából eredő frazeológia, amelyet a rendőrség hazai szakértői nem ismertek: a
MÁMSZ beszélt ugyan osztályharcról, sztrájkokról, de nagy hangsúlyt kapott az emberek
testvériségéről, a felvilágosítás, a tanulás és a művelődés dicséretéről szóló, szinte már vallási
rajongásra emlékeztető szóhasználat. A Szövetség sietett leszögezni: tagjai nem politizálnak,
sőt, ezt az alapszabályban is rögzítették. A rendőrség így többé-kevésbé nyugodt lehetett, hiszen
a MÁMSZ nem tört választási babérokra, és a KMP esetleges behatolása felől is biztosítva volt.
Lassanként azonban világossá vált, hogy mind e mellett a MÁMSZ sok szempontból
radikálisabb és mindenképpen harciasabb gyakorlatot folytat nemcsak az MSZDP-nél és a
hagyományos szakszervezeteknél, hanem a KMP-nél is. A MÁMSZ ugyanis elutasította a
szakszervezeteket; Tóth István, a Bérmunkás felelős kiadója olyan „Flóbert-pisztolyhoz”
hasonlította őket, amellyel „csak verebekre lehet lőni”.246 Élére állt viszont a sztrájkharcoknak,
így az 1928 karácsonyi nagy bányászsztrájknak is, és ellene volt bármilyen, a munkaadókkal
kötendő kompromisszumnak csakúgy, mint a szakszervezetek próbálkozásainak, hogy a
sztrájkokat lecsendesítsék.
Hartstein Iván 1931 őszén bekerült a MÁMSZ vezetőségébe is. Szemináriumokat tartott, és a
csoport „szélsőséges elemei” hamarosan köréje csoportosultak. 1932 tavaszán végül a rendőrség
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Így például a MÁMSZ titkára, Berke József ácsmunkás kifejtette, hogy „nem csak az emberiség, hanem az
egész szerves élet jelenségének fejlődési történelme is az osztály differenciálódás története.” Ennek alapján az
osztályharcot nem tudatos aktusnak tartja, hanem „az emberi akarattól függetlenül történő fejlődés
mozzanatszerű megnyilvánulásának” ami megsemmisíti azokat is, akik tagadják, ám azokat is, akik „jelszóként
való hirdetésével törekednek azt meggátolni hogy az érdekelt tömegek mibenlétét felismerhessék.” (Bérmunkás,
I. évf. 1. szám. 2. o). A cikket a Kommunista (II. évf., 14. szám. 8. o) „egyenesen közveszélyesnek”, „fasisztaízű
bolondgombának” minősítette.
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Gadanecz Béla – Gadanecz Éva: i. m. 92. o.
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Idézi a Kommunista, II. évf. 17. szám. 8. o.
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– „bolsevista agitáció” vádjával – lecsapott a Szövetségre. Április 27-én razziát tartottak a
MÁMSZ-nál, amelynek során másokkal együtt Hartsteint is előállították.247 A Szövetség
helyzetét csak tovább nehezítette a Hartstein-csoport (ekkor már MBKSZ) felszámolása 1933ban. Az alig vegetáló MÁMSZ 1934-ben Weisshaus – a rendőrség szerint szintén leszálló ágba
került,248 valójában inkább megerősödött – mozgalmával fuzionált. Weisshaus Aladár ez év
folyamán mindent elkövetett, hogy mozgalmának valamilyen szervezeti hátteret biztosítson. Az
MSZDP-vel folytatott sikertelen tárgyalásai után a KMP vezetésénél próbálkozott. Ettől az sem
térítette el, hogy lapjának, az Új Szónak a terjesztését 1934 márciusában az MSZDP, majd egy
hónapra rá a KMP is – kizárás terhe mellett – megtiltotta tagjainak.249 Weisshaus, aki a
rendőrségi jelentés szerint „a munkásmozgalomban a IV. Internacionalistákhoz [sic!] tartozik és
szellemi vezérének Trockijt tartja, tárgyalásokat tett folyamatba aziránt, hogy a KMP-be
beolvad.” A KMP vezetői szívesen látták volna a képzett, jó tollú Weissahust ismét a párton
belül, ő azonban ezért vezető funkciót követelt magának cserébe. A Komintern Politikai
Titkársága viszont nem oldotta fel a Weisshaust kizáró határozatot, és így a többször is
megismételt

tárgyalások nem vezettek eredményre.250 Weisshaus ezután a Zsilinszky-féle

Magyar Radikális Pártban igyekezett egy munkáscsoportot kialakítani, sőt, a rendőrség
információi szerint egy Magyar Radikális Munkáspárt létrehozásán fáradozott. Mozgalmához
elégedetlen

elemek

csatlakoztak

a

„Nemzeti

Egység

Pártjából,

Meskótól

és

az

Eszmetáborból”,251 vagyis a szélsőjobb és az éledező magyar fasizmus háza tájáról. Zsilinszky
Endre azonban – a belügyminisztérium figyelmeztetései után – eltanácsolta pártjából a
„kommunistákat”. Ezután fordult Weisshaus a MÁMSZ felé. A fúzió mindkét szervezetet
felpezsdítette, és egy ideig még a korábbi IWW-álláspont is érvényesült, főleg a
szakszervezetekről vallott nézetek terén. A MÁMSZ Róna utca 97. alatti helyiségében ekkor
még a clevelandi Bérmunkást együtt terjesztették az Új Szóval. De Weisshaus és követői
hamarosan saját képükre formálták a Szövetséget, és a MÁMSZ alaposan eltért eredeti
célkitűzéseitől; lényegében csak hivatalos keretet adott a Népmozgalomnak. 1936-tól a magyar
Bérmunkás is újra megjelent, alaposan megváltozott célokkal és tartalommal.
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MOL K 149. 651. f. 13/4. ő. e., 126. l.
1933. augusztus 20-án a politikai osztály egy nyomozója már a Weisshaus-mozgalom megszűnéséről
tudósította a belügyminisztert: „A kommunista párt Weisshaus-csoportja [sic!], amelyik amúgy sem képviselt
már számottevő erőt, a napokban feloszlott.” Anyagi források híján Weisshaus állítólag kérte felvételét az
MSZDP-be, de ott elutasították, ezután „beszüntette politikai működését”. MOL K 149. 651. f. 2/1933-1-7403.
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MOL K 149. 651. f. 6/1934 /II. 19. ill. 22. o. Az MSZDP-nél már áprilisban „számottevő” kizárások voltak
ezzel az indokkal (uo. 57. o).
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Uo. 103. és 116. o.
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A szektás szembenállás egyáltalán nem zárta ki a közös akciókat a „hivatalos irányvonalat
követők” és a baloldali kommunisták között. Valódi „vörös frontos” demonstráció színhelye
volt 1931. szeptember 6-án este a Szondy utca és a Rózsa utca sarka: a Nemzetközi Ifjúmunkás
Nap alkalmából rendezett kirándulásról két csoport is leszakadt; az egyik a Váci úton rendezett
felfordulást, míg egy másik, harminc-negyven fős társaság a Szondy utca felé tartott. Az ott
több helyről, kis csoportokban összegyűlő fiatalok egy adott jelre a „Munkát, kenyeret!” jelszót
kezdték skandálni, majd bezúzták több vendéglő és irodahelyiség ablakait, kirakatát. A kiérkező
rendőrség szétverte a tüntetést, és 27 embert előállított.252 Köztük volt Fürth László (Fürth
Barnabás bátyja), ekkor már a MEF tagja; Rézner József,253 a Weisshaus-csoportból kivált
Rézner-csoport vezetője és ideológusa; az Ellenbogen testvérek, akik a KIMSZ vezetésében
működtek, és Bruck Janka, aki másfél évvel korábban még a KMP II. kongresszusának egyetlen
női résztvevője volt, és akit egy év múlva – éppen az ilyen „provokátorokkal” fenntartott
kapcsolatai miatt – már rendőrspicliként szerkeszt ki a Kommunista. A hasonló akciók – egy
hentesüzlet kifosztása, ablakok betörése, kocsmák feldúlása – egyáltalán nem voltak ritkák.
A "tett propagandája": Anarcho-kommunista merényletek Magyarországon
1931. szeptember 13-án Biatorbágynál – máig sem teljesen tisztázott körülmények között –
felrobbantották a vasúti viaduktot a bécsi expressz alatt. Bár, mint közismert, a
kommunistáknak semmi közük sem volt a merénylethez, mégis ez szolgáltatta az alapot a
statárium kihirdetéséhez, amely leginkább őket sújtotta, nem utolsósorban a Sallai–Fürst
justizmord esetében. Érdekes adalék, hogy a statárium kihirdetésének napján, szeptember 19-én
a Tatabánya melletti Bánhidán négy kézzel írott kommunista röplapot találtak. A Fekete
Szövetség nevű „csoport” magára vállalta a biatorbágyi merényletet, és azzal fenyegetőzött,
hogy felrobbantják a Centrálét, a bánhidai villamosközpontot: „…sajnáljuk elveszített proletár
elvtársainkat, mert célunk nem ez volt, de tízszeres bosszút állunk a burzsoázián. Csak hallani
fogjátok a robbanást a Centrálénál, és lángok fognak felcsapni ott, el fog minden veszni, és
minden burzsuj pusztulni fog (…) Adunk mi 100%-os forgalmi adót, áremelést és
vasútdrágítást! Abcug Horthy, Magyarország rablózsiványa! (…) Éljen a kommunizmus! A
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Negyedszázados harc. 242. o; MOL K 149. 651. f. 13/4. ő. e. 68. o.
Rézner József rézműves 1928-ban Weisshaus egyik tanulóköréhez csatlakozott. 1931-ben szakított
Weisshausszal, és követőiből megalakította saját csoportját, amelynek taglétszámát a rendőrség 1932-ben 60–80
főre becsülte. Rézner marxista volt, de nézetei bizonyos pontokon közel álltak az anarcho-szindikalizmushoz.
1934-ben „Marxizmus” címmel könyvet is kiadott, amely nagyrészt „A tőkét” magyarázza (és Weisshaus
hasonló művénél eredetibb munka). Rézner a Szovjetuniót, amelyet „a világ egyetlen proletár államának” tartott,
nem ítélte el olyan élesen, mint általában az oppozíciós csoportok.
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Fekete Szövetség vezére.” Bár a tatabányai rendőrkapitányság vezetője leszögezte, hogy
véleménye szerint nem komoly merénylettervről, hanem „oktalan ijesztegetésről” van szó, azért
a bánhidai rendőrséget 12 revolverrel szerelték fel, Budapestről pedig katonákat vezényeltek a
Centrálé őrzésére. A „tetteseket” soha nem fogták el, de persze robbantásra sem került sor (az
egyetlen gyanúsított a helyi Eszperantó Klub titkára volt,254 de az írásszakértő kizárta, hogy a
röplapokat ő írta volna).255 Mindez persze apró epizód volt csak, és – bár frazeológiájában a
Fekete Szövetség akár baloldali kommunista is lehetne – nem sok köze volt a valóságos
mozgalomhoz. Jól jellemzi azonban azt a grand terreur-t, amiben a hatóságok ekkoriban éltek –
és azt az elkeseredett dühöt, amit sok proletár az ellenforradalmi rendszerrel szemben érzett.
Hasonló elkeseredettséget és koncepciótlanságot sugallt az a merényletsorozat is, amely 1932 és
1934 között igencsak foglalkoztatta a magyar közvéleményt.
A franciaországi anarchista emigrációban magyarok is megfordultak az 1920-as és 1930-as évek
során. 1926-ban a Párizsban tartózkodó József Attila az UAC-hez csatlakozott – egyike volt ez
számos ideológiai kirándulásának – és olyan versekben örökítette meg anarchista szimpátiáit,
mint a Szabados dal, vagy a Világosítsd föl. Az UACR tagja lett viszont egy fiatal
szobafestősegéd, Schiess József, aki ekkor Franciaországban keresett éppen munkát. 1931-ben
hazatért Magyarországra, de párizsi elvtársaival továbbra is tartotta a kapcsolatot, és a
legnagyobb titokban hozzáfogott egy itteni csoport megszervezéséhez. Külföldi elvtársaihoz
hasonlóan az anarcho-kommunizmusnak nem a Pjotr Kropotkin által kidolgozott klasszikus,
kollektivista ágát követte, hanem a Pjotr Arsinov és Nyesztor Mahno kidolgozta „platformista”
irányzatot. Ez utóbbi célja lényegében megegyezik a marxisták által elképzelt kommunizmussal,
de oda azonnali felkeléssel és mindenféle állam azonnali lerombolásával, átmeneti időszak
nélkül akar eljutni. Ebben a harcban – szemben a marxisták véleményével – az egyéni terror is
hasznos eszköz lehet, mert „felrázza” a proletariátust, és megrémíti a burzsoáziát.
Schiess hitt a „tett propagandájában”. Úgy vélte, hogy a kommunista pártban tömörülő
munkásokat a bolsevik vezetés tehetetlenné teszi, eltompítja, a párt csak „szószátyárkodik”.
(József Attila ugyanezt a véleményét így fogalmazta meg a Szabados dal egy kevésbé ismert
verziójában, 1927-ben: „Hol titkolni kell a harcot/ Burzsuj bőrbe kösd be Marxot/ S ahol szabad
254

Az eszperantó-mozgalom és a baloldali kommunizmus összefüggéseire külön nem térek ki. Mindazonáltal ez
a kapcsolat létezett, és Magyarországon is jelen volt. A magyarországi mozgalomról szóló alapmunka Zoltán
Barna: La laborista Esperanto-movado en Hungario (1913–1934). Hungara Esperanto-Asocio, Bp., 1986. amely
azonban nem tér ki bővebben a radikális mozgalommal való kapcsolatokra.
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Az esetről lásd: MOL K 149. 651. f. 2./1932-6-3980. Az iratcsomó tartalmazza a röplapok szövegét, valamint
a rendőrség napi helyzetjelentéseit a Belügyminisztérium felé.
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szép szót szólni/ Ütni kell ott, nem okolni.”)256 Schiess merényleteket tervezett hát, amelyekkel
egyrészt a kommunistákat akarta felrázni és cselekvésre kényszeríteni, másrészt pedig a
burzsoáziát kívánta megrémíteni. Különféle kocsmákban találkozott több, a KMP-ből, illetve a
KIMSZ-ből kizárt személlyel, de merényleteit végül a rendőrségi nyomozók szerint, egyedül
hajtotta végre. Mint azonban később kiderült, már ekkor is egy kisebb csoporttal működött
együtt, akik közül többen soha nem kerültek rendőrkézre.257
1932-ben a dunaparti Carlton szálló melletti telefonfülkében robbant az első, házilag készített
pokolgép. Az előkelő szálló több vendége is megsérült, utcai portáljai betörtek. A robbanás
komoly pánikot okozott, különösen amikor azt egy újabb merénylet követte, ezúttal az Andrássy
út 60. számú ház udvarán (később az épület a nyilasok „Hűség-házaként”, majd az ÁVH
központjaként vált hírhedtté). Itt ugyan nem sérült meg senki, de az anyagi kár jelentős volt. A
következő évet Schiess csoportja megszervezésével töltötte, szemináriumokat tartott. Egyik
tanítványának, Takó Ferenc lakatosnak a vallomása szerint ezek az előadások „az anarchista
ideológiáról, e szemlélet harci eszközeinek mibenlétéről, azoknak alkalmazásáról” szóltak, és
Schiess hangsúlyozta, hogy „a mai társadalmi rend felborításához okvetlenül szükséges az, hogy
a felforgatásra vágyó emberek úton-útfélen ártsanak a mai társadalmi rend letéteményeseinek,
hogy sorozatos merényletek elkövetésével gyöngítsék a mai rend alappilléreit.”258
A rendőrség még semmit nem tudott kideríteni a szervezkedésről, amikor 1934. elején újabb
merényletek történtek a fővárosban. A célpontok ezúttal is főleg Andrássy út előkelő villalakásai
voltak, de egy bomba a Rákóczi út egyik kapujában is felrobbant. Az újabb nyomozás azonban
eredményes volt: egy drogista felfigyelt a foszfort vásárló, ideges Schiess Józsefre, akit nem
sokkal később letartóztattak. A merénylő a kihallgatások során tagadta, hogy társai vagy külföldi
kapcsolatai lennének, és – mint a Népszava beszámolt róla – kijelentette, hogy „egyéni akciót
jelentettek a sajátkezűleg készített petárdák, mert munkanélkülisége és családi bajai miatt el volt
keseredve, és a gond nélkül élőket akarta ilyenirányú demonstrációval nyugtalanítani”. A
kommunista párt azonnal elhatárolódott a merényletektől. A Kommunista (a párt egyik illegális
lapja) cikkében a merényleteket provokációnak nevezték, amelyet a politikai osztály nyomozói
szerveztek meg, hogy az éppen folyó textiles sztrájkot és a párt március 21-i demonstrációját
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megzavarják. Azzal, hogy nem a KMP áll a merényletek mögött, a politikai rendőrség is
tisztában volt: „a bolsevikiek a polgárháború mai stádiumában az erőszakos bűncselekmények
elkövetését elítélik, a párttagokat ilyenek elkövetésétől a pártfegyelem minden eszközével
visszatartják, és kizárólag a tömegek megszervezésével és meggyőzésével igyekeznek a
proletárdiktatúra kikiáltása útján a hatalmat magukhoz ragadni” - elemezte a KMP politikáját
Sombor-Schweinitzer.
Az anarcho-kommunisták azonban vezetőjük letartóztatása után is tovább szervezkedtek, és a
KMP tagságában is élveztek némi támogatást. Éppen innen eredt azonban az az információ,
aminek kapcsán a rendőrség felfigyelt rájuk. Elterjedt a párt tagjai között, hogy „május elsejére
valami várható”. Így jutottak el a nyomozók április 27-én a zuglói Lipótvár utcába, ahol egy
bódéban rajta ütöttek Takó Ferencen és Féja Jánoson, akik éppen az utolsó simításokat végezték
bombáikon. A két merénylő már elkészült a gyújtószerkezettel (mindketten motorszerelők
voltak), és a robbanóanyagot töltötték a bombába, amikor a nyomozók lecsaptak rájuk. Soha
nem derült ki, valójában hová is szánták a pokolgépeket, de a nyomozóhatóság érzékeltette a
sajtóval, hogy ezúttal „fontos” emberek lettek volna a célpontok. És valóban: rögtön másnap
hajnalban bombát találtak Hetényi Imre, a főváros helyettes rendőrfőkapitányának Almássy téri
lakása előtt. Ezen a napon kezdődött meg Schiess József pere a budapesti törvényszéken. A
robbanószerkezet ezúttal azonban csütörtököt mondott, és Hain Péter, a politikai csoport
főfelügyelője (1944-ben a nyilas politikai rendőrség vezetője lett, 1946-ban kivégezték)
személyesen vitte be azt a főkapitányságra. Nemsokára letartóztatták Rácz Géza villanyszerelőt,
aki bevallotta, ő helyezte a bombát Hetényi lakása elé.
A letartóztatottak azt vallották, hogy bár a Schiess által megkezdett merényleteket akarták
folytatni, nem alakítottak semmiféle csoportot, nem voltak külföldi kapcsolataik. A házkutatások
során azonban számos francia és holland kiadású propagandaanyagot, valamint leveleket is
találtak lakásukon. A rendőrség azonban vélhetőleg nem akarta nyugtalanítani a közvéleményt,
és ezeket eltitkolta a sajtó előtt, igyekeztek az esetet elbagatellizálni. Ebben ismét partnerre
találtak a KMP-nél is, amelyik az újabb merényleteket is a politikai csoport hecckampányának
tartotta. Valójában azonban a rendőrség előtt is egyértelmű volt, hogy – bár a KMP valóban
elutasította a „közvetlen akciót” és a „tett propagandáját” – a kommunista párt tagságából sokan
szimpatizáltak, esetleg tevőlegesen is, a merénylőkkel. Mint az egyik letartóztatott kijelentette,
létezett a „legális” kommunista párt, amely a Komintern politikáját követte, és az „illegális”, az
egyszerű tagok pártja, amely mozgósítható lett volna hasonló akciókra.
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A merénylők letartóztatása után azonban nem volt folytatása az anarcho-kommunista kalandnak,
bár Schweinitzer József így összegezte hatásukat: „Az elkövetett merényletek következtében
előállott anyagi károkon felül, a polgári társadalom nyugtalanítása valóban sikerült (…).
Ezenfelül félő volt, hogy ezek az emberek iskolát adnak és hogy e merényletek
tömegmerényletekké nőnek majd ki.”259
1934. május 3-án Schiess Józsefet 12 évi fegyházra, néhány héttel később Takó Ferencet és
Féja Jánost 9-9, Rácz Gézát pedig 15 évi fegyházra ítélték.260
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A Jövő 1931. augusztusi megszűnése után a MEF válságba került. Több vezető tagja börtönben
volt, és a szervezet gyakorlatilag feloszlott. 1932 februárjában azonban Hartstein Iván
megkezdte a csoport újjászervezését. Kapcsolatba lépett a nemrég szabadult Fürth Barnabással,
és a csatlakozásra. Ezeken a megbeszéléseken már szóba került egy új elem: az újjászerveződő
csoport – amely ez év tavaszán vette fel a Magyarországi Baloldali Kommunisták Szervezete
(MBKSZ) nevet261 – ideológiájában sokkal nagyobb teret kapott a forradalmi erőszak kérdése;
nem egyéni terrorról volt szó, hanem arról, hogy – mivel a hivatalos munkásmozgalom már
nem képviseli a proletariátus érdekeit – erőszakkal kell megteremteni a munkásosztály
hatalmának lehetőségét. Minden rendőrt, csendőrt és fasisztát agyon kell ütni, sőt „már
majdnem” a KMP-t is – jellemezte a „Magyarországi troczkysták politikáját” egy, a KMP
Külföldi Bizottságának küldött jelentés.262 Fürth, Hartstein, Rubenfeld (Rudas) László,
Vucsinovics János és Frank László alkotta az új csoportot vezető „ötös bizottságot”, amely
később kibővült, és tagja lett Péntek István faszobrász, Henn Márton cipészsegéd, és Pick
Ferenc bádogossegéd is. Fürth és Frank feladata a beszervezés volt, Rubenfeld a sokszorosítást
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felügyelte és a csoport pénztárosa volt, Hartstein – Kern néven – a levelezésekért felelt. A
csoport tagjai – Balog Andor, Fürth László, Pick Ferenc, Henn Márton, Berger Tibor és mások
– először a hűvösvölgyi Julianna-major környékén találkozgattak. Az illegális találkozókon
többnyire még Hartstein vitte a szót, aki kifejtette, hogy „Trockij intencióinak megfelelően új
bolsevista párt megalapításáról van szó”, majd beszélt „a konspiráció hibáiról, a tömeges
lebukások okairól”. A „megnevezettek [Hartstein és Rubenfeld] minden törekvése oda irányult,
hogy a KMP-nél radikálisabb pártot kell szervezni, amely nem riad vissza az
erőszakosságoktól”.263 1932. március 13-án a csoport végrehajtotta első komolyabb akcióját:
tüntetést szerveztek a Magyarországi Építőmunkások Országos Szövetségének (MÉMOSZ) a
székháza előtt (VII. ker. Aréna – ma Dózsa György – út 68.). Az összegyűlt tömeg a
demonstráció során kirakatokat tört be, megtámadta a környék előkelőbb üzleteit,
vendéglátóipari helyiségeit – például a híres Hauer-cukrászdát (amelyet a tüntetők már az 1930
szeptember elsejei zavargásokban is megrongáltak). A több csoportra oszló tüntetők a Rákóczi
úton egy hentesüzlet kirakatait zúzták be, a Népszínház utcában egy illatszerboltot dúltak fel, a
Ferenciek terén pedig egy gépkocsit törtek össze. Tüntettek a Tisza Kálmán téren és a Kossuth
Lajos utcában is. Összesen mintegy tizenkétezer pengős kárt okoztak. „A legvéresebb fasiszta
terror idejében egy ilyen rombolást csinálni nem más, mint kifejezni azt a hallatlan elszántságot,
ami a forradalmárokat eltölti. Az akció kóstolót adott a burzsoáziának abból, ami sokkal
nagyobb mértékben fog rövidesen bekövetkezni.” – szögezte le az Osztályharc 1932. áprilisi
első száma. A tüntetés sikerét – a rendőrségnek senkit sem sikerült közülük letartóztatni – úgy
értékelték, hogy megmutatta a KMP-től független forradalmi harc erejét és lehetőségeit: „A
márc. 13-as akció forradalmi jellege megmutatta, hogy mennyire nem a KMP akciója volt e
tüntetés. Mivel merészségében minden eddigi kisebb akciót túlszárnyalt ahol a KMP-től
független forradalmi munkások vettek részt, a tüntetés nem a KMP kezében volt, hanem a
forradalmi marxisták kezdeményezték, és bele tudták kapcsolni az indiferens munkásokat is.” A
tüntetésen részt vettek a KMP tagjai is, de az irányítást valóban nem tudták átvenni.264 A
Népszava természetesen habozás nélkül ellenforradalminak minősítette a tüntetést, és
„lumpenproletárok vak rombolásáról”, „portyázó álforradalmárok akciózásáról” cikkezett.265 A
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megmozdulást azonban több nagyüzem előtt – Magyar Pamut, Kispesti Textil, Pollák
Textilgyár – hasonlók követték az elkövetkező napokban.
1932 márciusában Fürth Barnabás Berlinbe utazott, hogy nemzetközi kapcsolatokat találjon a
csoportnak. Itt megkereste a különféle baloldali kommunista csoportok – az Intranzigens
Baloldal, a KAPD, a Német Általános Munkásszövetség – Egységszervezet (AAUD–E), a
Német Iparszövetség (DIV; a MÁMSZ németországi testvérszervezete, vagyis az IWW
németországi szervezete) – képviselőit. Érintkezésbe lépett párizsi és pozsonyi baloldali
kommunistákkal is, akiket összekapcsolt Hartsteinnel, a csoport levelezőjével. Fürth féléves
németországi tartózkodása alatt lényegében a tanácskommunizmus híve lett. Megtapasztalhatta
azokat a harcokat, amelyeket a bolsevik típusú pártszervezethez ragaszkodó trockisták vívtak a
spontán, alulról építkező szervezeti koncepciót képviselő tanácskommunista csoportokkal.
Vitáiban Fürth arra a kérdésre összpontosított, hogy miképpen lehetne határozott eszközökkel
elérni a proletariátus fegyveres felkelését, amelyhez – véleménye szerint – a gazdasági válság és
a párhuzamos elnyomó intézkedések (így a statárium) következtében az objektív feltételek adva
voltak. Ezt a megközelítést a trockisták kalandorságnak tekintették, ám a tanácskommunista
szervezetek maguk is hasonló elképzeléseket dédelgettek. Fürth pénzt is kapott a magyarországi
szervezet részére, és egy olyan nemzetközi találkozót kezdeményezett, ahol a különféle
országok kommunista munkáspártjai (mint már szó esett róla, ez volt a baloldali Kommunista
Munkásinternacionáléhoz tartozó pártok hivatalos elnevezése) megvitathatnák a közös harc
lehetőségeit és összehangolhatnák tevékenységüket. Bár a Berlinbe tervezett konferencia végül
nem jött létre, de a tervezet élénk figyelmet keltett a németországi tanácskommunisták között,
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testvérszervezetük.266 Fürth Barnabás novemberben tért vissza Magyarországra, ahol újra
bekapcsolódott az ötös bizottság munkájába, valamint németből fordítani kezdte a magával
hozott anyagokat, a tanácskommunista mozgalom alapműveit: Pannekoek „Világforradalom és
kommunista

taktika”,

Gorter

„Nyílt

levél

Lenin

elvtárshoz”

című

írását,
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„Tanácskommunizmus elvi és szervezeti nézetei” című KAPD kiadványt, Rosa Luxemburg
írását az orosz forradalomról stb. Ezeket az anyagokat brosúra formájában szándékoztak kiadni.
Időközben Hartstein a MÁMSZ megbízásából beszerzett egy írógépet és egy sokszorosítót,
amelyeket Berger Tibor és Weisz Teréz VIII. ker. Tömő utca 14. szám alatti lakásán helyeztek
el. Az ötös bizottság is itt tartotta megbeszéléseit.
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Mint már említettem, az Osztályharc első száma 1932 áprilisában jelent meg, még a MEF
égisze alatt. A Jövőhöz képest erőszakosabb, ugyanakkor kiforrottabb hangot ütött meg az új
lap; első száma főként a szociáldemokrácia és a fasizmus problémakörét igyekezett körüljárni.
A KMP-t és az MSZDP-t egyaránt reformista, szociáldemokrata pártnak minősítette,
amelyeknek tevékenysége kimerül a proletárok dühének fékezésében. „Élére kell állítanunk a
kérdést: reform vagy forradalom? A munkásoknak nem kell az ebédjegy, ezért nem harcolunk
(…) nem ilyen jelentéktelen reformokat akarunk, melyek nem változtatnak nyomorunkon,
legfeljebb meglassítják éhenpusztulásunkat. Nekünk, munkásoknak, a hatalom kell, a
termelőeszközöket akarjuk és fogjuk társadalmasítani (…). Jelszavunk: pusztuljanak a
társadalom parazitái, a henyélő burzsoák, kik ilyen állapotokba taszítottak bennünket (…).
Érzik és tudják a munkások, hogy nem lehet javítani a kapitalizmus e társadalmán, de nem is
akarnak. Tiszta helyzetet fognak teremteni, elpusztítanak mindent, ami régi és kapitalisztikus,
ami emlékeztet az éhségre, a kizsákmányolásra, a sortűzre, a börtönre és a száműzetésre.”267
A fasizmust az újság készítői nem elsősorban a proletárok fegyveres elnyomása miatt tartották
veszélyesnek, hanem azért, mert szellemileg próbálja meg befolyásolni a munkásokat:
„antikapitalistának mutatja magát, hogy beférkőzhessen a munkások bizalmába, a
kizsákmányolás, a magántulajdon ellenségének hirdeti magát, és harcol is ellene. Az ő állama
fasiszta állam, az osztályok felett áll, kiegyenlíti a tőke és a munka közti ellentétet, s
közben… így készíti elő ideológiailag az imperialista háborút”.268 A MEF ismét elutasította a
„szociálfasizmus” jelszavát, hiszen látta, hogy a szociáldemokrácia is küzd a fasizmus ellen.
A szociáldemokrácia és a fasizmus ellentéte azonban nem a proletariátus és a tőkések
ellentéte, hanem a különféle tőkés érdekcsoportok közti harc egy példája. Kimenetele is attól
függ, hogy a kapitalizmus érdekeinek az adott történelmi szituációban melyik frakció
győzelme felel meg inkább. Az újság készítői úgy látták, hogy ebben a hatalmi játszmában
most az „új, nyílt fegyveres apparátussal” rendelkező fasizmus áll nyerésre a „régi, elhasznált,
leplezett elnyomó” szociáldemokráciával szemben, és ezen az alapon a fasizmus győzelmét,
újabb világháborút jósoltak, amely átmenetileg enyhíteni fogja a világgazdaságra nehezedő
gondokat, hiszen a fölös áruk és a munkanélküli proletárok irdatlan tömegeit fogja
elpusztítani, és megteremti az újjáépítés konjunktúráját. A bekövetkező háború három
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pólusának az Egyesült Államokat, a Szovjetuniót és Németországot tekintették.269 A
szociáldemokrácia elleni harcot fontosnak tartották, „de nem demagóg eszközökkel. Hiszen
elég anyagunk van gyalázatos árulásaiknak és ellenforradalmi jellegüknek bemutatására.
Nincs szükségünk e demagóg eszközökre, mert a munkások látják a fasizmus és a szoc.dem.ia ellentétét, és csakis úgy fognak tisztán látni, ha a valóságot fogjuk nekik elmondani.”270
Érdekes, hogy hasonló értékelések felbukkantak a KMP-n belül is. Így 1933-ban a Lenin
Iskolán tanuló pártaktivisták megbírálták a párt központi lapját, a Kommunistát, mivel
hangneme a szociáldemokráciával szemben oktalanul gyűlölködő; a „snájdig káromkodások”
oda vezetnek, hogy a szociáldemokrata munkás, ha kezébe kerül, az első oldal után eldobja a
lapot. A kritika megfogalmazói szerint „ezt a szellemet gyökeresen ki kell irtani a
Kommunistából”, és objektívan kell tudósítani az eseményekről.271 Mindez nemigen hatott a
KMP politikájára, és a Kommunista továbbra is a szociálfasizmusról szóló elcsépelt
szólamokat hangoztatta.
Új szempontok jelentek meg a Szovjetunió értékelésében is. Korábban, a Jövő hasábjain a
Szovjetunióval szemben még főleg erkölcsi-politikai fenntartásaikat hangsúlyozták, s a
forradalom elárulását, a baloldal üldözését vetve a szovjet állam és a bolsevik párt szemére.
Az Osztályharc cikkeiben megerősödött a szovjet gazdaság bírálata, és azt igyekeztek
bemutatni, hogy – mivel a kizsákmányolás, a bérmunka, az elidegenedés továbbra is fennáll,
sőt erősödik – a Szovjetunió gazdasága alapjában kapitalista úton halad. Tulajdonképpen
ebben a kérdésben vált visszavonhatatlanná szakításuk a trockizmussal, amely – minden
részleges kritikája ellenére – mindvégig lándzsát tört a szovjet termelés szocialista jellege
mellett. A Szovjetunióhoz való viszonyulás talán a legfontosabb megkülönböztető jegy a
különféle kommunista – vagy magukat ekként definiáló – mozgalmak és irányzatok között.
Míg a hivatalos kommunista mozgalomban a Szovjetunióhoz, illetve a bolsevik párthoz való
hűség lényegében az ortodoxia mértkének számított – és okozott rengeteg problémát azáltal,
hogy állandóan változott az az irányvonal, amelyhez hűnek kellett lenni – addig az ellenzéki
kommunisták között éppen e viszony körül folyt a legtöbb csatározás. A sáv a trockiji
„kritikus támogatástól” a Bordiga-féle „elfajulás-elméleten” át (amely a problémákat
nagyjából a NEP-től, illetve a Komintern III. kongresszusától eredezteti), egészen a Korsch,
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Gorter és Rühle képviselte teljes elutasításig terjedt, amely hovatovább már magát Októbert is
polgári forradalomként értékelte.
A Munka-kör által kiadott Molotov írás alapján készült el az Osztályharc cikke a szovjet
gazdaságról, melynek szerzői kifejtik, hogy – bár Molotov a SzK(b)P 17. konferenciáján az
osztályok megszűnéséről beszélt – a Szovjetunióban új osztálytagozódás alakult ki, amelyet
jelez és megerősít a különféle bérfokozatok skálája. A cikk írójának értékelése szerint a
szovjet gazdaság felszámolja ugyan a magánkapitalizmus elemeit, ám innen nem a
szocializmus, hanem egy új formáció, az államkapitalizmus felé vezet az út. Ez továbbra is a
bérmunkán és a kizsákmányoláson alapul, és pusztán a tőketulajdonosok szférájában idéz elő
a proletariátus helyzetét nem érintő változást. A cikk élesen szembeállítja az államosítást és a
társadalmiasítást; míg az előbbinél egy állami bürokrácia veszi át – a munkások nevében – a
termelés irányítását, és így állami diktatúra alakul ki, addig az utóbbi esetében a proletariátus
diktatúrája, vagyis a munkástanácsi kollektívák vennék kezükbe az irányítást. A szovjet ipar
fejlődését átmenetinek és csalókának látják, és ez csak kapitalista jellegű válsághoz, a rejtett
munkanélküliség megjelenéséhez vezethet.272
A belpolitika – akárcsak korábban – most sem került érdeklődésük homlokterébe. Ebben csak
Gömbös Gyula hatalomra kerülése jelentett kivételt. Ezt ugyanis egy nemzetközi tendencia
részeként értelmezték, és rámutattak, hogy a magyar politika fasizálódása ugyanazon a
vágányokon halad, mint a világ más részein. A különféle politikai erők mögött ekkor már
igyekeztek megtalálni a megfelelő gazdasági érdektársulásokat, és a gömbösi agresszivitást –
tévesen – úgy értékelték, mint a feudalizmus győzelmét a kapitalizmus felett. A bethleni
időkhöz képest Gömbösben az elnyomás fokozására „kitalált” vezetőt látták: „Ha alkotást
nem is, de cselekvést azt látunk sokat: a dolgozó munkások adójának felemelése, az OTIjárulékok felemelése, rokkantadó stb. Ez az ő cselekvésük! A tavaszra beígért nagy
építkezések, a Tabán felépítése, a Boráros-téri híd stb. mind eltűnik és semmivé válik.
Minderre nincs pénz, a munkanélküliek tovább éhezhetnek. De arra van pénzük, hogy a
különböző országokból idecsődített

fasiszta bitangok élvezzék a Gömbös-kormány

vendégszeretetét (Jamboree, olasz diákok, újságírók stb.), ami természetesen hatalmas
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összegeket emészt fel – a munkások éhbérének elrabolt millióiból.”273 Komolyabb elemzésre
azonban – szemben a nemzetközi eseményekkel – ekkor sem vállalkoztak belpolitikai
kérdésekben, sőt az MBKSZ sajtójában még feltűnőbb az ilyen témájú írások hiánya.
Az ötös bizottság gyűlésein elhatározták, hogy az átmeneti feladat, a mozgalom megerősítése
után hozzáfognak az üzemi agitációhoz, az üzemi sejtek megszervezéséhez, és igyekeznek
munkástanácsokat felállítani. Mindennek persze az adott helyzetben nem sok realitása volt: az
MBKSZ egész fennállása alatt sem volt képes kitörni a kisüzemi keretek közül. Az 1933-ban
letartóztatott 37 személy között egyetlen nagyüzemi munkást sem találunk; 27-en kisipari
dolgozók, a többiek magánzók, kiskereskedők, illetve a nők többnyire háztartásbeliek. A
csoport vezetői – így Hartstein és Fürth – még a kisipari munkát is „polgári életmódnak”
tartották; az előbbi újságkihordásból tengődött, az utóbbi vállfákkal ügynökölt a pesti
utcákon. Az üzemi szervezkedést azonban megkezdték. 1932 júliusában a külvárosok
munkásságának külön lapot indítottak Felszabadulás címen – immár a Magyarországi
Baloldali Kommunisták külvárosi sajtójaként. Az újságban – egy általános bevezetőt
követően – sorra vették a különböző perifériák problémáit: a csepeli közmunkásokkal való
bánásmódot, a kispesti Cséri-telep guberálóinak életét, a Váci-úti gyárak leállítását, a
sashalmi és rákosszentmihályi helyzetet. A lap és az MBKSZ céljait így jellemzik: „Budapest
és környéki munkásnegyedek proletárjainak a helyzetéről, életéről ír ez a kis sajtó. A
MAGYARORSZÁGI BALOLDALI KOMMUNISTÁK SZERVEZETE a végletekig
kizsarolt és elnyomott munkástömegeket próbálja a külvárosokban ezen a kis lapon keresztül
aktivizálni, szervezni és belevinni az osztályharcba. A külvárosok mélyén a legszegényebb
proletáriátussal egy munkásmozgalmi irányzat sem törődik, ebből tehát szükségképpen
adódott az, hogy a munkások önmaguk törődjenek az érdekeikkel. És íme, a kültelkeken élő
forradalmi érzésű munkások előrehaladt csoportja lapot szerkeszt, és a munkások valóságos
forradalmi kommunista szervezéséhez fog hozzá, hogy ezzel készítse elő a forradalmat, a
hatalom átvételét, a termelőeszközök társadalmasítását.
Újpest, Angyalföld, Józsefváros, Ferencváros, Kőbánya, Pesterzsébet, Csepel, Kispest stb.
proletárjainak a forradalmi gyűrűje kell hogy körbefogja a burzsoá főváros kapitalista
negyedeit, minden munkásnegyed a vára kell hogy legyen a proletáriátusnak, ahol olyan
erősek a baloldali kommunisták, hogy oda veszélytelenül a hatóság nem teheti be a lábát.
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Hírhedtté kell tenni a munkásnegyedeket, de nem a betörésekről, hanem a forradalmi
harcoktól és a kommunisták nagy befolyásától.
A tespedő külvárosnak fel kell ébredni a kábultságából, közömbösségéből, és be kell állni a
forradalmi harcok folyamatába. A külvárosok proletárjai[nak] tisztában kell lenni azzal, hogy
egyedül a Szélsőbal kommunista oppozíció az ő igazi osztályszervezetük, élcsapatuk, amely
vezeti a harcot a kapitalizmus ellen. Amely elveti a reformokat, és a kommunizmusért, a
hatalomért harcol.”274
A Felszabadulásnak több száma nem jelent meg, de az Osztályharcot több-kevesebb
rendszerességgel kiadták. A lap elvileg kéthetente jelent meg, de nagyjából havonta valóban
az utcára került. Ilyen módon a legsűrűbben jelentkező magyarországi kommunista lapnak
tekinthető ebben az időben.
Időközben olyan esemény történt, amely nemzetközi méretekben is a magyar kommunista
mozgalomra irányította a figyelmet. Sallai Imre és Fürst Sándor július 28-i statáriális pere és
kivégzése rövid időre ingatag egységbe kovácsolta még a kommunista és a szociáldemokrata
mozgalmat is: elhatárolódó, de szolidáris cikkéért még a Népszavát is betiltották, és a világ
nagyobb szociáldemokrata folyóiratai gyászkeretes cikkekben tudósítottak az eseményről. A
kivégzés hatására az MBKSZ is felülemelkedett az ellentéteken. Az Osztályharc szeptemberi
számában a „Nincs elfelejtve!” című írás reagált az eseményekre. A vérbíróság ítéletét a
proletariátus nem felejtheti el – írták a cikk szerzői. A kivégzés a fasiszta állam hadüzenete
volt a munkásosztálynak, amely azonban – megfelelően elszánt forradalmi élcsapat híján –
nem volt még felkészülve a válaszlépésekre. Ezért érezhette magát győztesnek a burzsoázia,
„ezért nem volt romhalmaz a Belváros, ezért nem égtek le a burzsoá paloták, ezért nem
feketéllett a burzsoák és fascisták hulláitól a Körutak útteste”. A proletariátus célja az egész
burzsoá osztály megszüntetése, és ezért nem harcolnak anarchista eszközökkel, egyéni
terrorral, bár – mint mellékesen megemlítik – nem volna túl nehéz Hetényi Imrét (a politikai
ügyekben illetékes helyettes rendőrkapitányt) vagy Töreky Gézát (a statáriális ítéletet
meghozó bírót) likvidálni. Ez azonban a mozgalomnak nem használna, hiszen mások
lépnének a meggyilkoltak helyébe. Az osztály osztály elleni harcban csak úgy lehet
eredményt elérni, ha a proletárok felsorakoznak a forradalmi élcsapat mögött.275
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Ez a hangvétel természetesen már kiváltotta a rendőrség fokozottabb figyelmét. Még a
kivégzések előtt, június közepén nyomára jutottak egy „trockista” szervezkedésnek: hat
szegedi munkás „elhatározta a IV. Munkásinternacionálé megalapítását és kiépítését”. E
szándékuknak úgy akartak nyomatékot adni, hogy a szegedi rendőrkapitányságot ekrazittal
felrobbantják.276 Bár itt vélhetőleg nem trockista szervezkedésről volt szó (ki tudja, hány
„negyedik

internacionálét”

alakítottak

világszerte

a

„harmadik

elfajulása”

feletti

elkeseredésben), ám az ilyen tervek érthető módon idegesítették a hatalmi szerveket, és egyre
jobban odafigyeltek a „trockisták”, a kommunista ellenzék tevékenységére. Minden
konspirációs óvatosság ellenére 1932. szeptember 21-én lebukott az MBKSZ Pesterzsébeten
működő csoportja, amely magát „Trockij-gárdának” nevezte. A rendőrség a nyomdán és a
nyomdafelszerelésen kívül gumibotokat is lefoglalt. A „gárda” tagjainak vallomásából
kiderült, hogy céljuk a szociáldemokrata gyűlések megzavarása volt, majd ha a csoport
„ezután célt ért, Moszkva felé irányítja figyelmét, illetve felhívja Moszkva figyelmét arra,
hogy ő sokkal többet tud elérni, mint az itteni kommunisták, hajlandó a Trotzki nevet
elhagyni, hajlandó átvenni a Magyarországi Kommunista Párttól [sic!] a vezetést, és csupán
Moszkva utasítására dolgozni.” A vallomásoknak ez a része nyilvánvalóan csupán a
rendőrség dezinformálását szolgálta, és célt is ért, hiszen az MBKSZ neve – annak ellenére,
hogy szerepelt az Osztályharc fejlécén – a vizsgálat során fel sem merült. A jelentést író
rendőrségi fogalmazó büszkén hozzáteszi: „Való tény, hogy ennek a gárdának a tagjai mind
elszánt emberek, és hogy még eddig eredményeket eddig [sic!] felmutatni nem tudtak, azzal
magyarázható, hogy alakulásukat csírájában elfojtottuk.”277 Ez persze nem volt igaz; az, hogy
a rendőrség mennyire nem volt tisztában az MBKSZ működésével – főleg, ha a KMP-re
gondolunk, amelyről szinte mindent tudott – mindenképpen azt bizonyítja, hogy az MBKSZ
tagjai alaposabban és hatékonyabban konspiráltak. A beszervezésért felelős tagok hosszasan,
több vita és beszélgetés alapján tették meg az első lépéseket az új tagjelöltek felé. Céljuk nem
is a csoportba való integráció volt, hanem sokkal inkább az agitáció; az MBKSZ csupán
tevékenysége függvényében törekedett új tagok felvételére. Konspirációjuk eredményének
tudható be az is, hogy a KMP és a KIMSZ sem tudta beazonosítani az új baloldali
kommunista lapok mögött álló személyeket: a sajtójukban közölt támadások nem említik sem
Hartstein, sem mások nevét. Az MBKSZ-be a rendőrségnek nem sikerült beépíteni saját
informátorait, bár tény, hogy az 1933-as nagy lebukás után többen is részletes vallomást
tettek, és ez elég volt a szervezet felszámolásához.
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Miután Fürth novemberben hazatért, a megmaradt sokszorosítógép az ő Wesselényi utca 19.
szám alatti lakására került át, a sokszorosítást ezután itt végezték. Fürth beszámolóinak
hatására a csoport most már nyíltan tanácskommunistának vallotta magát; a trockizmust
azonban verbálisan soha nem tagadták meg, sőt, 1933-as kiadási terveik között szerepelt
Trockij: „Levél a németországi munkáskommunistákhoz” című írása. Azoknak a vitáknak
ugyanis, amelyek a német, illetve általában véve a nyugat-európai trockistákat és
tanácskommunistákat szembe állították, Magyarországon legfeljebb elvi jelentősége lehetett:
itt nem alakult ki erős, magát „baloldali” kommunistának mondó trockista áramlat (illetve a
legerősebb maga a MEF volt), ezért számukra a trockizmus „ellenforradalmi álláspontjait”
(vagyis pl. a parlamentarizmust és a szakszervezet–párt kettősségét) továbbra is a hivatalos
Komintern-irányzatot reprezentáló KMP képviselte. Ugyanis a konfrontáció – amely
egyébként, akárcsak nyugaton, a szakszervezetek és a parlamentarizmus megítélésében
gyökerezett – logikusan a tanácskommunisták és a mindenkori legradikálisabb, a parlamenti
és a szakszervezeti akciót azonban még támogató politikai erő között kellett elmélyülnie. Így
a magyar tanácskommunistáknak megmaradt a trockizmus mítosza, míg annak gyakorlati
következtetéseit valójában már elutasították.
Az Osztályharc 1933-as évfolyamában olvasható írások a tanácskommunista ideológia egyre
elmélyültebb ismeretéről tanúskodnak. Nem feledhetjük persze az egykori Weishausszemináriumok hatását sem; a cikkek mindenképpen alaposabb marxista ismereteket és
elemzőképességet, szellemi frissességet mutatnak, mint az Ifjú Proletár írásai. Alaposan
körüljárták a már említett szakszervezeti- és parlamentáris kérdést, folyamatosan igyekeztek
figyelemmel kísérni a nemzetközi eseményeket: a gazdasági válságot és az enyhítésére hozott
intézkedéseket, a távol-keleti háborús gócokat, a fasizmus előretörését Németországban, vagy
a Szovjetunió külpolitikáját. Az egységet sugalló jelszavak és frappírozott kijelentések mögött
azonban már egyre inkább érzékelhetővé válik két elkülönülő vélemény: Hartstein és követői
inkább a Jövő és a Felszabadulás konkrét, inkább problémákra reflektáló, a KMP-vel és az
MSZDP-vel polemizáló irányvonalát vitték volna tovább, míg Fürth és a körülötte
csoportosulók tollából ideologikusabb, általánosabb megközelítések születtek, amelyek főleg
a nemzetközi erőviszonyokra és az általános baloldali kommunista program kifejtésére tették
a hangsúlyt. Az MBKSZ-ben egyre inkább Fürth irányvonala lett a hangadó. Az ellentétek
elmélyülését több esemény is jelezte. 1933 nyarán a csoport új, ezúttal a Jövőhöz hasonlóan
ismét fél-legális, nyomdában készült lapot jelentetett meg. Ez volt a Spartakus – Marxista
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Munkásszemle.278 A két havonkénti megjelenést ígérő lapot – amelynek végül csak két száma
jelent meg – a csoport szeniorja, Szilasy Sándor asztalos jegyezte felelős szerkesztőként (az
impresszumban a biztonság kedvéért nevét a hatóságok számára jobban hangzó formában,
„Szillassy”-ként írták), akit Fürth Barnabás kért fel erre a munkára. A Spartakus teljes
mértékben a Fürth képviselte irányvonalat tükrözte; ez az újság lett az egyetlen tisztán
tanácskommunista magyar sajtótermék. Megjelenését megelőzte ugyan a májusban kiadott
„Weimartól a horogkeresztig” című brosúra, amely egy „MBKSZ-füzetek” néven tervezett
sorozat első (és egyben utolsó) darabja lett. Ez az anyag azonban fordítás, a német KAPD
kiadványaiból szerkesztette össze – vélhetőleg – Fürth Barnabás.279 A Spartakus ellen a
hivatalos kommunista sajtó ismét összevont támadást indított. Sorra jelentek meg a heves
kritikák a Szabó Ellenzékben, a Fiatalmunkásban és az Új Márciusban.
A Spartakus második száma (1933. szeptember) lényegében a tanácskommunista programot
fejtette ki a német KAPD programja alapján. A hivatalos kommunisták „bürokratikus
centrizmusával” szemben a proletártömegek spontaneitását hangsúlyozták, de leszögezték,
hogy „mégsem lehet mindent a tömegek spontaneitására bízni. A munkásosztály mozgásba
jön, ha a társadalmi állapotok egy oly fokot érnek el, ahol lehetetlen lesz a tömegek további
passzivitása. Ekkor megtörténik az összeütközés a termelő erők és a termelési viszonyok
között. (…) …szükséges az is, hogy ez megfelelő összhangban készüljön a proletariátus
élorganizációjának ideológiájával és gyakorlatával. (A munkástanácsok.) (…) 1. A tömegek
megmozdulását és cselekvését egyrészt a tőkés ellentmondások élessége (válság, háború,
éhínség) másrészt az élcsapatok előkészítő munkája, a tömegek harcra való előkészítése és
harcba vitele idézi elő. 2. A proletariátus élcsapatának feladata nem lehet más, mint a tömegek
forradalmi megmozdulásának egy céltudatos és határozott alakot adni, és a mozgásba jött
tömegeket a szocializmus megvalósításának elérésére beállítani.”280
A munkásmozgalom korábban megszokott szerveződési formáit elutasították; nem azért, mert
a vezetők személyükben reformisták és korruptak, hanem azért, mert ezek a formák
önmagukban hordozzák a reformizmust és a korrupciót: „(…) a vezetők maguk is
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A név természetesen a Liebknecht–Luxemburg-féle Spartacusbundra, a KPD egyik elődszervezetére utal.
A sorozatban az alábbi írások megjelentetését tervezték: Tanácskommunizmus elvi és szervezeti nézetei;
Rosa Luxemburg: Az orosz kérdés; Herman Gorter: Nyílt levél Lenin elvtárshoz; Anton Pannekoek:
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szakszervezeti mozgalom kifejlődése és történeti áttekintése; Lenin: Ár ellen (Gegen den Strom). (Weimartól a
horogkeresztig. Bp., 1933. 9. o.)
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absztrakcióvá váltak a tömegekkel szemben, és azt hiszik, hogy ők a tömegek felett lebegnek.
A kapitalistákkal karöltve igyekeznek a nyomort, mint forradalmasító tendenciát csökkentetni.
De hiába is próbálnák a régi reakciós vezetőket kicserélni baloldali és forradalmi
munkásokkal, mert ezeknek a szervezeteknek a felépítésük, tartalmuk és beállítottságuk
ellenforradalmi és lehetetlenné teszi a tömegeknek azt, hogy a szervezetet saját akaratuk
eszközévé tegyék.” Ezzel az elidegenedett szervezeti formával szemben a tanácskommunisták
az autentikus, alulról szerveződő forradalmi szervezetet a munkástanácsokban találták meg.
Így tulajdonképpen megkerülték a vezetés kérdését; a proletár osztály önmagát vezeti, ám
ehhez a proletariátusnak egy sajátos szervezeti formába kell tömörülnie. A vezetés nem
önmagában problematikus, de nem különülhet el az osztálytól magától.
Ekkor teljesedett ki az MBKSZ szakszervezet-ellenessége is. Korábban a szakszervezeteket
nem általában utasították el, hanem csupán azok korruptságát, bürokratikus működését,
tehetetlenségét kárhoztatták. Ennek okát természetesen – a hivatalos kommunista mozgalomhoz
hasonlóan – főként abban látták, hogy a szakszervezetek vezetését a szociáldemokrácia tartja a
kezében. A tanácskommunizmus – számukra – új teóriáit megismerve azonban a
szakszervezeteket már önmagukban a proletár osztályharc megfékezésére szolgáló burzsoá
szerveződéseknek tekintették, amelyek feladata csupán az, hogy biztosítsák az árucsere
törvényeinek megfelelően igazságos árat a munkások munkaerejéért cserébe. Ezáltal a
szakszervezetek egyrészt a társadalmi rendet erősítik meg a szociális nyugtalanság
mérséklésével, másrészt biztosítják a tőke zökkenőmentes áramlását azáltal, hogy mérséklik az
egyes tőkések mohóságát (így tulajdonképpen a szakszervezeteket a piac önszabályozó
mechanizmusának részeként szemlélik). Nem kerülték meg azt a kérdést sem, hogy ugyanakkor
a szakszervezeti harcok – győzelmük esetén – bizonyos javulást is eredményezhetnek a
munkások életszínvonalában. Véleményük szerint ugyanis ez a javulás – amely mindig csak
átmeneti, és az osztályerőviszonyok eltolódásának jele – csupán a munkásnak szól, nem pedig a
proletárnak: éppen hogy megerősíti azokat a láncokat, amelyek a proletárokat a kapitalista
társadalomhoz bilincselik. A szakszervezeteket az olasz fasiszta korporációkhoz (Carta del
Lavoro) hasonlítják (amelynek kitalálói maguk is sokat kölcsönöztek az anarchoszindikalizmustól), és elvetik az osztályharc felosztását gazdasági és politikai területekre. Az
„osztályharc iskoláiból” (Lenin) az „osztályárulás iskolái” lettek az MBKSZ értelmezésében.
Szakszervezet-ellenességüket azonban nemcsak az új politikai nézetek megismerése, hanem az
adott helyzet is alakította. 1933 nyarának elején tömegesen zárták ki a radikálisabb munkásokat
a nagy szakszervezetekből (bőrösök, pékek, szabók stb.) Mindez a szakszervezetekkel szembeni
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bojkotthangulatot erősítette a munkások, különösen pedig a kommunisták között. Ennek
hatására még a KMP „tömegtámogatását” féltő Kun Béla is módosítani volt kénytelen korábbi
álláspontján, és a KMP lényegében felvállalta a Komintern által kiadott jelszót: „Be a
szakszervezetekbe!”281 Az MBKSZ ezt a hangulatot csak alátámasztotta és ideológiailag
megerősítette – akárcsak a német tanácskommunisták 1918 – 1921 folyamán – és kiadta a
jelszót: „Ki a szakszervezetekből!” Reális alternatívát azonban abban a légüres térben,
amelyben a magyar munkásmozgalom vegetált, nem tudott adni. A forradalmi munkástanácsok
megalakulása messze nem szerepelt a realitás napirendjén. Az MBKSZ továbbra is aktívan
agitált a szakszervezeti tagság körében, ám agitációját egyre általánosabb, absztraktabb síkra
emelte.
Az MBKSZ-en belül mind markánsabban kirajzolódó kétféle ideológia végül komoly vitákhoz
vezetett Hartstein és Fürth, illetve követőik között. Már úgy nézett ki, hogy szakadásra kerül a
sor. Hartstein azt követelte, hogy Fürth adja át neki a csoport tulajdonában lévő – valójában a
MÁMSZ által vásárolt – nyomdai felszerelést, valamint a Fürth lakásán felhalmozódott illegális
anyagokat. A csoport végül nem oszlott fel, de tulajdonképpen kétközpontúvá vált. Ugyanakkor
az MBKSZ iránt 1933-ban a rendőrség egyre nagyobb figyelmet tanúsított. Elsősorban az új
kommunista szervezet erőszakossága nyugtalanította a hatóságokat: „Méltóságos Főkapitány
Úr! A Kommunisták Magyarországi Pártjában az utóbbi idő óta egy frakció kevesellte a párt
tevékenységét a tömegmozgalmak terén. Hangsúlyozták azt, hogy terror-cselekményeket kell
foganatosítani azon célból, hogy a burzsoáziát és a rendőrséget állandóan nyugtalanítsák. (…)
ez a csoport függetlenítette magát a párt vezetőségétől, és »Nemzetközi szélső bal –
kommunista oppositio (magyarországi baloldali kommunisták) szervezete« címén új alakulatot
hozott létre. Ennek az alakulatnak a működését figyelemmel kísérjük, és annak kialakulásáról,
célkitűzéseiről és ténykedéseiről ezekről esetre jelentést teszünk” – áll egy 1933. március 7-re
keltezett rendőrségi jelentésben.282
Mint már volt róla szó, a rendőrség nem tudott besúgót juttatni az MBKSZ soraiba. A fokozott
megfigyelés azonban meghozta a gyümölcsét: egy véletlen lebukást követően 1933 őszén
gyorsan követték egymást a letartóztatások: lefogták a csoport teljes vezérkarát, és összesen 27
embert állítottak elő.
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A KMP szakszervezeti politikájának 1933-as módosulásáról lásd Pintér István: Változások a KMP
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Az MBKSZ elleni perben súlyos ítéletek születtek. Ezzel lényegében megszűnt a magyarországi
baloldali kommunizmus egyetlen szervezett csoportja; bár baloldali kommunisták még többször
felbukkantak, valamelyest is számottevő erővé már nem tudtak szerveződni.283 Vezetőik közül
Hartstein Iván munkaszolgálatosként pusztult el a világháborúban, Fürth Barnabás Izraelbe
emigrált. 1945 után néhányan az MKP tagjai lettek.

VI. Fasizmus és demokrácia
A bordigisták fasizmusképe

Az Olaszországi Kommunista Párt (Partito Communista d’Italia – PCI) is a szociáldemokrata
párt baloldali frakcióiból alakult ki. Önálló pártként 1921. január 21-én lépett színre, amikor a
szocialista párt livornói kongresszusán a baloldal elhagyta a pártot, amelyet Bordiga így
jellemzett: „A Szocialista Párt az marad, ami a háború előestéjén is volt: a II. Internacionálé
legjobb pártja, de még éretlen a III. Internacionáléra”. A Bordiga vezette Absztencionista
Kommunista Frakció feloszlatta magát az új pártban, kifejezve a „legnagyobb mértékű
homogenitás és fegyelem” szükségességét. Mindez jelentős különbséget jelentett a németholland baloldal és az olasz radikálisok között. Bordiga és a körülötte csoportosulók a végsőkig
ragaszkodtak a Komintern „nemzetközi pártfegyelméhez”. Bár maga a frakció is az
antiparlamentarizmus bázisán alakult meg, Bordiga mégis úgy látta, hogy a nemzetközi
forradalmi szervezethez tartozás fényében ez a kérdés csupán másodlagos jelentőségű taktikai
kérdés lehet. „Marxistaként mindenekelőtt centralista vagyok, és csak utána absztencionista” –
szögezte le Bordiga az Il Soviet 1921. április 14-i számában. 1920-ban, még a PCI megalakulása
előtt Bordiga – minden közös vonás dacára – élesen bírálta a KAPD megalakulását, amelyet
„anarchista elhajlásnak” titulált: „Osztjuk a KPD legjobb marxista elvtársainak azon
véleményét, hogy ez [ti. a KAPD – K.P.] egy zavaros kispolgári tendencia, amely az összes
szindikalista irányzathoz hasonlóan… a német proletariátus forradalmi energiájának
kifulladását jelzi…”284

283

Így például 1934. december 12-én az endrődi gáton dolgozó kubikusoknál Budapestről származó „trockista”
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A PCI mindenképpen túl későn született ahhoz, hogy ideológiailag megerősödhessen. Ezt
akadályozta Bordiga és követői, valamint az „ordinovisták” (a L’Ordine Nuovo – Az Új Rend –
című folyóirat körüli egykori PSI-frakció), mindenekelőtt Antonio Gramsci és Palmiro Togliatti
közötti ideológiai küzdelem is. Részben éppen ez volt az oka annak, hogy Bordiga gyanakodva
figyelte a KAPD tevékenységét: úgy látta, hogy a tanácskommunista gondolat lényegében
megegyezik az ordinovisták elképzeléseivel, akik az üzemi tanácsokat fontosabbnak tekintették
a politikai pártnál. Persze ez nem volt igaz – a KAPD egyrészt ellenségesen viszonyult a
Gramsci-féle csoport által fontosnak tartott szakszervezetekhez, másrészt pedig, mint láttuk,
komoly hangsúlyt helyezett a politikai harc, lényegében a kommunista párt fontosságára. Míg
azonban Bordiga és társai a pártot továbbra is a bolsevik sémák szerint képzelték el (a „vezérek
pártjaként”), addig a német radikálisok a tömegek pártját kívánták megvalósítani. A PCI és a
Komintern között viszont nem ebben volt a vita.
Az olasz párt bordigista vezetése először a Komintern III. kongresszusán került nyílt
konfliktusba
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egységfrontjáról, ezt viszont már (a KAPD-hez hasonlóan) a PCI sem volt hajlandó elfogadni:
„Nem fogunk belépni semmiféle egységszervezetbe. Nem fogunk politikai pártokkal közös
nyilatkozatokat aláírni, amennyiben ezek ellentmondanak programunknak.” Ugyanígy
elutasították a „munkáskormányok” taktikáját is: „Ha olyan munkáskormányokról beszélünk,
amelyek esetleg a kommunista párt és más politikai erők koalíciójából származhatnának, ezáltal
tagadjuk a kommunizmus politikai programját, vagyis a tömegek felkészítését a
proletárdiktatúráért vívott harcra.”285
Másfelől – és ez volt a fontosabb – ekkoriban lendültek támadásba a fasizmus erői, amelyeket
az olasz állam minden lehetséges módon bátorított. Bordiga viszont a Kominterntől eltérően
határozta meg a fasizmus osztálytermészetét. Számára a fasizmus nem a kispolgárság és a
nagybirtokosok mozgalma, hanem sokkal inkább a forradalmi hullám vereségének eredménye,
amely a proletárokat és a középosztályt a fasizmus karjába kergette. Mint arra rámutatott, a
fasizmus nem volt feudális jelenség, hiszen először a nagy ipari városokban lépett színre, így
például Milánóban, ahol Mussolini 1919-ben megalakította fasiszta pártját:
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„Amikor a középosztály rádöbbent, hogy a Szocialista Párt képtelen kihasználni a helyzetet,
napról-napra kevésbé bízott a proletariátus esélyeiben, és lassanként a szembenálló osztály felé
fordult. Ez volt az a pillanat, amikor megindulhatott a burzsoá kapitalista offenzíva. Ez nagyban
alapozhatott a kispolgárság megváltozott hangulatára.”286
Bordiga az olasz állam gyakorlatából azt a következtetést vonta le, hogy a fasizmus nem
ellentétes a demokráciával, hanem annak mintegy meghosszabbítása, amikor „az állam többé
már nem képes megvédeni a burzsoázia hatalmát”. A fasizmus a „centralizált ellenforradalmi
szervezet”. Az antifasizmust – vagyis a liberális és demokratikus baloldali pártok igyekezetét –
„a fasizmus legrosszabb termékének” tartotta, hiszen 1922-ben éppen ezek az erők játszották át
a hatalmat Mussoliniék kezébe. A megoldást nem a velük való együttműködésben kereste,
hanem a fasizmussal szembeni proletároffenzívában, s éppen ezért tartotta fönn a PCI
kapcsolatait az egyébként általa is egyre inkább kritizált szakszervezetekkel.287
Bordiga elképzeléseiből a legérdekesebb és leginkább vitatott a demokráciához fűződő fent
említett viszonya volt. Büszkén antidemokratikusnak vallotta magát, és úgy vélte, hogy ebben
a kérdésben Marx és Engels álláspontján áll. Bordigának a demokráciával szemben érzett
ellenszenve köszönőviszonyban sincs a sztálinizmus antidemokratikusnak tételezett
gyakorlatával, sőt: ő maga mind a fasizmust, mind pedig a sztálinizmust a burzsoá
demokrácia csúcsának tartotta. Bordiga számára a demokrácia mindenekelőtt a társadalom
formátlan

tömegként

való

manipulálását

jelentette.

Ezzel

szembeállította

a

„proletárdiktatúrát”, abban a formában, ahogy azt az 1847-ben létrejött „világméretű
kommunista párt” (vagyis az „osztállyá szerveződő proletariátus”) megvalósíthatja
Kommunista Kiáltványban lefektetett alapelvek és program alapján. Bordiga konokul
ellenezte azt az elképzelést, hogy a forradalmi tartalom a pluralista nézetek demokratikus
folyamatának terméke. Egy másik kontextusban, amikor Bordiga arra kényszerült, hogy
meghatározza „az orosz kapitalizmus kapitalista osztályát”, azt mondta, hogy ez az osztály az
orosz gazdaság repedéseiben lelhető fel, kialakulóban lévő osztályként. Értelmetlennek
tartotta az „államkapitalizmus” elképzelését, mert az állam csak egy osztály érdekeinek
eszköze lehet, mivel az „állam” aminek bármi köze van az olyasmihez, mint egy termelési
mód megalapozása, csakis a marxizmus útjáról való letérést jelenti. Bordiga véleménye
286
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szerint a Szovjetunió a kapitalizmus felé tartó átmeneti társadalom volt, tehát demokratikus
társadalom.
Mindennek olyan konzekvenciái voltak, melyek szorosan kötődtek a kommunista párt
szerepének felfogásához. Bordiga már 1921-ben minden erejével ellenezte a Komintern
„jobbra fordulását”; a PCI főtitkáraként nem volt hajlandó foganatosítani a III. kongresszuson
elfogadott „egységfront” stratégiáját. Bordigának teljesen más elképzelése volt a párt
szerepéről, mint a Kominternek, amely a forradalmi hullám elcsendesedéséhez igyekezett
alkalmazkodni. Megkötötték az angol-orosz kereskedelmi megállapodást, leverték a
kronstadti lázadást, bevezették a NEP-et annak minden következményével, betiltották a
frakciókat és Németországban elbukott a márciusi akció. Bordiga véleménye szerint a nyugateurópai

kommunista

pártok új

stratégiája,

az

„egységfront”-stratégia a baloldali

szociáldemokrata tömegek beillesztésével a harc teljes feladását jelentette. Demokráciakritikájának ez volt a lényege, mivel a „tömegek megnyerésének” indokával a Komintern
látszólag mindenféle programatikus engedményeket tett a baloldali szociáldemokráciának.
Bordiga számára mindenekelőtt a program számított, és a taglétszámnak nem tulajdonított
jelentőséget. A forradalmi hullám csendesülésének időszakában a párt feladata a program
megőrzése és a lehetséges agitációs és propagandamunka folytatása addig, amíg el nem
érkezik a következő fellendülés, és nem a tovatűnő népszerűség hajhászása, a program
felhígítása.
A Kominternen belül 1925 a „nagy tisztogatás éve” volt. Ez természetesen még nem azokkal a
módszerekkel történt, mint a majdani, sztálini tisztogatások, de az eredmény mindenképpen
látványos volt, és a – tágan értelmezett – baloldali radikalizmus minden fronton vereséget
szenvedett. Trockijt elmozdították népbiztosi funkciójából; a KPD „balos” vezetőit, Ruth
Fischert és Arkagyij Maslowot kizárták a pártból; Karl Korsch ekkor volt kénytelen
megszervezni frakcióját. 1925 márciusában a Komintern direktívái a „bordigista irányzat”
megsemmisítését tűzték ki a PCI III. kongresszusának feladataként. A Komintern VB
megakadályozta, hogy Bordiga Trockij elmozdításának okait elemző cikke megjelenhessen.
Válaszként a baloldaliak áprilisban bizottságot hoztak létre tevékenységük koordinálására. Ezt
azonban a Komintern vezetése feloszlatta.
A PCI ekkoriban – éppen a fasiszta fenyegetés hatására – jelentősen megnövelte tagjainak
létszámát, egy év alatt 12 000-ről 30 000-re nőtt a tagok száma. Az újonnan csatlakozók jó
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része tapasztalatlan volt a politikai harcban. Még Togliatti is megjegyezte, hogy „politikai
érettségük igen alacsony”. Ezek az újdonsült tagok Bordiga nevét úgy volt ismerték, mint azét
a vezetőét, aki szabotálja az antifasiszta harcot. Így történhetett, hogy az addig többségben
lévő bordigisták a párt 1925-ös kongresszusán a szavazatoknak mindössze 9 százalékát tudták
megszerezni. Gramsci azonban – aki nem akart új baloldali frakciót látni a pártban – a baloldal
három vezetőjét is bevette a Központi Bizottságba.
Bordiga ekkor nemzetközi harcostársakat igyekezett keresni. A legszorosabb kapcsolatok a
KPD baloldalán álló Karl Korsch-hoz fűzték, aki 1926-ban kénytelen volt elhagyni pártját (már
1925-ben frakciót alakított), mivel az orosz külpolitikát imperialistának bélyegezte. Néhány
ezer tagból álló új szervezete előbb a „Kommunista Politika” (Kommunistische Politik), majd
az "Intranzigens Baloldal" (Entschiedene Linke) nevet vette fel. Korsch az orosz forradalmat
egyre inkább eltorzuló folyamatként értékelte, amely átnő a burzsoá forradalomba. Ez nem
egyezett a bordigisták forradalom-képével. Ők még – ellentétben Korsch-sal illetve a KAPD-vel
– nem adták fel a „Komintern visszahódításának reményét”.
„Politikai és taktikai irányultságunkat jelenleg leginkább a következőképpen fogalmazhatjuk
meg: Zimmerwald és a zimmerwaldi baloldal. Ezen azt értjük, hogy most, a III. Internacionálé
szétesésekor ugyanazt a taktikát kívánjuk követni, mint Lenin a II. Internacionálé szétesésekor”
– írta Korsch Bordigának 1926. augusztusában. Bordiga válasza nem volt túl lelkes:
„A mód, ahogy kifejezed magad, nem igazán tetszik nekem. Nem mondhatjuk azt, hogy az
oroszországi forradalom burzsoá forradalom volt. Az 1917-es forradalom proletárforradalom
volt, még ha taktikai tanulságait nem is vontuk le megfelelően. A probléma most az, hogy mi
történik a proletárdiktatúrával egy országban, ha a többiben nem tör ki a forradalom. Lehetséges
egy ellenforradalom; lehetséges egy degenerálódás, amelynek tüneteit ki kell mutatnunk a
kommunista pártban. Nem lehet egyszerűen kijelenteni, hogy Oroszországban a kapitalizmus
terjeszkedik.”288
Ez a válasz kifejezi az olasz baloldal egész szellemiségét: az orosz forradalomhoz való
lojalitását, a reményt a Komintern forradalmasítására. Bordiga és az olasz baloldal ismét
elszalasztotta a lehetőséget, hogy nemzetközi kapcsolatokat teremtsen. Akárcsak 1923-ban,
amikor a KAPD megfogalmazta az új internacionálé jelszavát, most is a Kominternhez való
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hűségük akadályozta meg ebben őket. Természetesen nem sok hálára számíthattak... Bordiga
talán Trockijnál is komolyabban vette a forradalom és a szovjet rezsim nemzetközi jellegének
védelmezését. Számára a „szocializmus egy országban” nézet förtelmes kigúnyolása volt
mindannak, amiért Marx kiállt. 1926-ban Moszkvában, amikor utoljára szólalt fel a
Kominternben a kibővített Végrehajtó Bizottság VI. plénumán, azt javasolta, hogy az összes
kommunista pártnak együttesen kellene irányítania a Szovjetuniót, ami a munkások államának
nemzetek fölöttiségét demonstrálná.289 Ezt a javaslatot természetesen Sztálin és elvbarátai
meglehetősen hűvös fogadtatásban részesítették…
1926-ban Bordigát a fasiszta hatóságok három év börtönre ítélték. Szabadulása után, 1930-ban
– egy trockistaellenes kampány során –kizárták az Olasz Kommunista Pártból.
Az 1920-as évek elején-közepén az olasz kommunistáknak menekülniük kellett a fasizmus elől.
A legtöbben Franciaországban telepedtek le, ahol a baloldali kommunisták kicsiny, de igen
aktív csoportokat alakítottak. Lapjaik, a Reveil Communiste (1927–1929) és a L'Ouvrier
Communiste (1929–1931) tovább folytatták a baloldali kommunizmus népszerűsítését. Míg az
előbbi még ragaszkodott az eredeti bordigista hagyományokhoz, addig az utóbbi már inkább a
német–holland baloldal – addigra már leszálló ágba került – elméleti és gyakorlati
állsáfoglalásait igyekezett adaptálni. 1929 és 1933 között felvették a kapcsolatot Trockijjal és
követőivel is, de ekkor már nem voltak hajlandók elfogadni a trockiji „elfajult munkásállam”elképzelést, és végleg szakítottak a szovjet példa követésével. Bár az orosz forradalmat továbbra
is autentikus proletárforradalomnak tekintették, sőt a hadikommunizmust egyenesen a
kommunista társadalom felé tett jelentős lépésként értékelték, a NEP meghirdetése már
egyértelműen a forradalom apályát jelentette számukra. A Kominternt egyre inkább puszta
formalitásnak tartották, és ennek okát a „bolsevik dominanciában” vélték megtalálni.
A franciaországi bordigista emigráció legfontosabb folyóirata a Bilan (Egyensúly) volt, amely
1933 és 1939 között jelent meg. Ebben igyekeztek kidolgozni a bordigizmus örökségét (maga
Bordiga 1945-ig nem tért vissza a politikába). A spanyol polgárháború és a francia népfrontkormány példáján azt igyekeztek bemutatni, hogy a burzsoáziával való bármilyen
kompromisszum a proletariátus forradalmi céljainak elárulását eredményezi. Sajátos anti-
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antifasizmusuk elszigetelte őket a tömegektől, így befolyásuk inkább később, a hatvanas évek
forradalmi fellángolásaiban vált jelentőssé.
Az olasz baloldali kommunisták – akik ekkor már Internacionalista Frakciónak nevezték
magukat – a második világháborútól várták az újabb forradalmi fellendülést. Bordiga már
1936-ban így írt: „Ha Hitler elsöpri Anglia és Amerika elaggott hatalmát, ezáltal törékennyé
teszi a világ kapitalista egyensúlyát. Éljen hát Hitler, ez a rothadt mészáros, aki – szándékai
ellenére – azon dolgozik, hogy megteremtse egy új proletárforradalom feltételeit. A pusztítás
után a forradalom következik.”290
A háború idején az első világháború tanulságainak elemezve a bordigisták általában úgy
vélték, hogy a háború végével óhatatlanul újabb, az első világháború utánit is meghaladó
forradalmi fellendülésre kerül majd. Tévedésük visszatekintve eléggé nyilvánvaló:
meglehetősen sematikusan úgy látták, hogy az újabb világháború csupán valamiféle ismétlése a
korábbinak. A világrendszer közben végbement változásaira nem sok figyelmet fordítottak.
1945-ben, nem sokkal a háború vége előtt az olasz internacionalista baloldal egy utolsó,
optimista hangvételű, mégis végtelenül kétségbeesettnek ható kiáltvánnyal fordult a „világ
proletariátusához”: „Azt mondják nektek, azt próbálják elhitetni veletek, hogy ez a háború más,
mint a többi. Hazudnak nektek! Ameddig vannak kizsákmányolók és kizsákmányoltak, a
kapitalizmus háború, és a háború kapitalizmus” – szögezte le a szöveg.291
A röpirat külön-külön fordult a hadviselő országok munkásságához, így a német
munkásokhoz is: „A pusztítás motorjait építtették veled. Minden csavar egy-egy frontra küldött
német munkást jelentett. Bármi is a nemzetiséged, egy vagy a kizsákmányoltak közül. Egyetlen
ellenséged a német és a nemzetközi kapitalizmus; elvtársaid a német munkások és az egész
világ munkásai. Magaddal hordod országod és az egész világ osztályharcos hagyományait és
tapasztalatait. Nem vagy "idegen"! Szükségleteid, érdekeid azonosak német elvtársaidéval. A
gyárbeli, termelésbeli osztályharcban részt vállalva hatásosan léphetsz fel az imperialista háború
ellen.”292 Ez a felfogás meglehetősen különbözött általában az európai (nyugati és szovjet)
baloldal általános germanofóbiájától és nacionalizmusától – éppen ezért az adott időszakban
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valószínűleg nem sok hatása lehetett. Nem volt rá kereslet. A fasizmus és a háború iszonyata
után a munkások is bűnbakot kerestek, a bűnbak személye pedig – finoman szólva – adta
magát. A kiáltvány pedig egy, az árral szemben haladó apró, elszigetelt kommunista szekta
felhívása volt, amely saját forradalmi dogmatizmusa miatt képtelen volt megérteni és
feldolgozni a világ változásait. Elméletileg lehetett helyes, amit írtak - valamilyen elvont
osztálypolitika szempontjából - de gyakorlati érvénye 1945-ben nem volt. 1917 módszerei és
elképzelései az akkori helyzetben teljesen irrelevánsnak tűntek: míg az első világháború
végén a kapitalizmus alapjai kérdőjeleződtek meg, addig a második világháborúban a győztes
szövetségesek – persze mindenekelőtt a két új szuperhatalom – soha nem látott mértékben
megerősítették befolyásukat. Elméletileg logikus, gyakorlati szempontból azonban értelmetlen
volt párhuzamot vonni a nácizmus és ellenfelei között. A huszadik század - a
„munkásmozgalom” szempontjából mindenképpen - derékba tört: a spanyol polgárháborúval
végképp lezárult az 1917-ben kezdődő forradalmi hullám, és 1939-ben új korszak kezdődött,
amelyben a „forradalmi defetizmus” már nem volt vállalható a proletártömegek számára. Ezt
az 1945-ös röpirat szerzői képtelenek voltak észrevenni - és ebből a szempontból érdektelen,
hogy a történelem később számos meglátásukat igazolta.
A jóslatok nem váltak valóra, a háborút sehol nem követte forradalmi fellendülés. Hosszú időre
ez a kiáltvány lett a baloldali kommunizmus hattyúdala...
Ám maga Bordiga és a bordigizmus is képes volt újra feltámadni az 1950-es években –
ellentétben a német-holland tanácskommunizmussal, vagy éppen az IWW-val. Marginális
maradt ugyan, de sok olyan militáns figyelmét keltette fel, akik annak idején éppen a
fasizmussal és antifasizmussal kapcsolatos állásfoglalásai miatt idegenedtek el tőle. Az ugyanis,
hogy a fasizmus legyőzését nem követte mélyreható társadalmi átalakulás, vagy éppen
forradalom, visszatekintve a részben korábbi bordigista véleményeket igazolta: a kapitalizmus
bármilyen formájában csak kapitalizmus marad. Különösen népszerűvé vált ez a gondolat a
Franciaországba emigrált spanyol baloldaliak között, akik elkeseredve és döbbenten látták,
hogy a nyugati demokráciák lényegében zökkenőmentesen egyeznek ki a hispán országokban
tovább élő fasiszta rezsimekkel.
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VII. Hogyan tovább? A baloldali radikalizmus a második világháború
végétől 1968-ig
Az 1945-ös év egyértelműen korszakhatárt jelez a baloldali radikalizmus történetében (is).
Tulajdonképpen nem is elsősorban a második világháború lezárása hozott ilyen változást,
hiszen láthattuk, hogy ebben a háborúban – szemben az első világháborúval – a baloldali
radikális csoportok, és ami ennél sokkal fontosabb, a baloldali radikális ideológiák már
nemigen játszottak fontosabb szerepet. 1945 nem igazolta a szórványos világforradalmi
reményeket; bebizonyosodott, hogy az előre lefektetett sémák többé nem működőképesek, és
a történelem nem feltétetlenül „ismétli önmagát”: a világkapitalizmus átalakulva és
megerősödve került ki a pusztító háborúból. A centrumországok maradék baloldali radikálisai
szemében a háború utáni Szovjetunió minden szempontból igazolta az államkapitalizmus
pusztító és ellenforradalmi természetét. Apró szektákká zsugorodva a klasszikus baloldali
radikalizmus képviselői jobb híján belekezdtek az ellenforradalmi korszak és a háború
tanulságainak feldolgozásába, vagy éppen – elsősorban Olaszországban – valamiféle
forradalmi miszticizmus kidolgozásához menekültek. Az 1950-es években egy szakadár olasz
neobordigista csoport hozzákezdett A tőke „ötödik kötetének” megírásához. Bízvást állították,
hogy annak végleges elkészülte lesz a szikra, amely a világforradalmi folyamatot elindítja –
azokhoz a zsidó kabbalistákhoz hasonlóan, akik Jahve valódi nevének permutációjától várták
a világ végét, az idők beteljesedését. Bordiga maga így írt 1959-ben az Il Programma
Communista c. lapban: „A mítoszok számtalan változata nem az elme delíriumának, a valóság
meglátására való képtelenségnek a jelei (…) hanem a tudatosság meghódítása felé vezető út
kikerülhetetlen állomásai.”293
Bordiga viszonylag hamar felismerte az új helyzet sajátosságait és saját mozgalmának
tévedéseit: kénytelen-kelletlen belátta, hogy a várt forradalmi fellendülés elmarad, a
világhelyzet korábbi értékelése sematikusnak és működésképtelennek bizonyult, a forradalom
objektív feltételei jórészt, szubjektív feltételei pedig teljes mértékben hiányoznak. Már 1945
végén úgy vélekedett, hogy az antifasiszta koalíció által megteremtett politikai egység
törékeny ugyan, ám magával hozza a reformizmus teljes győzelmét a munkásmozgalmon
belül, és egyben olyan általános kapitalista gazdasági érdekeket fejez ki, amelyek még a
kapitalista rendszer komoly tartalékait sejtetik. Ebből következően a forradalom elnapolódik.
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Bordiga úgy jósolta, 1975 körül kell kitörnie majd egy olyan végső gazdasági válságnak,
amely megteremtheti a kapitalizmus felszámolásának lehetőségét. A forradalmárok feladata
ebben az ellenforradalmi periódusban az, hogy továbbra is következetesen képviseljék az
eredeti (úgymond „változtathatatlan”) marxi elveket. Ugyanakkor alkalmazni kell azokat az
1917–1921-es forradalmi hullám és az azóta eltelt idő tapasztalatainak feldolgozására,
valamint az aktuális események értelmezésére. Ezáltal a kommunista csoportok tovább
élesíthetik az elmélet fegyvereit, hogy azokat készen adhassák a majdani forradalom majdani
forradalmárainak kezébe. Ennek a stratégiának a jegyében Bordiga három tényezővel
foglalkozott részletesen írásaiban: a forradalom prefigurációjának tekintett párt szerveződési
kérdéseivel, a kapitalizmus strukturális kérdéseivel (beleértve a Szovjetuniót is), valamint
annak bebizonyításával, hogy a marxi elvekkel lényegében minden aktuális esemény
elemezhető és értelmezhető.294 A bordigisták szemében tehát 1945 után egy olyan kétpólusú,
de egylényegű rendszer alakult ki, amely tulajdonképpen a kapitalizmus utolsó fázisának
tekinthető, elvégzi a termelőerők még szükséges fejlesztését, végleg kiüresíti a hagyományos
munkásmozgalom elavult formáit, hogy végül saját ellentmondásaiba beleroppanva helyet
adjon a várt végső forradalomnak.
A szektás miszticizmus és a kiéleződő belháborúk mellett azonban fúziók is születtek; az
európai radikális baloldal legjelentősebb folyóirata az 1949-től megjelenő Socialisme ou
Barbarie (Szocializmus vagy barbárság) lett. A folyóirat szerkesztői tulajdonképpen nem a
radikális baloldal, hanem a trockizmus felől érkeztek a mozgalomba. Cornelius Castoriadis
(mozgalmi nevén Pierre Chaulieu) a görögországi kommunista párt ifjúsági szervezetében
kezdte politikai pályafutását. Mikor azonban az ország náci megszállása után a kommunista párt
az antifasiszta polgári erők szövetségét kereste, Castoriadis kivált a szervezetből, és a Szpiresz
Sztinasz által vezetett trockista inspirációjú partizáncsapatokhoz csatlakozott.295 Sztinasz
emberei után mind a nácik, mind pedig a kommunista párt kíméletlen hajszát indítottak: 1944ben, a nácik kiverését követően a párt „trockisták” százait végezte ki. Maga Castoriadis 1945ben Párizsban talált menedéket, ahol a Negyedik Internacionálé francia szekciójához
csatlakozott. Görögországi tapasztalatai alapján azonban nem volt hajlandó már elfogadni a
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trockiji „elfajult munkásállam” elképzelését: a sztálinizmust a kapitalizmus ügynökeként a
legfőbb ellenségnek tekintette. Castoriadis elképzelései felkeltették a fiatal egyetemista Claude
Lefort figyelmét: a sztálinizmus természetéről ő is hasonlóan vélekedett, bár véleménye a
trockisták szemében mindenképpen eretnekségnek tűnt.296 1946-tól a két militáns közösen
dolgozott. Ez év augusztusában jelentették meg első jelentősebb közös írásukat,297 amelyben
kifejtették, hogy a Szovjetunióban kialakuló új elit olyan osztályszerű társadalmi réteget képez,
amelynek érdekei szemben álnak a szovjet munkásosztály érdekeivel: fokozatosan eljutottak a
„bürokratikus kapitalizmus” téziséhez, amely lényegében a korábbi „államkapitalizmus”elképzelés némileg áthangszerelt változata volt.
Az 1949 márciusától megjelenő Socialisme ou Barbarie első számában Castoriadis és Lefort
igyekezett tézisszerűen megfogalmazni elképzeléseit: egyrészt megindokolni a trockizmussal
való szakítást, másrészt viszont új programot adni. A két, expanzív célokat követő
szuperhatalom megjelenéséből azt a következtetést vonták le, hogy elkerülhetetlen egy
harmadik világháború kitörése, amely a világot a végső barbárságba dönti. Ennek egyetlen
alternatívája lehet, ha a világ proletariátusa képes forradalmi úton átvenni a hatalmat. A cél –
mint ezt a szovjet példa ékesszólóan bebizonyította – nem valamiféle köztulajdon (vagyis
állami tulajdon) megteremtése kell hogy legyen, hiszen az láthatólag sem a munkaerő
kizsákmányolását, sem pedig a háború veszélyét nem szüntetheti meg. A kapitalizmus
fejlődésével egyre nagyobb szerepet kapott az irányító-menedzseri réteg, amely hovatovább
fontosabbá vált a rendszer fenntartása szempontjából, mint a tőketulajdon kérdései. A központi
cél ezért – vélték a szerzők – a kapitalizmus hierarchikus struktúráinak és a bürokráciának a
lebontása, forradalmi megsemmisítése. Ezt viszont kizárólag maguk a munkások hajthatják
végre: Lefort és Castoriadis a trockista tadicióból kiindulva végül a tanácskommunista
önszerveződés hagyományáig jutott.
Castoriadis, Lefort és a hozzájuk csatlakozó militánsok szinte kivétel nélkül értelmiségiek
voltak. Elképzeléseik szerint azonban, mint láttuk, a munkások – ez a szociológiai szempontból
felfogott osztály – jelenti a forradalom egyedüli garanciáját. A lap gárdája mindazonáltal a
klasszikus tanácskommunistákkal egyetértve elutasította a „tudatbevitel” lenini koncepcióját.
Önmagukat olyan militánsok csoportjaként határozták meg, akik – a történelmi tapasztalatok
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terjesztésén és feldolgozásán keresztül – tulajdonképpen csupán a munkások harcának egyfajta
koordinálására szorítkozhatnak, amennyiben ezt az „autentikus” munkások egyáltalán igénylik.
Ez egyfajta „értelmiségi lelkiismeretfurdalás” jele volt: a múltban a forradalmi mozgalomnak –
vélték Castoriadis és követői – rengeteg kárt okozott, hogy értelmiségi ideológusok igyekeztek
irányt szabni neki. A munkások ilyen piedesztálra állítása ugyan nem volt ismeretlen a baloldali
radikalizmus történetében – elég ha Volszkijra, Mjasznyikovra vagy éppen a KAPD egyes
irányzataira gondolunk –, ám addig elsősorban éppen a munkások ideológiájaként jelentkezett.
Azokban az időszakokban, amikor valóban létezett egy forradalmi érzelmű munkásréteg
(vagyis a munkások nem elsődlegesen szociológiai, hanem osztályharcos szempontból
határozták meg magukat), ez a nézet még afféle egészséges önvédelemnek is tűnhetett: a
munkások, úgymond, radikálisabbak voltak a (többnyire értelmiségi) ideológusoknál, a
„tömegek” messzebbre tekintettek, mint „vezetőik”… Az 1940-es évek végén és az 1950-es
évek elején ez azonban fordítva volt. A munkások között Nyugat-Európában a forradalmiság
enyhén szólva nem tengett túl, a „radikális értelmiségiek” pedig légüres térben szövögették
forradalmi terveiket. További problémát jelentett, hogy az 1950-es évek során a
centrumországokban

fokozatosan

eltűnt

vagy

átalakult

a

„klasszikus”

szociológiai

munkásosztály. Az „önmagában való” osztály kifakulásával az értelmiségi forradalmárok egyre
inkább a forradalmi „tudat”, vagyis az „önmagáért való” osztály fontosságát hangsúlyozták. A
reformizmus és a klasszikus munkásság átalakulásának körülményei között innen már csak egy
lépés volt a harci értelemben vett proletariátus (vagyis az „önmagáért való osztály”) és a
forradalmi avantgárd azonosítása – ismét felmerült, csak ezúttal jóval kisebb méretekben, az
„osztállyá, azaz párttá szerveződött proletariátus” elképzelése.
Ennek megfelelően – különösen miután az 1950-es évek elején több bordigista is csatlakozott a
csoporthoz – felmerült, hogy a Socialisme ou Barbarie gárdája is a megszokott elitista
„élcsapatpárttá” alakuljon át, amely végső soron képes lehet a harcok irányítására és az
államhatalom meghódítására. Castoriadis ezzel többé-kevésbé egyetértett, míg Lefort továbbra
is fenntartotta az eredeti ouvrierista nézeteket. Ezek a viták lényegében rányomták a bélyegüket
a csoport és a lap teljes további működésre, különösen azután, hogy az 1950-es évek közepén a
csoport valódi munkáskapcsolatokra is szert tett, és igyekezett az üzemekbe is behatolni. A
dilemma a régi volt: vajon a reformista szakszervezetekbe beszivárogva kell azokat az
osztályharc eszközeivé tenni (ahogy a trockista entrizmus állította), vagy a szakszervezeteken
kívül, sőt azokkal szemben kell autonóm osztályharcos munkásszervezeteket létrehozni (a
tanácskommunista hagyományoknak megfelelően)? A vita soha nem zárult le, de egyes – a
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csoporthoz tartozó – munkások, mindenekelőtt Daniel Mothé némi sikert értek el az autonóm
üzemi szervezetek megszervezésében, legfőképp – és ennek hatásai 1968-ban is
megmutatkoztak – a párizsi Renault-gyárban.
De Gaulle 1958-as államcsínye nem sok visszhangot váltott ki a francia munkások között, akik
– a CGT és a PCF minden igyekezete ellenére – inkább várakozó álláspontra helyezkedtek,
mintsem hogy általános sztrájkot indítsanak a Tábornok „brumaire tizennyolcadikája” ellen.
Castoriadis úgy látta, hogy ebben a helyzetben kettős feladat áll a forradalmárok előtt: egyrészt
„diffúz avantgárdként” beszivárogni a munkások közé, másrészt előkészíteni egy politikai
élcsapatpárt megalakítását, amely az adott pillanatban – az 1917-es bolsevik példához
hasonlóan – átveheti az események irányítását. Lefort e kettős célból csak az első, míg a
bordigisták csupán a második elképzeléssel értettek egyet, és a csoport szétszakadt. A
Socialisme ou Barbarie-t a Castoriadis körül tömörülő centrum vitte tovább.
Lefort az Information et Correspondence Ouvrieres (Munkáslevelezés és -Információ – ICO)
nevű ouvrierista csoporthoz csatlakozott, amely, mint neve is mutatja, teljes egészében az
autonóm munkásharcok koordinátorának szerepére szorítkozott.298 Időközben Castoriadis egyre
inkább elvetette a klasszikus marxi módszereket. A kapitalizmus fő ellentmondását immár nem
a termelésben látta, hanem az irányításban – vagyis hogy az érdekellentétek lényegében nem a
munkaerő kizsákmányolásának, hanem a munka megszervezésének terén bukkannának fel. A
kapitalizmus – vélte Castoriadis az 1950-es évek elején megkezdődött fellendülés bűvöletében –
lényegében megoldotta a termelési válságok problémáját; az új válságok okai immár a
struktúrában magában keresendők.299 Ezek a modernista elképzelések persze nem részesültek
túl kedvező fogadtatásban elvtársai részéről: 1963-ban kiváltak az „ortodox marxisták”, akik
Pouvoir Ouvrier (Munkáshatalom) néven alakítottak új lapot és csoportot (a lap 1969-ig jelent
meg). Ennek vezetője Pierre Guillaume lett, aki 1965-ben alapította meg híres baloldali
radikális könyvesboltját Párizsban (la Vieille Taupe), amely hosszú ideig a francia baloldali
radikálisok afféle központjának számított. Ugyanebben az évben megszűnt a Socialisme ou
Barbarie.
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1969-ben Jacques Camatte így összegezte a lap és a csoport szerepét: „A Socialisme ou
Barbarie nem tekinthető valamiféle félresiklásnak. Világosan álláspontot alakított ki egy
világméretű folyamatról: a proletariátus eltűnését és az új középosztályok megjelenését
elemezte. A Socialisme ou Barbarie betöltötte feladatát: túllépett a szektásságon, hiszen nyitott
volt a közvetlen jelenre, és szakított a múlt terhes hagyományaival…”300 Az ex-bordigista
Camatte értékelése már a poszt-68-as, sőt „posztmodern” értékelés felé mutat. Az 1997-ben
elhunyt Castoriadist az 1980-as és 1990-es évek radikálisai fedezték fel újra.

VIII. Epilógus - Az utóvédharcoktól a „posztmodern” radikalizmusig
Az 1968 körül tetőző, de tulajdonképpen az 1970-es évek elejére is áthúzódó „új forradalmi
fellendülés” nem igazolta a hozzá fűzött khiliasztikus reményeket. A kapitalizmus igen
rugalmasnak bizonyult: mint azt már Guy Debord is megjósolta, a társadalom olyan mértékben
képes volt magába integrálni és elüzletiesíteni a „lázadás” legkülönfélébb formáit, hogy egész
iparág jött létre az ilyesféle igények kielégítésére. A társadalom „megváltásának”
univerzalisztikus igénye – a baloldali radikalizmusok egyik legfontosabb alapelve – egyre inkább
marginalizálódott. Nem tagadták többé, nem támadták, ennél sokkal rosszabb történt vele:
elavultnak, idejétmúltnak tekintették. A hagyományos baloldali radikális irányzatok megmaradt
képviselőinek azzal kellett szembesülniük, hogy míg elődeik valamiféle „szellemi avantgárdnak”
tekinthették magukat, addig ők a kialakuló új radikális miliőkben afféle merev, megcsontosodott
ortodoxoknak tűntek, hovatovább kótyagos konzervatívokként kezelték őket.
A baloldali radikalizmus klasszikus képviselői – az olaszországi neobordigista csoportok (az
egykori PCInt bomlástermékei), vagy a tanácskommunisták maradékai (a két Paul Mattick, apa
és fia, vagy a veterán Cajo Brendel vezette csoportosulások) – valóban képtelenek voltak az új
kihívásokra bármiféle adekvát választ adni: régi téziseiket ismételgették, és „proletárdiktatúrát”
követeltek egy olyan világban, ahol már szinte senki sem tekintette magát „proletárnak”, vagy
éppen a „munkás-önigazgatást” propagálták olyan területeken, ahol a munkások reggelenként azt
remélték, hogy a tükörből egy „alkalmazott”, „kisvállalkozó” vagy éppen „polgár” arca tekint
vissza rájuk. Mindez nem csupán terminológiai probléma volt: olyan strukturális változások
következtek be (egy, tulajdonképpen már az 1940-es évek vége óta tartó folyamat során),
amelyek valóban irrelevánsá tették az „osztályharc” régi formáinak jó részét.
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Mindazonáltal a baloldali radikálisok jól látták, hogy az „osztályok” igenis megmaradtak, és a
kapitalizmus fejlődése egyben a „kapitalista katasztrófa” eszkalációját is hozta. Olyan problémák
jelentek meg – a környezet robbanásszerűen növekvő pusztítása, a háborúk mindennapossá
válása, az emberek fokozódó elidegenedése és atomizálódása, a média omnipotenciája, a
fogyasztás apoteózisa – amelyek immár nem csupán azzal fenyegették az emberiséget, hogy a
kapitalista kizsákmányolás fennmarad (vagyis a világforradalom legrosszabb esetben
elnapolódik), hanem a közvetlen fizikai kipusztulás rémképét is előre vetítették. Az alaphangot
már a hidegháborús korszak „kölcsönös elrettentésen” alapuló politikája megadta: az
atomháború fenyegetésével már értelmetlen lett volna – a század első felének hagyományait
követve – a munkások általános sztrájkját szembeszegezni. A természeti környezet pusztítására
sem tűnt elégséges válasznak a „termelés önigazgatása” vagy éppen „szocializálása”. Míg a
baloldali radikalizmus korábban, a marxi hagyományoknak megfelelően többé-kevésbé
modernizációs ideológia volt (hiszen a forradalmat a fejlett kapitalizmus talaján látta csupán
megvalósíthatónak), addig az 1970-es évekre ez a „fejlődés” erősen megkérdőjeleződött.
Az 1980-as és 1990-es évektől a baloldali radikalizmus új formákat talált magának. Ebben
sok minden szerepet játszott: a legszembeötlőbb eseménysorozat kétségkívül a „létező
szocialista” rendszer szinte teljes összeomlása volt. Az államkapitalizmusról folytatott viták
hevessége érthető módon csökkent (bár az érintett országokban éppen ekkor teljesedhetett ki),
és ezek a diskurzusok egyre inkább csupán történeti jelentőséggel bírtak. A baloldali
radikalizmus átalakulásában azonban legalább ilyen fontos – ha nem fontosabb – szerepe volt
annak, hogy egyre inkább kifakultak a „harmadik világ” feltételezett forradalmi
potenciáljához fűződő remények. Míg a centrumországokban már régóta sejthető volt, hogy a
kapitalizmus a korábbi forradalmi várakozásokra rácáfolva még számos komoly erőforrással
rendelkezik, most az is nyilvánvalóvá vált, hogy a félperiféria, illetve a periféria területein
sem a baloldali radikálisok elvárásai és jóslatai fognak érvényesülni. Az a forradalmi
potenciál, amelyet az 1945 utáni „modern” radikálisok a periféria mozgalmaiba beleálmodtak,
hamar kifulladt: a megszűnő gyarmatok helyén a centrumnak kiszolgáltatott, szegény és zavaros
államalakulatok jöttek létre; a kialakuló tömegmozgalmak viszont túlságosan direktek voltak,
követeléseiket – föld, munka, „demokrácia” stb. – a baloldali radikálisok legalábbis
reformizmusnak látták, de egyre általánosabbá váltak azok a vélemények, hogy a „harmadik
világ” egyszerűen „nem elég érett” a forradalomra, nincsen megfelelő proletariátus, a
munkásrétegek legfeljebb az ágyútöltelék szerepét játszhatják el a hazai burzsoázia és a
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nemzetközi tőke közötti harcban. A „harmadik világban” kifejlődő tömegmozgalmak (és a
rájuk összpontosító centrummozgalmak) központi problémájává és mozgalmi fétisévé a
„globalizáció” vált: ezt a fogalmat amúgy szinte mindenki másféleképpen értette és
magyarázta. Ezekben az országokban azonban a kialakuló „új szociális mozgalmak” rengeteg
etnikai, rurális, vallási stb. ballasztot hordoztak, és célkitűzéseikben továbbra is meglehetősen
partikulárisak maradtak. Így, miközben az eredeti sémákhoz továbbra is ragaszkodó ortodox
tanácskommunista, bordigista vagy éppen anarcho-kommunista csoportok fennmaradtak
ugyan, de egyre kisebb, önmarcangoló szektákká zsugorodtak össze, addig alaposan
megerősödött az a gesztionista vonulat, amely gyökereit immár nem bennük, hanem a
„modern”, 68-as ihletésű elképzelésekben, sőt azok meghaladásában kereste. Míg az
újbaloldali hagyományokból táplálkozó csoportok és ideológiák általában állást foglaltak
ezekben a konkrét kérdésekben, és támogatták az „elnyomottak” érdekeit (olyan karizmatikus
politikusokat mitizálva, mint Arafat, Khomeini, Mao, Castro vagy éppen Waleşa), addig a
baloldali radikalizmus ortodox örökösei fenntartották az anarchista kommunista Camillo Berneri
1934-ben megfogalmazott jelszavát: „Sem Kelet, sem Nyugat”. A dilemma azonban végül
feldolgozhatatlannak bizonyult: ha feltételezzük, hogy nyugaton már nem létezik a (harci
szubjektumként felfogott) proletariátus, a periférián pedig még nem jött létre, illetve a periféria
alárendelt szerepe miatt ki sem alakulhat, akkor hova vezethet a régi „proletárforradalmi”
politika?
Mindez a centrumországok tekintetében a kapitalizmus strukturális változásaira terelte a
figyelmet: a klasszikus, osztályalapú kizsákmányolás mellett, illetve gyakorta helyette a
baloldali radikális csoportok és ideológusok egyre inkább az információelosztás
egyenlőtlenségét, illetve az információs és médiatársadalom nyújtotta propagandisztikus
lehetőségeket kezdték központi problémának tekinteni. Főszerepet kapott a gesztus
szimbolizmusa, de a 19. század végi direkt akciók új verziói immár egy egyre inkább
virtualizálódó térben fejeződtek ki: felújították és továbbfejlesztették a szituacionizmus
formanyelvét, miközben a legfontosabb médiaközeggé fokozatosan az Internet vált. A hackerkultúra és az elhíresült Unabomber on-line terrorizmusa mindinkább az új társadalom adekvát
tiltakozási formájának tűnhetett.
Azok a csoportok, amelyek nem voltak képesek feladni globális szemléletüket, az 1990-es évek
elejétől látszólag kedvezőbb helyzetbe kerültek: feloszlottak, de legalábbis túlnyomórészt
hitelüket vesztették hagyományos ellenfeleik, az – ekkor már jórészt csupán verbálisan –
228

bolsevik eredetű szervezetek, a kommunista pártok és a hasonló csoportok. Ez a hitelvesztés
azonban őket is magával rántotta: a baloldali radikalizmus legkülönfélébb aspektusait immár
más, partikulárisabb problémákra összpontosító csoportok vitték tovább.
Minden kis csoport, minden tendencia más és más irányba indult el. Hiszen „irány” immár volt
éppen elég. A hagyományos politikai formák, sőt, a hagyományos baloldali radikalizmus, a
„militancia” eszközeinek elvetése jellemezte azt a „posztmodern kommunizmust”, amely az
1970-es évek elején jelentkezett. Első és legjellemzőbb képviselője az egykori bordigista Jacques
Camatte lett, aki az Invariance (Állandóság) szerkesztőjeként már addig is komoly munkát
végzett az ideológia terén. Míg azonban korábban – mint a folyóirat címe is jelzi – a forradalmi
program állandóságát, a marxi értékelések változtathatatlanságát vallotta (akárcsak maga
Bordiga), 1973-ban alaposan megváltoztatta nézeteit. Akkor írott A domesztikáció ellen című
írása a későbbi

„posztmodernek” alapdokumentuma lett. Ez az írás egyaránt tekinthető a

hagyományos baloldali radikalizmustól való búcsúnak, és az új perspektívákat kijelölő
kísérletnek is.
Óhatatlanul adódik a kísértés, hogy az ezeken az ösvényeken haladókat immár „posztmodern”
radikálisoknak tekintsük, nem beszélve arról, hogy sokan közülük valóban fel is vállalták ezt
a minősítést. Elsődleges jellemzőjük, hogy elvetették a baloldali radikalizmust korábban
jellemző univerzalizmust. Többnyire nem is „kapitalizmusról” beszélnek, hanem az általuk
kiválasztott

partikuláris

„neoliberalizmusról”,

problémáknak
„patriarchális

megfelelően
elnyomásról”,

„fogyasztói

társadalomról”,

„hulladéktársadalomról”,

„globalizációról”… A sor tulajdonképpen vég nélkül folytatható. A korábban népszerű
„forradalmi mag” metaforáját a „forradalmi vírus” váltotta fel. Az előbbi a társadalom
televényére hullva kicsírázó és szárba szökkenő forradalmat vizionál: az erő, az egészség, a
természet, a növekedés és a fejlődés képeit idézi fel mondanivalójának mediátoraként. Az
utóbbi a terjedést, a harcot, a „legyőzhetetlen kicsinységet”, a pusztítást és a tömeg erejét
sugallja: éppen hogy visszájára fordítva a korábbi, pozitivista gyökerű és tulajdonképpen
pozitívan megfogalmazódó metafórát. Immár nem az ellenforradalmár, hanem éppen a
forradalmár az, aki a virtuális tér sötét zugaiban lappangva, elő-előtörve rémhíreket és
aggodalmat terjeszt, elveti a „józan, realista” világot, a „halál katedrálisát”, hogy a pusztításépítés katartikus aktusát szegezze szembe vele. Ehhez viszont már tulajdonképpen nincs is
valódi szüksége mozgalomra…
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A váltás igen szembeötlő: míg az eredeti és a modern (1945 előtti és az azutáni) baloldali
radikálisok mindig valamilyen forradalmi hagyomány avatott értelmezőiként, védelmezőiként
és továbbvivőiként tekintettek magukra, addig a posztmodern radikalizmus egyik fő törekvése
éppen az eredetiségre való – néha frappáns, máskor némileg görcsös és erőltetett – törekvés.
A baloldali radikalizmust a Cohn-Bendit testvérek már 1968-ban „gyógyírként” javasolták
felhasználni a „kommunizmus aggkori végelgyengülésére”, ám egy-két évtized leforgása alatt
– legalábbis a „posztmodernek” szemében – immár ők is a forradalom szemétdombjára
kerültek, az 1960-as évek más radikális nagyságai (többek között Jean-Paul Sartre, Herbert
Marcuse, Ernest Mandel, sőt a hipermodern Guy Debord) mellé. Mindez vélhetőleg éppen a
kapitalista társadalom óriási strukturális változásainak tulajdonítható: a baloldali radikális
forradalmiság félreeső, vidéki vegyesboltjának viszonylag szűkös, de valamilyen szinten
mégis egységes kínálatát az ezredfordulóra egy csillogó-villogó, színes hipermarket és egy
internetes webáruház váltotta fel, ahol mindenki megtalálhatja a rá szabott lázadást; és bár a
polcokon eldugva ott sorakoznak a korábbi mozgalmak és ideológiai rendszerek is, a vásárlók
egyre inkább a legújabb termékeket pakolják kosaraikba. A célok immár olyan sokrétűek,
hogy az egyes mozgalmak nem feltétlenül szemlélik ellenségesen egymást: akcióegységük,
kölcsönhatásuk mindennapos jelenség. A baloldali radikalizmus korábbi viszonylagos
egysége (persze az azonos célok, nem az azonos eszközök egységéről van szó) mindörökre
elveszett ugyan, de egy másfajta egység látszik kialakulni: a legkülönfélébb baloldali radikális
elképzelések, mozgalmak, ideológiák (az outsiderek) komplementer egysége, amely talán
minden eddiginél jobban és tolakodóbban jelenik meg az információk és vélemények sokkal
szélesebb világpiacán. Hogy mindez mit jelent a jövőre nézve? Nem a mi feladatunk
megjósolni. Egy dologban azonban biztosak lehetünk: a történelem – és vele a baloldali
radikalizmus története – a 21. században is folytatódni fog…
Itt végződik viszont a baloldali radikalizmus történetébe tett kirándulásunk: számos kitérő és
keresztút után tulajdonképpen visszajutottunk a kiindulópontra. A 21. század kezdetén
lényegében semmi sem oldódott meg azon problémákból, amelyek meghaladására a baloldali
radikalizmus a 20. század elején létrejött. Kudarctörténet lenne hát a baloldali radikalizmus?
Utópia, mint sokan gondolták róla, vagy éppen lumpenproletárok hőzöngése, kispolgári
értelmiségiek, elkényeztetett ifjak ultraradikális frázispuffogtatása? Mindebben van némi
igazság: ez is, az is felbukkant a hosszú út során. Mégis: számos olyan szempont foglamazódott
meg ezekben a körökben, amelyek ma is – amikor a baloldali radikalizmus tulajdonképpen oly
mértékben felszívódott a legkülönfélébb mozgalmak kavalkádjában, hogy szinte megszűntnek
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tekinthető – állandóan és világszerte napirenden vannak.
A baloldali kommunizmus pusztán ideológia maradt, olyan irányzat, amely többnyire képtelen
volt gyakorlati válaszokat adni a történelem által felvetett problémákra. Történelmi hatása
azonban több annál, hogy pusztán egyfajta eszmetörténeti kuriózumot vagy a „kommunizmus
marxista lelkiismeretét” lássuk benne. Nem „gyermekbetegség” volt, hanem korának, egy lázas,
olykor-olykor forradalmi érának a szülötte; amit nyújtott, az nem a kapitalizmus vagy éppen a
bolsevizmus „alternatívája” volt, hanem önálló világszemlélet. Nélküle lehetetlen megértenünk
azt a mozgalmat, amely – akárhogyan is értékeljük – mindenképpen a 20. század egyik fontos
olyan történelmi jelensége marad, és nem kizárható, hogy még századunkban is szolgál
meglepetésekkel.
A baloldali radikalizmust temetni mindenképpen korai lenne; elég, ha az antiglobalizációs
mozgalomra vagy éppen a háborúellenes kampányokra gondolunk. De ez már egy másik
történet, vagy talán csupán egy következő fejezet, amely napjainkban is íródik.
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