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„…a kommunizmus túlmutat a polgári racionalitás és materializmus egydimenziójú merevségén; és 
túlmutat a munkamegosztás egyoldalúvá nyomorításán is. Ahogy nem szabad elfogadni azt, hogy 
„mindentudó” parancsnokok vezessék a tudatlanságban tartottakat, úgy a parancsnoklást 
kikényszerítő tudatlanságot sem szabad fenntartani az egyoldalúság elfogadásával. Mindenkinek 
képessége, lehetősége szerint kell túllépnie a kapitalizmus által rákényszerített egyoldalúságon, 
korlátoltságon; és aki többet tud, az nem különülhet el gőgös elitként a többitől, fenntartva a 
kapitalizmust a parancsnok- parancsvégrehajtó, a tudatlanságban tartó tudás és a tudatlanságba való 
szinte vallásos beletörődés munkamegosztásának konzerválásával. A kommunizmusnak már, mint 
mozgalomnak is tagadnia kell ez utóbbiakat…”- Gilles Dauvé recenziója Ken Loach spanyol 
polgárháborúról szóló, Föld és szabadság című filmjéről (2014) 



AGUSTÍN GUILLAMÓN: TÉZISEK A SPANYOL 
POLGÁRHÁBORÚRÓL 

 
 
Előszó „Agustín Guillamón: Tézisek a spanyol polgárháborúról” című írásához 
 
 

Új írást adunk közre Agustín Guillamóntól, 
akitől/ről olvashatunk már a Részeg Hajó 2. 
számában1. Azokban a szövegekben bizonyos 
nem tetszésünknek adtunk hangot Guillamón 
álláspontjával kapcsolatban. Miszerint: 
ábrázolja az események menetét, úgy-ahogy 
választ ad a miértekre, de nem ad értékelést, 
nem vonja le a tapasztalatokat. A mostani 
szöveg viszont betölti ezt az űrt, és úgy 
gondoljuk, hogy ezt kitűnően teszi. Guillamón 
nem csak összefoglal és érzékelteti a hibákat, 
hanem levonja a megfelelő következtetéseket; 
illetve rátámad azokra az elitista fanyalgókra 
is, akik kizárólag abban a látják egy 
forradalmi helyzet létjogosultságát, ahol 
megjelent a bordigista párt. (25. tézis). 

Számunkra a legfontosabb Guillamón-i 
következtetések a következők lennének: 

-Spanyolországban proletárforradalmi 
helyzet alakult, ki, de képtelenek voltak 
harcaikat összehangolni, hiányzott a 
forradalmi párt  

-hatalmi vákuum alakult ki, ám a kapitalista 
állam lerombolása nélkül nem beszélhetünk 
proletárforradalomról, még akkor sem, ha 
maga a felkelés győzött (ezt a látszólag 
ellentmondó helyzetet kitűnően elemzi 
Guillamón) 

-amikor a proletariátus a burzsoázia 
módszereivel és programjáért harcol, legyen 
az akár a legtetszetősebben demokratikus 
(esetünkben kimondottan antifasiszta) jellegű, 
már veszített 

                                                 
1 Vita a Barikád Kollektívával 
(http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-2.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert/vita-a-barikad-
kollektivaval.html) illetve Interjú Agustín 
Guillamónnal 
(http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg- 
hajo---ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-2.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert/interju-agustin-
guillamonnal.html) 

-az osztályok háborúja osztálydiktatúrák 
háborúja, s így nincs semmi autoriterebb, 
mint a forradalom; azaz kiáll a proletariátus 
társadalmi diktatúrájáért 

-elmélet nélkül nincs forradalom, azaz nem 
lehet megspórolni, és mindenféle 
akcionizmussal helyettesíteni a teoretikusan 
megalapozott programorientáció kidolgozását 
és kinyilvánítását 

-a kétarcúság (16. tézis), a szavakban többé-
kevésbé forradalmiság, mentalitásban, 
tettekben pragmatikus megfelelés a tőke 
univerzumának  (államiság és hierarchia; 
karrierizmus; nem beszélve a kívülállás, 
apolitikusság, semlegesség polgári 
emelkedettségeiről) mindig a nyílt s direkt 
ellenforradalom számára előnyös 

-a kollektivizáció nem szocializáció. 
Guillamón kiáll, mi több a forradalom 
győzelméhez elengedhetetlenül szükségesnek 
tartja a közvetlen termelők a termelési 
egységektől, illetve a termelési egységek (de 
az élet egyéb területeinek) egymástól való - 
még oly közösségi -  elkülönülésének 
felszámolását, és társadalmasulásban való 
egyesülését. S ehhez az adott körülmények 
között kibontakozó szocializációs 
folyamatokat tartja alkalmasnak.  

Mindezek a következtetések rendkívül 
fontosak a mindenkori kommunista 
forradalom szempontjából. Emellett 
eltörpülnek azok a lényegében szofisztikai 
hibák, mint pl. a CNT-FAI minisztereit 
„anarchista minisztereknek” hívja. 
Bármenyire is kritikusak vagyunk az 
anarchizmussal kapcsolatban, azért azt nem 
gondolnánk, hogy bármilyen kormány 
minisztere, még ha előtte oly nagy anarchista 
volt is, továbbra is az maradna. A kettő 
szerintünk összeférhetetlen. Ez még akkor is 
tarthatatlan, ha ők, mint egy anarchista 
szervezet tagjai tették mindezt, illetve 
önmagukat mindvégig anarchistának tartották.  
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Ennél lényegesebb problémáink (mert azért 

vannak) a tézisekkel a következők: 
 

1. Guillamón ezt írja a Tézis n° 3- ban: 
„…Hiányzott egy forradalmi párt vagy 
élcsapat mely képes lett volna ezeket a 
bizottságokat munkástanácsokká változtatni, 
amelyet a közgyűlésen választott, bármikor 
visszahívható delegáltak demokratikus 
megválasztása jellemez, és képes a regionális 
és országos szintű együttműködésre…”. 

Tézis n° 4 : „…Az 1936 júliusában született 
bizottságok a munkáshatalom tökéletlen és 
befejezetlen szervei voltak. A 
munkástanácsoktól abban tértek el, hogy a 
képviselőiket nem gyári közgyűléseken, 
demokratikusan választották, így nem is 
tartoztak számukra felelősséggel. A 
bizottságok így az őket delegáló 
szakszervezeti és politikai bürokráciától 
függtek. Ez a függés akadályozta meg, hogy a 
bizottságok egymás között kooperáljanak, és 
azt, hogy felsőbb döntéshozó szerveket 
hozzanak létre, melyek az osztályegység 
alapján gyakorolhatták volna a gazdaságban 
és a milíciák felett a munkáshatalmat. Így a 
bizottságok a szakszervezetek és pártok 
függvényeivé váltak, és lehetetlenné vált a 
munkáshatalom egységes és erős 
szervezetének megteremtése. Ily módon a 
munkásosztály centralizált forradalmi 
hadserege helyett, mely a munkáshatalom 
kifejeződési formája lett volna, milíciák laza 
föderációja alakult ki, ahol minden egyes párt 
vagy szakszervezet egymással rivalizálva 
törekedett fegyveres erő létrehozására, a 
fronton többé-kevésbé együttműködve. A 
Munkástanácsok Kormánya által irányított 
szocializált gazdaság helyett létrejött 
kollektivizálás egy szindikalista kapitalizmus 

koordinátarendszerében helyezkedett el, 
amikor nem közvetlenül a Generalidad 
burzsoá kormánya, akkor kispolgári érdekek 
mentén...” 

Tézis n° 25: „…A „spanyol forradalom” 
(pontosabban a spanyolországi forradalmi 
helyzet) alapvető leckéje egy olyan élcsapat 
szükségessége, ami megvédi a proletariátus 
forradalmi programját, és amelynek első két 
lépése a kapitalista állam teljes lerombolása és 
egy forradalmi junta létrehozása, mely, ahogy 
Durruti Barátai javasolták, munkástanácsokba 
szerveződve egyesíti és centralizálja a 
hatalmat…” 

Fontos, hogy Guillamón kijelenti a 
forradalmi párt hiányát; az is fontos meglátás, 
hogy a pártnak a feladata az eseményeket, és 
szerveződéseket a mind teljesebb 
proletár(kommunista) centralizáció, és 
társadalmasítás felé hajtani. De álláspontunk 
az, hogy  a párt nem lehet külső tanácsadó 
szerv, ami igazként lebegne a forradalom 
fölött, míg a proletariátus kezdeményezései 
nem változnak a fentebb idézett 
munkástanácsokká. Azért nem, mert a pártnak 
nem annyi a feladata, hogy létrejöjjenek ama 
munkástanácsok, és kész. Felfogásunk szerint 
a párt több ennél. Nem más, mint a 
kommunizmus társadalommá levésének 
különös mozgásformája. Vagyis a 
kapitalizmus kibékíthetetlen és kiéleződő 
ellentmondásai és azok megoldása, mi 
kommunista öntudatosságként  
világszervezetté  és forradalommá lesz; 
forradalom, mi a pártot a munkástanácsokban, 
milíciákban stb. kiteljesíti, azaz a tanácsokat, 
fegyveres alakulatokat a párt mozzanatává 
változtatja proletárdiktatúraként; s a 
termelőerők fejlesztésével, a gazdaságon 
kívüli kényszerek felszámolásával a pártot 
társadalommá totalizálja, a kettő 
elkülönülését, különbségét megszünteti. Nem 
olyan pártról van tehát szó, ami a 
társadalomtól, osztálytól stb. föléjük rendelten 
elkülönült s belső viszonyait tekintve vagy 
demokratikusan vagy katonailag centralizált, 
azaz hierarchizált. Az ilyen szervezet 
totalitása csak a rész, a pártállam totalitása 
lehet az egész felett. Vagyis a parancs, a 
tulajdoni elválasztás, kizsákmányolás, az 
osztályok, a kapitalizmus fenntartása- 
restaurálása. 
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Tehát abban nem értünk egyet 

Guillamónnal, hogy a kapitalizmus 
meghaladásának szervezetét pusztán a  
munkástanácsokban, és azoknak 
demokratikus centralizációjában láttatja. 
Persze mondható, hogy Guillamón  első két 
lépése (Tézis n° 25) további lépéseket 
tételez(het). Illetve azt, hogy azért nem lehet 
kommunista programnak, annak konkrét 
megvalósulásának látni Guillamón írását, és 
ekként kritizálni, mert az elsősorban az adott 
proletárforradalom bukására, valamint annak 
okaira koncentrál. Csakhogy ez utóbbit 
lehetetlen kifejteni a maga teljességében 
anélkül, hogy ne vizsgálná meg, mit kellett 
volna csinálni (pl. az állam szétzúzása). Ezzel 
összefüggésben pedig óhatatlanul felmerül 
annak a kérdése, hogy miért. És Guillamón a 
polgári részlegességekkel és korlátoltságokkal 
 szemben a történészi munka teljességére 
törekedett azzal, hogy mindezt kimondottan s 
direkten kommunista perspektívából, 
kommunista irányultságú politikai 
állásfoglalásként tette2. Vagyis a totalitást 
                                                 

                                                                           

2  „ A polgári társadalom a termelés legfejlettebb és 
legsokrétűbb történelmi szervezete. Ezért a kategóriák, 
amelyek viszonyait kifejezik, tagolódásának megértése 
egyúttal betekintést nyújtanak a letűnt társadalmi 
formákba és termelési viszonyaiba, melyeknek 
romjaiból és elemeiből felépült, melyeknek részint még 
le nem küzdött maradványai továbbtengődnek benne, 
az, ami azokban pusztán jelzésértékűen volt meg, 
kialakult jelentésekké fejlődött stb. Az ember 
anatómiája kulcs a majom anatómiájához. A magasabb 
rendűre utaló jelzéseket az alacsonyabb rendű 
állatfajoknál viszont csak akkor érthetjük meg, ha 
magát a magasabb rendűt már ismerjük. A polgári 
gazdaság ily módon az antik stb. gazdaság kulcsát 
nyújtja…Az úgynevezett történelmi fejlődés egyáltalán 
azon nyugszik, hogy az utolsó forma a múltbélieket 
önmagához vezető fokoknak tekinti, és minthogy ritkán 
és csak egészen meghatározott feltételek között képes 
önmagát bírálni- itt természetesen nem olyan 
történelmi időszakról van szó, amelyek önmagukat a 
hanyatlás korszakának tekintik-, ezeket mindig 
egyoldalúan fogja fel. A keresztény vallás csak akkor 
volt képes hozzásegíteni a korábbi mitológiák objektív 
megértéséhez, amikor önbírálata bizonyos fokig... már 
készen volt. Így a polgári gazdaság csak akkor jutott el 
a feudális, antik, keleti gazdaság megértéséhez, amikor 
a polgári társadalom önbírálata megkezdődött.”  K. 
Marx: A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai 
MEM 46/I 30-31. o. Mármost ezen gondolatmenet 
alapján (is) mondjuk azt, hogy a kapitalizmus 
totalitásának, a benne lezajló- lezajlott folyamatoknak a 
megértése kapitalizmus-túli, kívüli álláspontról 

totalitásként kívánta értelmezni, megértve 
azt, hogy az objektíve megvalósult tény  
múltból jelenné s jövővé levő folyamatok 
mozzanataként jön / jött létre, és hat vissza 
magára a folyamatokra; illetve, ez a 
meghatározottság, folyamatok stb. 
objektíve létezett/ létező lehetőt, szükségest 
és szükségszerűt foglalnak magukban. A 
tény nem pusztán tény; és a pragmatizmus 
képtelen felülírni a szükségest és a 
szükségszerűt. 

Ám azzal, hogy a történészi politikaiként, 
méghozzá a kommunizmus perspektívájának 
politikaijaként tud teljes lenni, a politikai is 
követeli a magáét. Ez esetben olyan 
kommunista totalitás felvázolását az 
elkülönültségek polgári totalitása helyett, ami- 
véleményünk szerint- nem lehet 
munkástanács darabokból álló demokratikus 
centralizáció (vagyis többség- kisebbség 
hierarchiájával tovább darabolás) juntája. S a 
demokratikus centralizáció útján maradva 
mindegy, hogy akarunk-e újabb lépéseket 
tenni vagy sem a kapitalizmust meghaladva 
tagadandó, semmiképp sem jutunk el a 
kommunizmushoz.  Ezzel szembeni, azaz a 
munkástanácsok forradalomban betöltendő 
szerepéről, a forradalmi centralizációról szóló 
álláspontunkat pl. az ’Az erőszak 
archeológiája - Pierre Clastres könyvéről’ c. 
cikkünkben fejtettük ki3.  

2. 
A másik lényegi problémánk az, hogy 

Guillamón nem adja meg az események 
mélyebb gazdasági-társadalmi okait, és csak 
az eseményeket közvetlen kiváltó miértekkel 
foglalkozik. Ezen "történelmi" részlegesség 
"politikai" következményekkel járhat és jár, 
mert ezzel lehetőséget ad voluntarista 
értelmezésekre és megoldásokra a 
demokratikus fantazmagóriáktól a 

 
lehetséges. Ami, ha a valóságot valóságosan akarjuk 
felfogni, s nem voluntarista fantasztaként, nem lehet 
más, mint a kapitalizmus ellentmondásai által objektíve 
meghatározott, azok pozitív megoldása, meghaladva 
tagadása: a kommunizmus. A kapitalizmus totális 
megértése ezt a perspektívát tételezi; s a kapitalizmus 
totalitását ebből a perspektívából érthetjük meg. 
3 http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo--
-ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-4.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert/az-eroszak-archeologiaja---
pierre-clastres-konyverol.html 
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vulgárforradalmi laposságokig. Vagyis azzal, 
hogy “csak” a közvetlen okokat adja meg, 
nem pedig okok láncolatát, illetve ez 
utóbbiaknak megfelelően elvont- általános 
folyamatokat, lényeget, nem ad igazán választ 
a kérdésre: egy ilyen elképesztő erejű 
forradalmi lendület miért csúszhatott ennyire 
félre? Mi erre a ’ Gilles Dauvé recenziója Ken 
Loach spanyol polgárháborúról szóló, Föld és 
szabadság című filmjéről (2014)’ c. írásunk 
12. lábjegyzetében próbáltunk magyarázatot 
adni4.  

 

 
 
Felvetődhet egyesekben a kérdés, hogy egy 

ilyen, eleve vereségre ítélt (félperiférikus 
gazdasági-társadalmi lét, nem egyidejűség, 
elzártság, nem volt világforradalmi helyzet 
stb.) szituációban mit várhattunk volna, 
egyáltalán miért is gyakorlunk kritikát azokra 
az emberekre, aki felvették a kesztyűt a 
francóista hadakkal szemben? Hisz egy ilyen 
kiélezett és minden segítségtől elzárt 
helyzetben mi mást tehettek volna, mint teljes 
mellszélességgel beállni az antifasiszta 
háborúba? A kérdést most Guillamón nem 
boncolgatja, de ez nem is volt feladata. 

                                                 
4 http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo--
-ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-5.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert--a-kommunizmusert/gilles-
dauve-recenzioja-ken-loach-spanyol-polgarhaborurol-
szolo--fold-es-szabadsag-cimu-filmjerol--2014-.html 

Viszont számunkra, a ma harcainak 
szempontjából rendkívüli fontossággal bírhat.  

A mindenkori kommunista forradalmár nem 
mérlegelhet, nem zárhatja el magát az épp 
proletár tömegek által képviselt forradalmi 
harctól, mondván, az objektív helyzet nem 
érett meg, ki kell azt várni stb. Egyrészt az 
objektív léthelyzetnek az aktuálisan épp 
benne szereplő történelmi személyek is aktív 
alakítói. Másrészt, bár, lehet bizonyos 
történelmi tendenciákat felmérni és ebből 
adódóan következtetni, de nem lehet jósolni, a 
történelem nem egyszerű matematika, 
amelyben van egy egyenlet és az eredmény 
mindig tudható. Ennél a történet kicsit 
bonyolultabb. Harmadrészt a kommunista 
militánsok azzal a sajátossággal bírnak, hogy 
nem hierarchikusan, de szervezetileg, a 
konspiráció, öntudatosság okán elkülönülnek 
a tömegtől, de mindenkor megteremtve annak 
lehetőjét, hogy a proletár tömeg és a 
kommunista szervezet eggyé váljon. Úgy és 
azért, hogy a tömeg váljon öntudatossá, a 
szervezet részévé,  nem pedig a szervezet 
oldódjon fel a tömegekben. Azaz a 
kommunista militáns szükségképp a proletár 
tömegek része is. A maga módján, de részt 
vesz / kell vennie mindennapjaikban, 
harcaikban, ám nem elitista manipulátorként 
vagy személynek alárendelő 
centralizátorként.  E dialektikában a 
kommunista militáns feladata - nem elfeledve, 
hogy létezik kommunista program 
meghatározta taktika - mindenkor a 
kommunizmus képviselete, a forradalmi 
események kommunizmus által meghatározott 
előrelendítése, betölteni a kommunista 
élcsapat objektív szerepét. Ennélfogva, ha egy 
adott tömeg proletárfelkelést hajt végre az 
utcán, a földeken, a gyárakban, nem vonhatja 
ki magát az események menetéből azzal, hogy 
a győztes forradalom esélye épp minimális. 
Mindez persze nem jelenti azt, hogy ne 
létezne olyan ellenforradalmi szituáció, 
amikor a proletárfelkelés is  gyakorlatilag 
lehetetlen; ilyenkor  az úgynevezett nem 
cselekvés cselekvése a helyes kommunista 
aktivizmus a kalandorság, puccs stb. 
elitizmusát  vagy a reformizmusba való 
feloldódást elkerülendő. Ezekben a 
helyzetekben lehet/kell a felhalmozott 
tapasztalatokat feldolgozni, és lehetőség 
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szerint az internacionalista szervezkedésben 
megerősödni.  

Ahogy Guillamón is írja: amikor a 
proletariátus a burzsoázia módszereivel 
harcol, akkor már vesztett. Ez történt a 
spanyolországi események során azokkal, 
akik beálltak az antifasiszta táborba. Ráadásul 
Spanyolországban a történelmi helyzet úgy 
alakult, hogy nem lehetett  “sima”  
polgárháborút vívni. A reakciós erőkkel 
(francóisták) szemben nem alakult ki, vagy 
rendkívül gyenge, illetve a reakciós erőknek 
alávetett volt az úgynevezett demokratikus, 
haladó burzsoázia. Az ő programjuk nem volt 
reális alternatíva. A katonai puccsal szemben 
csakis egy erő (proletariátus), egy módon 
(forradalom) tudott fellépni- ám a 
történelmileg adott szituációban, adott 
ellentmondások alapján, adott 
ellentmondásossággal. Ezért, e felemás 
helyzet miatt volt lehetséges az, hogy már a 
köztársaság idején is rendkívül megerősödött 
a Szovjet befolyás. De, mint azt Orwell is írja 
híres elemzésében, a kérdés csak 
egyféleképpen vetődhetett fel: ha elveszett a 
forradalom, akkor elveszett a háború is.  

Vagyis  a “kisebbik rossznak” (Gerő pincéi, 
mint kisebbik rossz….de egyébként is a 
különbség minőségi; nem ‘kevésbé’ vagy épp 
‘elhibázottan’ proletár, hanem másféle: 
teljesen burzsoá rossz ), a demokratikus 
köztársaságnak stb. egyrészt nem volt 
realitása; másrészt a  kommunista forradalom 
teljességének szervezeti-teoretikus, történelmi 
stb. feltételei sem álltak fenn, illetve nem 
tudtak létrejönni.   

De a proletariátust rákényszerítette a 
történelem, hogy cselekedjen; s ez ma sincs 
másképp.  
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Agustín Guillamón: Tézisek a spanyol polgárháborúról 

 
 
Tézis nº 1  
 
1936. július 17. és 19. között az egyház, a 

hadsereg többsége, a fasiszták, a burzsoázia, a 
nagybirtokosok és a jobboldaliak által 
támogatott katonai puccs zajlott le a 
köztársasági kormány ellen. Az 1936. februári 
választásokat megnyerő Népfront által 
hatalomra juttatott kormány nem lépett fel a 
puccs előkészületeivel szemben. A 
REPUBLIKÁNUS és monarchista, jobboldali 
és baloldali parlamenti pártok egyaránt a 
spanyol burzsoázia, és véres puccsa 
előkészületeinek megfelelően politizáltak. 

A katonai lázadás a legnagyobb városokban 
elbukott, és ellenreakcióként (a köztársasági 
zónában) egy forradalmi mozgalmat hozott 
létre, melynek fegyveres felkelése győzelmet 
aratott a hadsereg felett. Ebben a 
győzelemben, Katalóniában döntő szerepet 
játszottak a CNT-FAI1 Védelmi Bizottságai, 
melyek már 1931 óta készenlétben álltak. A 
zaragozai kudarc többek közt a 
felkészületlenségnek, illetve a földalatti 
vezetés határozatlanságának tulajdonítható, 
mely búvóhelyéről folytatott folyamatos 
tárgyalásokat a „határozatlan” polgári 
hatóságokkal és katonai vezetőkkel ahelyett, 
hogy a védelmi bizottságokon keresztül 
megszervezte és elindította volna a munkások 
felkelését. 

Az 1936. július 19-i forradalmi mozgalom a 
katonai felkelésre adott válaszként született. 
1934 októberétől, és 1936 februárjának egész 
választási kampánya alatt mind a CNT-FAI, 
mind a POUM2 elkerülhetetlennek tartotta a 
fasiszta erőkkel való fegyveres összecsapást, 
melyeknek fegyveres előkészületeivel 
tisztában voltak, és amelyekkel szemben 
tudatosan készültek a fegyveres harcra, noha 
soha nem utasították el a kapcsolatot és az 

                                                 
1 CNT: Confederación Nacional del Trabajo –  Nemzeti 
Munkakonföderáció; FAI: Federación Nacional Ibérica 
– Ibériai Anarchista Föderáció. 
2 POUM: Partido Obrero de Unificación Marxista – 
Marxista Egyesítés Munkáspártja. 

együttműködést a republikánus pártokkal 
vagy a Generalidaddal3.  

 
Tézis nº 2  
 
A köztársasági zónában a proletariátus e 

győztes fegyveres felkelése a kapitalista 
állam erőszakszervezeteinek, és így elnyomó 
erejének eltűnésével járt. A felkelés ezenkívül 
egy sor társadalmi és gazdasági „forradalmi 
vívmány” kiharcolásához vezetett. A 
köztársasági állam helyi és regionális 
entitások sokaságára esett szét, és számos 
funkcióját a munkásszervezetek vették át. 

ÁLLAMHATALMI ŰR ALAKULT KI. Az 
elnyomó hatalmát elvesztett köztársasági 
állam tehetetlenül figyelte az autonóm, 
regionális, központi hatalomtól teljesen 
független hatalmak (mint a Generalidad 
Katalóniában) megjelenését, melyek 
ugyanakkor szintén hatalmuk széthullásával 
szembesültek. A különböző forradalmi, helyi, 
szektoriális, kerületi, gyári, védelmi, ellátási, 
szakszervezeti, párt, milícia, illetve hátországi 
bizottságok gyakorolták azon funkciókat, 
melyeket az államhatalom nem tudott ellátni, 
mivel elvesztette fegyveres apparátusát, és 
mivel fegyveres hatalommal a 
munkásszervezetek bírtak. 

A forradalmi bizottságok, vagy, ahogy 
Munis4 nevezte őket, bizottság-kormányok, 
lokális szinten sok helyütt teljhatalmat 
gyakoroltak, de NEM LÉTEZETT 
KÖZÖTTÜK SEMMILYEN 
KOORDINÁCIÓ VAGY 
CENTRALIZÁCIÓ: HATALMI ŰR 
KÉPZŐDÖTT. SEM A REPUBLIKÁNUS, 
SEM A REGIONÁLIS KORMÁNYOK 
(GENERALIDAD) NEM GYAKOROLTAK 
SEMMILYEN KÖZPONTI HATALMAT, de 
ezen helyi bizottságok sem. 

A HATALOM ATOMIZÁLÓDÁSÁRÓL 
beszélhetünk. 

 
 

                                                 
3 Katalónia regionális kormánya. 
4 A Spanyolországi Bolsevik-Leninista Szekció 
vezetője. 



Tézis nº 3  
 
A forradalmi bizottságok: a védelmi, 

gyári, kerületi, munkásellenőrzési, ellátási stb. 
a munkáshatalom szerveinek embriói 
voltak. Megkezdték a burzsoázia 
tulajdonának szisztematikus kisajátítását, az 
ipari és mezőgazdasági kollektivizálást, a 
milíciák szervezését - melyek az első 
napokban a katonai frontokat tartották -, 
hátországi milíciákat és munkásőrjáratokat 
szerveztek, melyek az egyház, a burzsoázia, a 
fasiszták és a „sárga” szakszervezetek elleni 
erőszakos fellépéssel új forradalmi rendet 
alakítottak ki. Ugyanakkor képtelennek 
bizonyultak megszerveződni és centralizált 
munkáshatalmat létrehozni. A forradalmi 
bizottságok kezdeményezéseikkel és 
akcióikkal túlléptek a hagyományos 
munkásmozgalmi szervezetek vezetőin, a 
CNT-t és a FAI-t is beleértve. Ez az utcák, a 
gyárak és a POTENCIÁLIS forradalmi 
munkásszervek forradalma volt: a 
BIZOTTSÁGOKÉ, amiket egyetlen párt, 
szervezet vagy élcsapat SEM TUDOTT 
VAGY AKART KOORDINÁLNI, 
MEGERŐSÍTENI, ÉS A 
MUNKÁSHATALOM AUTENTIKUS 
SZERVEIVÉ VÁLTOZTATNI. 

A CNT vezetőségének többsége a háború 
megnyerése érdekében a burzsoá állammal 
való kollaboráció mellett döntött. Garcia 
Oliver július 21-i jelszava, a „teljes gőzzel 
előre”, nem volt más, mint a hatalomnak a 
CNT bürokrácia számára való 
megszerzésének leninista javaslata; és amit 
maga Garcia Oliver is tudott, amikor a CNT 
plénumán az „anarchista diktatúra” és az 
antifasiszta kollaboráció hamis dilemmájával 
abszurddá is tett. Garcia Oliver ezen 
„szélsőséges” állásfoglalása, Abad de 
Santillán és Federica Montseny 
figyelmeztetése az elszigetelődés és a külföldi 
intervenció veszélyéről, Durutti álláspontja, 
mely szerint várni kell Zaragoza elfoglalásáig, 
ahhoz vezetett, hogy a plénum az „átmeneti” 
antifasiszta összefogás mellett döntött. Az 
állam elpusztításának forradalmi 
alternatívája, a bizottságoknak a 
proletárhatalom szerveivé, a milíciák 
proletárhadsereggé való átalakításának 
kérdése soha nem merült fel. 

Nem lehet az Antifasiszta Milíciák 
Központi Bizottsága5 és a Generalidad közötti 
kettős hatalomról beszélni, mert a 
munkáshatalom pólusa soha nem létezett; de 
lehet beszélni a forradalmi bizottságok és 
CCMA révén a kettős hatalom 
létrehozásának a lehetőségéről, mely 
azonban már a július 19-ét követő 
hetekben kudarcot vallott. Több 
szakszervezeti, helyi és kerületi bizottság a 
kezdetektől fogva kifejezte a CCMA-val 
szembeni bizalmatlanságát és nemtetszését, 
mert megsejtették azt az ellenforradalmi 
szerepet, melyet az magában hordozott. 

Az események sok egykori szereplője és sok 
történész egyaránt a CCMA és a Generalidad 
közötti kettős hatalom szituációjáról beszél. 
Nagy hiba azt hinni, hogy a CCMA más volt, 
mint ami: a munkásosztály és a burzsoázia, 
valamint állami szervek paktuma, az 
osztálykollaboráció egy szerve, a Népfront 
egy kormánya, melyben egyaránt rész vettek a 
Generalidad, a republikánus burzsoá pártok, a 
sztálinisták, a POUM és a CNT vezető 
testületeinek képviselői. 

A CNT vezetői erejüket e forradalmi 
bizottságok „közelségéből” merítették, de 
csak kívülről, mert noha azok tagjainak 
többsége CNT-s volt, nem bíztak bennük, 
mivel nem tagozódtak be sem szervezeti, sem 
doktríner elméleti sémáikba, és mivel 
létezésül által bürokráciaként fenyegetve és 
meghaladva érezve magukat. 

A CCMA Katalóniában eltért a többi 
spanyol régióban feltűnt többi hasonló jellegű 
szerveződéstől a CNT dominanciája révén, 
mely utóbbi a CNT-tagság által uralt 
forradalmi bizottságokra vezethető vissza. 
Ezek Katalóniában jutottak a legmesszebb és 
tartottak ki a legtovább. A Spanyolország 
többi területén felbukkant, CCMA típusú 
szerveződésekben ezen forradalmi 
bizottságok visszhangja, mélysége, hatótávja 
és fennállásuk időtartama jóval rövidebb, 
néhány nap vagy hét volt. 

A forradalmi bizottságok a munkásosztály 
önszerveződési formái voltak egy forradalmi 
szituációban, és a spanyol forradalmi 
proletárhatalom embriói is. De meg kell érteni 
azon gyengeségüket, hogy képtelenek voltak 
                                                 
5 Comité Central de Milicias Antifascistas, 
továbbiakban CCMA. 
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összehangoltan működni egymás között, azzal 
a céllal, hogy lerombolják a burzsoázia 
államát és saját hatalmukat állítsák a helyére. 
Hiányzott egy forradalmi párt vagy élcsapat 
mely képes lett volna ezeket a bizottságokat 
munkástanácsokká változtatni, amelyet a 
közgyűlésen választott, bármikor 
visszahívható delegáltak demokratikus 
megválasztása jellemez, és képes a regionális 
és országos szintű együttműködésre. 

A CNT ÉS A FAI JÚLIUS 28-ÁIG 
SEMMILYEN JELSZÓT NEM ADOTT KI 
A MILITÁNSAINAK, amikor is 
agyonlövéssel fenyegettek meg azon 
„szélsőségeseket” vagy „veszetteket” 
(„incontrolados”)6, akik továbbra is 
kisajátítják a burzsoáziát, „sétálni”7 viszik a 
fasisztákat, burzsoákat, és az egykori 
„sárgákat” (a tulajdonosok fegyvereseit, a 
„pistoleros”-t)8. A munkások 1936 júliusában 
megtanultak vezetőik nélkül cselekedni és 
folytatták a burzsoázia kisajátítását, a 
kapitalista állam megmaradt hatalmi 
apparátusának felszámolását (hadsereg, 
egyház, rendőrség) nem csak az állami, 
hanem a saját politikai és szakszervezeti 
struktúráikon is túllépve; de nem tudtak 
ugyanakkor fellépni a saját vezetőikkel 
szemben, tiszteletben tartották az 
államapparátust és annak funkcionáriusait, és 
1937 májusában fogcsikorgatva, de 
elfogadták a kapitulációt az 
osztályellenséggel szemben. 

Másrészt ezen forradalmi bizottságok, még 
ha potenciálisan a munkáshatalom szervezetét 
is képviselték, az antifasiszta egység erős 
ideológiai befolyásával kerültek szembe és 
sokan közülük gyorsan átalakultak 
antifasiszta szervezetekké, melyek a 
proletariátus és a burzsoázia közös 
részvételével a kispolgárság programjának 
szolgálatában álltak. Az anarchista 
minisztereknek a madridi, valamint az 
anarchisták és a POUM Generalidadba való 
belépése lehetővé tette, hogy 1936 
októberében a legkisebb ellenállás nélkül 
folytatódjon a helyi bizottságoknak 

                                                 
6 Szó szerint „ellenőrizhetetlenek”. A szó a CNT és a 
FAI vezetői szervei által nem, vagy kevéssé befolyásolt 
forradalmárokra utal. 
7 Értsd: kivégezni. 
8 Bővebben 4. tézis. 

antifasiszta önkormányzatokra való 
felcserélése. A védelmi, gyári és helyi 
bizottságok némelyike ellenállt ugyan a 
végleges felszámolásának, de ezt csak 
elnapolniuk sikerült. 

 

 
 
Tézis nº 4  
 
Az anarchizmus elsöprő fölénye 

Spanyolországban nem faji vagy 
pszichológiai okokra vezethető vissza. 
Szintén nem magyarázható a gazdaság 
elmaradott formáival, mint a „feudális” 
viszonyok továbbélése az andalúz vidéken, 
vagy a kisipar katalóniai elterjedtségével. És 
még kevésbé Fanelli 1868-as mitikus útjával 
és annak kitörölhetetlen nyomával. 

A döntő különbség a spanyol és a 
nemzetközi munkásmozgalom között az 
előbbi anarchista és az utóbbi 
szociáldemokrata túlsúlyát illetően 
alapvetően annak tulajdonítható, hogy 
Nyugat-Európa más területein lehetséges volt 
a parlamenti, demokratikus, reformista harc a 
jobb életfeltételekért és a munkásosztály 
politikai érdekképviseletéért. 1917-től 1923-
ig a tulajdonosok alapították és támogatták a 
„pistoleros” szervezetét (Sindicato Libre), 
mely a rendőrség és a kormányzat 
támogatásával a munkásmozgalom vezetőinek 
és militánsainak fizikai megsemmisítésére 
törekedett. Ez az egyenlőtlen harc Primo de 
Rivera diktatúrájának létrejöttével és a CNT 
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betiltásával fejeződött be. Spanyolországban a 
parlamentáris út a társadalmi reformok 
elérésére a II. Köztársaság kikiáltásáig, 1931-
ig nem volt járható út. A 30-as években az 
erős anarchista tradíciónak, a gyerekcipőben 
járó, tétova spanyol parlamentarizmus 
megtapasztalásának és mindenekelőtt a 
társadalmi és politikai reformok extrém 
lassúságának köszönhető, hogy az anarchista 
mozgalom Spanyolországban megőrizte döntő 
szerepét. 

Az 1936 júliusában született bizottságok a 
munkáshatalom tökéletlen és befejezetlen 
szervei voltak. A munkástanácsoktól abban 
tértek el, hogy a képviselőiket nem gyári 
közgyűléseken, demokratikusan választották, 
így nem is tartoztak számukra felelősséggel. 
A bizottságok így az őket delegáló 
szakszervezeti és politikai bürokráciától 
függtek. Ez a függés akadályozta meg, hogy a 
bizottságok egymás között kooperáljanak, és 
azt, hogy felsőbb döntéshozó szerveket 
hozzanak létre, melyek az osztályegység 
alapján gyakorolhatták volna a gazdaságban 
és a milíciák felett a munkáshatalmat. Így a 
bizottságok a szakszervezetek és pártok 
függvényeivé váltak, és lehetetlenné vált a 
munkáshatalom egységes és erős 
szervezetének megteremtése. Ily módon a 
munkásosztály centralizált forradalmi 
hadserege helyett, mely a munkáshatalom 
kifejeződési formája lett volna, milíciák laza 
föderációja alakult ki, ahol minden egyes párt 
vagy szakszervezet egymással rivalizálva 
törekedett fegyveres erő létrehozására, a 
fronton többé-kevésbé együttműködve. A 
Munkástanácsok Kormánya által irányított 
szocializált gazdaság helyett létrejött 
kollektivizálás egy szindikalista kapitalizmus 
koordinátarendszerében helyezkedett el, 
amikor nem közvetlenül a Generalidad 
burzsoá kormánya, akkor kispolgári érdekek 
mentén. 

A szakszervezetek és a politikai pártok 
belépése a Generalidadba és a valenciai 
központi kormányba a bizottságok, és 
munkástanácsokká való átalakulásuk 
veszélyének megszűnésével járt. 

 
Tézis nº 5  
 

A kapitalista állam lerombolása nélkül 
nem beszélhetünk proletárforradalomról. 
Csak egy forradalmi szituációról, egy 
forradalmi mozgalomról, győztes felkelésről, 
a burzsoá állam funkciógyakorlásának 
részleges vagy ideiglenes eltűnéséről, 
politikai káoszról, a republikánus 
adminisztráció autoritásának elvesztéséről, A 
KÖZPONTI HATALOM 
VÁKUUMÁRÓL, és a hatalom 
atomizálódásáról lehet szó, de 
proletárforradalomról nem. 

Az 1936. júliusi FORRADALMI 
SZITUÁCIÓ soha nem vetette fel a 
köztársasági állammal szemben 
antagonisztikus munkáshatalom létrehozását. 
Szűken értelmezve tehát nem történt 
proletárforradalom. És a proletárforradalom 
hiányában a forradalmi helyzet gyorsan a 
republikánus állam konszolidálódása, a 
forradalmi erők meggyengülése, és 1937 
májusában az ellenforradalom teljes győzelme 
felé haladt, amit a POUM 1937-es júliusi 
betiltása, a Spanyolországi Bolsevik-Leninista 
Szekció, valamint a Durruti Barátai 
illegalitásba kényszerülése jelzett. 

Szintúgy nem beszélhetünk a kettős 
hatalom szituációjáról sem, mivel nem 
létezett a munkáshatalom pólusa, mely a 
kapitalista állam megsemmisítésére tört 
volna: a katalán esetben helyesebb a 
Generalidad és a CCMA között a hatalom 
megkettőződéséről beszélni. A CCMA az 
OSZTÁLYKOLLABORÁCIÓ szerve volt, 
amely mérséklő erőként és közvetítőként 
működött az összeomlott kapitalista 
államapparátus és a forradalmi bizottságok 
sokasága között. De a CCMA mindenekelőtt 
az antifasiszta front EGYETLEN eszköze 
volt a forradalmi bizottságok által 
megjelenített népi forradalmi 
kezdeményezések sterilizálására, 
ellenőrzésére, visszaszorítására, és 
alávetésére, különböző szervezetekbe 
(CCMA tagok) való beintegrálásuk 
ÁLTAL, amit a Generalidad kormányának 
és az antifasiszta egységnek való 
ALÁRENDELÉSÜK egészített ki. Ez 
történt olyan szerveződésekkel, mint a 
Központi Ellátási Bizottság, Gazdasági 
Tanács, a Munkásőrjáratok, az Igazságügyi 
Iroda, a Nyomozati Bizottság, a 
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Munkásellenőrző Bizottságok, a Katonák és 
Munkások Bizottságai etc, melyek abból a 
célból alakultak, hogy HELYETTESÍTSÉK, 
MEGTÖRJÉK VAGY 
MEGVÁLTOZTASSÁK A FORRADALMI 
JELLEGŰ NÉPI ÉS 
MUNKÁSKEZDEMÉNYEZÉSEK 
OSZTÁLYTERMÉSZETÉT; de amelyek, 
egy két-három hónapos átmeneti időszak 
után, amikor a CCMA függő szerveiként 
működtek, a Generalidad kormányszerveibe 
integrálódtak, és még később vagy 
feloszlatták, vagy az államapparátus 
szerveivel pótolták őket. Másrészt a CNT-FAI 
vezető szervei ügyeskedéssel és erővel 
igyekezték az államot, mint hatalomtechnikai 
eszközt manipulálni, és szolgálatukba állítani. 
Augusztus 11-én a CNT és a POUM belépett 
a Generalidad Gazdasági Tanácsába, melynek 
feladata a katalán gazdaság koordinálása és 
vezetése volt. 

A CNT (valamint a POUM és a FAI) 
részvétele a burzsoá intézményekben, 
felkínálkozása a közhivatali tisztségekre, a 
szakszervezetekbe való belépés tömegessé 
válása, ami a szociális harchoz legerősebben 
kötődő és elméletileg is legfelkészültebb 
militánsok frontra való távozásával 
párhuzamosan zajlott, a CNT gyors 
bürokratizálódása felé vezetett. 

A forradalmi militánsok elszigetelt 
gyűléseken, és meghaladhatatlan kisebbségi 
helyzetben találták magukat. Az 
anarchoszindikalizmus alapelvei megtörtek és 
az antifasiszta ideológia által álcázott 
opportunizmus („lemondani a forradalomról, 
hogy megnyerjük a háborút”), illetve a 
köztársasági burzsoázia kormányával és 
pártjaival való hű kollaboráció felé haladtak, 
azzal a kizárólagos céllal, hogy e burzsoázia 
programját végrehajtsák. A CNT 
SZAKSZERVEZETI BÜROKRÁCIÁJA 
1937 MÁJUSÁBAN BEBIZONYÍTOTTA 
ELLENFORRADALMI TERMÉSZETÉT. A 
fasizmus ellen vívott harc volt az ürügy, ami 
lehetővé tette a PSUC és az ERC által védett 
burzsoá állam lerombolásának, mint célnak a 
feladását. A proletariátus szembekerülése az 
ellenforradalom uszályába került CNT 
bürokráciájával elkerülhetetlenné vált. Az 

1938. márciusi CNT-UGT9 paktum egy olyan 
államkapitalizmus létrejöttét rögzítette, mely 
a Szovjetunióban létezettel állítható 
párhuzamba. 

 
Tézis nº 6  
 
Mivel nem létezett forradalmi szervezet, 

mely képes lett volna felvázolni a 
kapitalista állam megsemmisítésének 
programját, így a kettős hatalom jelensége 
sem alakult ki. Ez nem jelenti azt, hogy ne 
léteztek volna szervezett forradalmi sejtek, 
vagy, hogy kétségbe vonnánk a POUM és a 
CNT tagjainak „forradalmiságát”. Azt jelenti, 
hogy a 30-as évek spanyolországi 
osztályharcában nem született olyan 
forradalmi szervezet, amely képes lett volna 
felvázolni a proletárforradalom (és a 
proletárdiktatúra) programját a kapitalista 
állammal szemben. Mivel ez AZ 
ATOMIZÁLT HATALOM képtelen volt 
centralizálni és koordinálni saját magát és így 
MUNKÁSHATALOMMÁ válni a 
republikánus állammal szemben, így a 
republikánus hatóságoktól elragadva a 
kapitalista állam funkcióit vette át; de végül, 
NEM LÉVÉN ALKALMAS AZ 
ÖNSZERVEZŐDÉSRE, SEM ARRA, 
HOGY MÁS MUNKÁSSZERVEZETET 
EBBE AZ IRÁNYBA MOZDÍTSON, a 
centralizációjuk hiánya a győztes felkelés 
után néhány hónappal azt váltotta ki, hogy 
minden munkásszervezet a republikánus 
állam szolgálatába állt. 

Ezen proletár bizottságok forradalmi 
potenciálja helyi szinten vagy az antifasiszta 
bizottságok előtti alárendelődésbe csapott át, 
vagy 1936 októberétől az új népfront 
önkormányzatok léptek a helyükbe. NEM 
LÉTEZETT SEMMILYEN, A 
KAPITALISTA ÁLLAMMAL 
ANTAGONISZTIKUS MÓDON 
SZEMBENÁLLÓ MUNKÁSHATALOM. 
NEM INDULT HARC EGY, A 
KAPITALISTA ÁLLAMMAL 
ANTAGONISZTIKUS TOTALITÁSÉRT. 
Nem alakult ki a kettős hatalom helyzete, 
mert nem létezett munkáshatalomért folyó 
harc, de még csak ennek létrehozása felé 
                                                 
9 UGT: Unión General de Trabajadores – Általános 
Munkásszövetség. 
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mutató pólus sem. Azonban (Katalóniában és 
csak 2-3 hónap erejéig) EGY FORRADALMI 
HELYZET ÁLLT FENN KÉT 
ANTAGONISZTIKUS 
ALTERNATÍVÁVAL: A SE NEM 
CENTRALIZÁLT, SE NEM KOORDINÁLT, 
SAJÁT TÖRTÉNELMI SZEREPÜKKEL 
TISZTÁBAN NEM LEVŐ FORRADALMI 
BIZOTTSÁGOKÉ, A MÁSIK OLDALON 
PEDIG A CCMA-É, az osztálykollaboráció 
szervezetéé, mely a Generalidad, az 
antifasiszta munkás- és republikánus pártok, 
valamint a Népfront szélsőbaloldalának 
(CNT-FAI és POUM) képviselőiből állt. A 
bizottságok és a CCMA szembenállását nem 
lehet kettős hatalomként definiálni, mivel 
nemhogy munkáshatalom nem létezett, de 
még csak ezen bizottságok centralizációjára 
és koordinálására tett kísérlet sem, ami a 
munkáshatalom pólusának megszületése felé 
mutathatott volna. 

A CNT és a POUM ahelyett, hogy ezen 
bizottságokat, mint az új munkáshatalom 
szerveit erősítették volna, fenyegetve érezték 
magukat a „szélsőségesek” által, ily módon 
nemcsak hogy semmilyen jelszót nem adtak 
ki arra, hogy összehangolják működésüket, 
hanem az első jelszavaik és eszközeik a 
„szélsőségesek” megfélemlítésére és 
lehetetlenné tételükre irányultak. Akár létezett 
vandalizmus, akár nem, a CNT vezető 
szerveinek jelszavai a „szélsőségesek” ellen 
agyonlövésekben valósult meg - mint José 
Gardeñas építőipari szervezet vagy az 
élelmezésügyi szervezet vezetőjéé, 
Fernándezé. Néhány hónappal később, az 
ellenforradalom előretörésével pedig fizikai és 
politikai megsemmisítésük céljából a 
sztálinisták és a republikánusok ragasztották a 
„szélsőséges” jelzőt a POUM-ra és a CNT-re. 

Az uralkodó történetírás pedig nemhogy 
nem veszi észre ezen forradalmi szituációt a 
bizottságokkal és a CCMA-val, mint két 
anatagonisztikus erővel, hanem egyenesen a 
Generalidad és a CCMA kettős hatalmáról 
beszél! 

 

 
 
Tézis nº 7 
 
A kapitalista állam nem lett megsemmisítve 

és (akár csökkentett, névleges” vagy 
„részleges” módon is) megőrizte funkcióit. 
Másrészt az erőszakszervezetek: a Guardia 
Civil, az Asaltos és a carabineros10 sem lettek 
feloszlatva, hanem csak visszavonták őket 
kaszárnyáikba jobb időkre várva, amik 
néhány hónappal később érkeztek el. Az első 
világháború után a kapitalista gazdaság 
nemzetközivé válása lezárta a burzsoá, és 
megkezdte a proletárforradalmak korszakát. 
Azon proletár élcsapat hiányában, ami 
képes felvázolni a proletariátus és a 
kapitalista állam anatagonizmusát, eljutva a 
kapitalista állam megsemmisítéséig és a 
proletariátus munkáshatalmának 
létrehozásáig, minden forradalmi mozgalom, 
bármilyen legyen is proletár összetevője, 
kudarcra van kárhoztatva. Mivel a 
munkásszervezetek nem voltak képesek a 
hatalmat megszerezni és gyakorolni, a helyi 
bizottságokat regionális és országos szinten 
koordinálni és centralizálni munkáshatalmat 
teremtve, csak a burzsoázia politikai 
szervezeteivel és a KAPITALISTA 
ÁLLAMMAL való kollaboráció maradt 

                                                 
10 Guardia Civil: vidéki csendőrség.  Asaltos: a II. 
Köztársaság alatt létrehozott karhatalmi alakulat. 
Carabineros: határőrség. 
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számukra, melyek célja a köztársasági állam 
restaurálása és megerősítése volt. Az 
ellenforradalom bástyái elég szilárdak voltak 
ahhoz, hogy a kapitalista állam gyorsan 
magához térjen és minden funkcióját 
visszahódítsa, és a proletariátus 1937. májusi 
„szükségszerű és elkerülhetetlen” véres 
vereségével felszámolta a munkásmozgalom 
minden forradalmi fenyegetését, egyrészt a 
„szélsőségesek” (forradalmárok) elnyomása, 
valamint a munkásszervezetek 
szociáldemokratizálása, a szakszervezeti és 
politikai bürokráciájuk állami bürokráciába 
való kooptálásának kettős politikája által. 

 
Tézis nº 8  
 
A CNT és a POUM a Népfront 

szélsőbaloldala volt. Valójában egyik sem 
képezte részét a népfrontnak, de mind a kettő 
hozzájárult annak 1936. júliusi győzelméhez. 
1936. július 19. után mindkét szervezeten 
túlhaladtak az események. A teljes forradalmi 
eufóriában képtelenek voltak bármilyen 
jelszót kiadni egészen július 28-ig, amikor 
„megfenyegették a szélsőségeseket”. Július 
20-án felfüggesztették Companys11 
munkaügyi minisztériumának 
rádióközvetítését egy „haladó” munkaügyi 
egyezményről, ami 40 órás munkahétről, 
15%-os béremelésről és a lakbérek 50%-os 
csökkentéséről szólt, mivel a közvetítést 
megelőzően az egyezményt kidolgozó 
vállalkozókat figyelmeztették, hogy ne 
térjenek haza, mivel fegyveres csoportok 
mentek előkeríteni őket. Vagyis a forradalom 
átugrotta a gazdasági követelések fázisát. A 
forradalmi bizottságok spontánul tértek rá a 
burzsoázia javainak kisajátítására. A 
kollektivizálás nem azért kezdődött, mert a 
vállalkozók, a szakértők és igazgatók 
elmenekültek és szükséges volt a megélhetést 
biztosítani (ahogy több szereplő és történész 
állítja) hanem azért, mert a bizottságok 
megkezdték a burzsoázia szisztematikus 
kisajátítását. 

A munkásszervezetek (CNT, POUM) 
vezetői ÁTMENETILEG végrehajtották az 
állam helyettesítését, ellátva annak 
megüresedett funkcióit, létrehozva a 

                                                 
                                                

11 Katalónia miniszterelnöke. 

reformista és ellenforradalmi 
munkásszervezetekkel (PSOE, PSUC, PCE), 
valamint a burzsoázia szervezeteivel (ERC, 
Estat Catalá)12  az osztálykollaboráció 
szerveit azzal a céllal, hogy teljes 
szerepkörében restaurálják a kapitalista 
államot, és hogy véget vessenek az ÁLLAMI 
HATALOM győztes munkásfelkelés által 
okozott VÁKUUMÁNAK. 

A CCMA képes volt egy átmeneti 
„forradalmi” kormány minden feladatát 
ellátni, mivel ezen helyi forradalmi 
bizottságok a koordináció és a centralizáció 
módozatait keresve hozzá fordultak 
segítségért, utasításokért, megoldásokért, 
iránymutatásért stb…de a CCMA nem tett 
mást, csak összekötő bizottsággá vált ezen 
helyi bizottságok és a Generalidad között. 
Másrészt ezen helyi forradalmi bizottságok, a 
CCMA kollaboráns jellegével és politikájával 
összhangban gyorsan antifasiszta 
bizottságokká váltak, elveszítve gyökerüket és 
proletár forradalmi potenciáljukat. 

 
Tézis nº 9  
 
A CCMA egyszerre volt a július 19-20-ai 

győztes felkelés és a július 21-i politikai 
vereség gyermeke. Első alkalommal történt, 
hogy egy katonailag győztes munkásfelkelés 
politikailag már másnap vereséget szenvedett 
politikai tehetetlensége és a hatalom 
megragadásáról való lemondása miatt. A 
CCMA soha nem a munkáshatalom vagy a 
kettős hatalom, hanem az 
osztálykollaboráció szerve volt. Ahogy ezt 
már elmondta Munis, Nin, Molins, 
Tarradellas, Companys, Azaña, Peiró, García 
Oliver, Montseny, Abad de Santillán, stb.; 
magának az antifasiszta egységnek a 
szervezeti természetéből született, ami a 
burzsoákat is beleértve minden párt 
együttműködését jelentette, valamint minden 
munkás, reformista, sztálinista vagy 
republikánus szervezet kormányzati 
feladatokban való részvételét. Nem létezett 
semmilyen forradalmi szervezet, amely képes 
lett volna a CCMA-val szembeszállva 
megteremteni a helyi bizottságok 
koordinálását és centralizációját, vagyis egy 

 
12 ERC: Esquerra Republicana de Catalunya - Katalán 
Köztársasági Baloldal. Estat Catalá – Katalán Állam. 
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munkáshatalmat a Generalidaddal, a CCMA-
val mint népfrontkormánnyal, és a központi 
kormánnyal szemben. 

Paradox módon a CCMA feloszlatását 
sokan, akik eltekintettek a CCMA 
osztálykollaboráns jellegétől, a kettős hatalom 
korszakának befejeződéseként értékelték. Az 
ellenforradalom előretörése és a tömegek 
forradalmi lendületének elvesztése a 
forradalmárok elméleti elemzéseinek 
gyengeségében is jól láthatóan tükröződnek. 

Valójában a CCMA valós hatalmát 
túlértékelték. A CCMA létezésének első 
hónapja után a hatalma már más szervezetek, 
mint a Gazdasági Tanács, Munkásőrjáratok, 
Ellátási Bizottságok stb. felemelkedésével a 
CNT egyik kollaborációs szervévé vált, 
szerepe a milíciák irányításának antifasiszta 
irányú igazgatására csökkent, elveszítve (ha 
valaha is birtokolta) képességét az állami 
funkciók ellátására. Másrészt a mallorca-i 
expedíció 1936 augusztusának közepén13, 
amelyet a Generalidad a CNT tengeri 
szállítási szervezetével együtt valósított meg a 
CCMA tudta nélkül, azt figyelmen kívül 
hagyva, kétségtelen bizonyítéka annak, hogy 
a CCMA még a milíciákat sem ellenőrizte 
teljesen. 

Mihelyt a CNT antifasiszta kollaborációja 
eldöntött és elkerülhetetlen tény lett, az 
államapparátus (központi és autonóm) 
nyomására, mely kapcsán különösen ki kell 
emelni a föderális egységek14 között a 
fegyverosztás elutasítását (illetve a 
megvásárlásukhoz szükséges deviza 
biztosítását), az anarchoszindikalista vezetők 
elfogadták a CCMA, a forradalmi bizottságok 
és a milíciák feloszlatásának szükségességét, 
és ezekkel minden forradalmi potenciálét 
azért, hogy minden más antifasiszta 
szervezethez hasonlóan beintegrálódjanak az 
államapparátusba (központiba és az 
autonómba egyaránt). 

1936. szeptember elején a CNT javasolta a 
CCMA feloszlatását, amit a többi antifasiszta 
erő is elfogadott, és több egymást követő 
ülésen megszületett a döntés a CCMA-t 
alkotó szervezetek képviselőinek belépéséről 

                                                 
13 Katalóniából indult fegyveres támadás 1936 
augusztusában a lázadók által megszállt Mallorca ellen, 
ami kudarcba fulladt. 
14 CNT milíciái. 

a Generalidad új kormányába. Nem volt más 
vita, mint a kormány nevének és 
programjának meghatározása. Sikerült egy 
verbális gesztust tenni a CNT alapelvei felé, 
elfogadva azt, hogy a kormány neve 
„Generalidad Tanácsa” legyen, és a 
programot illetően azt, amit a már létező 
„Gazdasági Tanács” határozott meg. 

 

 
 
Tézis nº 10  
 
Egy demokratikus állam védelméért vívott 

háború egy fasiszta állam feletti győzelemért 
nem lehetett forradalmi háború, hanem csak a 
burzsoázia két frakciójának a harca: a 
fasisztáé és a republikánus demokratáé, 
amelyben a proletariátus már veszített. Ez 
nem azt jelentette, hogy a júliusi felkelést a 
köztársasági zónában katonailag eltaposták 
volna (ahogy a fasiszta zónában történt), 
hanem azt, hogy a BURZSOÁ 
DEMOKRATIKUS ÁLLAM szolgálatában 
vívott harc megváltoztatta a júliusi 
forradalmi felkelés osztálykarakterét. A 
proletariátus módszereit, céljait és programját 
a burzsoázia módszerei, céljai és programja 
váltotta fel. Vagyis amikor a proletariátus a 
burzsoázia módszereivel és programjáért 
harcol, legyen ez demokratikus vagy burzsoá 
jellegű, MÁR VESZÍTETT. A proletariátus 
vagy forradalmi vagy semmilyen. A 
proletariátus vagy a saját osztályharcának 
eszközei (sztrájk, felkelés, nemzetközi 
szolidaritási akció, forradalmi milíciák, állam 

 14



szétverése) által és a saját programjáért 
(bérmunka megsemmisítése, hadsereg és 
rendőrség feloszlatása, határok eltörlése, 
munkástanácsok által felépített 
proletárdiktatúra stb.) harcol, vagy kollaborál 
a burzsoáziával, lemondva saját 
osztályeszközeiről és programjáról, és ekkor 
MÁR veszített. 

 
Tézis nº 11  
 
A kollektivizálásnak semmilyen jövőbeli 

fejlődési lehetősége nincs, ha a kapitalista 
állam nem semmisül meg. Valójában a 
kollektívák végül a hadigazdaság uralkodó 
szükségleteinek a kielégítőivé váltak. A 
szituációk nagyon változatos, gyors, és 
instabil formákban alakultak a burzsoázia 
gyárainak 1936. júliusi forradalmi 
kisajátításától az 1938-ig, amikor is az ipar és 
a munka militarizálása vált döntővé. 
Lehetetlen volt, ahogy most is lehetetlen a 
politikai és a társadalmi-gazdasági forradalom 
szétválasztása. A forradalmak, ahogy Durruti 
Barátai megállapították, mindig totálisak a 
szó mindkét értelmében: totálisak és 
autoriterek. NINCS SEMMI 
AUTORITEREBB MINT A 
FORRADALOM: egy gyár vagy egy 
latifundium tulajdonosaitól való kisajátítása 
mindig egy autoriter kényszer lesz. És csak 
akkor történhet meg, amikor a burzsoázia 
fegyveres erői, a hadsereg és a rendőrség már 
legyőzetett egy forradalmi hadsereg által, ami 
AUTORITER módon kényszeríti ki az új 
forradalmi rendet. Az anarchoszindikalizmus 
és a POUM, az előbbi elméleti 
felkészületlensége, az utóbbi létszámbeli és 
verbális gyengesége és merészségének hiánya 
miatt soha nem vetette fel a hatalom kérdését, 
amit a burzsoázia és a szocialisták olyan 
hivatásos politikusainak a kezében hagytak 
mint Azaña, Giral, Prieto, Largo Caballero, 
Companys, Tarradellas, Negrín... vagy, 
amikor részvételük szükségessé vált a 
forradalmi kiút elzárása érdekében, 
együttműködtek ezekkel. 

Gazdasági téren a történetírás a 
KOLLEKTIVIZÁLÁST illetően négy 
szakaszt különböztet meg (Katalóniában):  

1. A munkások megszállják a gyárakat 
(1936 júliusától szeptemberig). 

2. A gyárfoglalásoknak a 
Kollektivizálási Dekrétumhoz való igazítása 
(1936. október-december). 

3. A Generalidad harca a gazdaság 
vezetésért és a kollektívák ellenőrzéséért, 
szembeszegülve gazdaság szocializálására tett 
kísérletekkel, amire  a CNT radikális 
militánsai törekedtek (1937. február-május). 

4. A központi kormány fokozódó 
intervencionizmusa és állami centralizálása, 
ami hadigazdasághoz és a munka 
MILITARIZÁLÁSÁHOZ vezetett (1937 
június-1939 január). 

 
Tézis nº 12 
 
Az antifasiszta ideológia, minden 

antifasiszta munkás és burzsoá párt szent 
szövetsége, igazolta az osztályharc feladását 
az osztálykollaboráció javára. Az 
antifasizmus az 1936. februári 
népfrontpolitika háborús körülmények 
közötti folytatása volt egy győztes 
munkásfelkelést követően. A fasizmus elleni 
háború megnyeréséhez megkövetelt 
antifasiszta egység eleve megkövetelte a 
forradalmi alternatíva vereségét. 

Nem ismerjük el, és nem is kíséreljük meg 
Trockijhoz hasonlóan megkülönböztetni az 
elutasított népfrontosdit az „átmeneti” 
antifasizmustól, mint ami szükséges a 
fasizmus vereségéhez, mivel ez objektívan 
feltételezi az antifasiszta egység hálójába való 
bekerülést, ugyanolyan mértékben és 
ugyanazon okoknál fogva, mint a POUM és a 
CNT esetében. A NÉPFRONT (a 
legjobboldalibb elemeitől való július 19-ét 
követő megtisztulása után) ÉS AZ 
ANTIFASISZTA FRONT NEM VOLTAK 
EGYMÁSTÓL DÖNTŐEN ELTÉRŐEK, ÉS 
A HÁBORÚ ELŐREHALADTÁVAL 
EGYMÁSBA FONÓDTAK. Sőt, 1937 
májusa és Largo Caballero kormányának 
bukása után a CNT és a POUM az anarchisták 
újbóli kormányra kerülésének eszközeként 
maga is egy ANTIFASISZTA 
NÉPFRONTOT létrehozására törekedett. 

Ténylegesen az összes munkásszervezet 
gyors lefolyású szociáldemokratizálódása 
zajlott le, ami a maradék, tehetetlen és 
zavarodott forradalmi kisebbség teljes 
marginalizálódását eredményezve gyorsan 
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többségi irányzattá vált, megkönnyítette az 
államhatalom sztálinisták általi meghódítását, 
a köztársasági állam megerősítésére törekvő 
reakciós, de világos és határozott 
programjukkal: ez egy olyan erős államra 
megteremtésére koncentrált, ami képes 
megnyerni a háborút. 

  

 
 
Tézis nº 13  
 
Az úgynevezett „forradalmi vívmányok” 

egyszerre jelentették a munkásszervezetek 
győztes felkelésének tetőpontját és a 
proletárforradalom politikai vereségét. A 
CCMA a munkásfelkelés győzelmének, és 
egyszersmind a munkásszervezetek, főleg a 
legnagyobb erejű CNT, állammal szembeni 
tehetetlenségének gyümölcse volt. Ezek a 
társadalmi, gazdasági, politikai, kulturális és 
hétköznapi életet érintő vívmányok 
tökéletesen illeszkedtek az 
anarchoszindikalizmus a priori 
apolitikusságot hirdető ideológiájához, 
amelyet nem érdekelt a „hatalom 
megragadása”; számára a társadalmi 
forradalom a hadsereg és az egyház eltörlése 
és a gyárak igazgatása volt. Sok 
anarchoszindikalista munkás számára 
értelmetlen volt a „továbbmenni” kérdése, 
hiszen már megvolt minden: fegyver, a gyár 
vezetése, a közrend ellenőrzése, az 
önkormányzat…! Minek megszerezni az 
államhatalmat? Minek helyettesíteni a 
köztársasági államot egy „másik” államra? 

ELMÉLET NÉLKÜL NINCS 
FORRADALOM. Az antimilitaristákból 
villámgyorsan militarista, és nem sokkal 
később a hivatásos és hatékony burzsoá 
hadsereg elszánt védelmezője lett. Az 
államellenesek ugyanilyen gyorsasággal 
váltak a kapitalista állam újjáépítésének 
legjobb segítőivé, és a köztársasági kormány 
négy minisztert is talált a soraikból. 
Anarchista miniszterek! És ez még nem is a 

legnagyobb ellentmondás, amely kialakult a 
spanyolországi anarchista mozgalomban. A 
CNT jelszavai és alternatívája hiányában a 
gyárfoglalások gyorsan kollektívává 
alakultak, melyek nem voltak mások, csak a 
nagymértékben a Generalidad által 
centralizált és koordinált szindikalista 
kapitalizmus elemei, és amelyek néhány 
hónappal később a vállalatok és a munka 
militarizálódásáig degenerálódtak. 

 
Tézis nº 14  
 
A forradalmi bizottságok: a védelmi, 

munkás, vállalati, helyi, ellátási, kerületi, 
hátországi milíciáké stb., a munkáshatalom 
potenciális szervei voltak, melyek 1936 
júliusában helyi vagy szektoriális szinten 
sokszor a hatalom egyedüli tényleges 
gyakorlói voltak. De nagyon gyorsan 
antifasiszta bizottságokká, vagy a vállalatok 
szakszervezeti vezető tanácsaivá változtak, 
hibernálódtak (mint a föderális védelmi 
bizottságok), vagy, mint a munkásőrjáratok - 
melyek a „szélsőségesek” ellenőrzését 
szolgálták -, a védelmi bizottságok, a kerületi 
bizottságok, a hátországi milíciabizottságok 
(melyek már eleve a közrend kormányzati 
ellenőrzésének új szervezeteit is jelentették) 
állami szervekké alakultak. 

A munkásőrjáratok, a kollektívák, a 
milíciák, a védelmi bizottságok és 
gyakorlatilag az egész „július 19-i 
forradalom” kettőssége és kétértelműsége a 
Népfront szélsőbaloldali szervezeteinek  
(CNT, POUM) tulajdon kettősségére és 
kétértelműségére vezethető vissza. Ez 
utóbiak nemcsak hogy képtelenek voltak a 
hatalom megragadására és az ellenforradalom 
erőivel szemben a proletariátus 
emancipációjának történelmi programjának 
megvédésére, hanem a fasizmus legyőzése 
céljából egyenesen a burzsoá pártokkal és a 
kapitalista államnak való kollaboráció mellett 
döntöttek. Kettősek voltak, mivel a CCMA 
egyrészt a július 19-i győztes proletárfelkelés, 
másrészt a július 21-i kudarc, az 
OSZTÁLYKOLLABORÁCIÓ 
ELFOGADÁSÁNAK GYÜMÖLCSE VOLT. 
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Tézis nº 15 
 
1936. július 21-én a CNT a többi 

antifasiszta erővel való kollaboráció mellett 
döntött anélkül, hogy a hatalom 
megragadására, a vállalatok gazdasági 
szervezetére, a forradalmi bizottságok, vagy a 
különböző gazdasági szektorok működésének 
koordinációjára vonatkozóan bármiféle jelszót 
kiadott volna. 1936. augusztus 11-én a CNT 
javaslatára a katalán gazdaság 
újjászervezésének és koordinálásának a 
feladatát a Generalidad Gazdasági Tanácsa 
vette kézbe. A vállalatoknak a júliusi győztes 
felkelés lázában és a hatalmi vákuumban 
történt kisajátításának átmeneti jellege 
lehetővé tette, hogy egyetlen céljuk a 
mindennapi működésük biztosítása legyen. A 
szocializáció, szakszervezeti 
kezdeményezéssel és vezetéssel, mindössze a 
gazdaság néhány szektorában (élelmezésügy, 
egészségügy, oktatás) lett korlátozott és 
elszigetelt módon megkísérelve. Az 1936-os 
Kollektivizálási Dekrétum szentesítette a 
tényeket, vagyis a vállalatok munkások általi 
kisajátítását, de azzal a meghatározott céllal, 
hogy a Generalidad Gazdasági Tanácsán 
keresztül centralizálja a katalán gazdaságot, 
kiiktassa a vállalatok életéből a szakszervezeti 
hatalmat, és gyökerében elfojtsa a néhány 
szektorban és vállalatnál megjelent, 
szocializálás felé mutató tendenciát.  

A katalán gazdaság kollektivizálása négy 
szakaszon ment keresztül: 

1. A vállalatok kisajátítása. A forradalmi 
bizottságok, amelyeket az ellenforradalmárok 
„szélsőségesek” néven emlegettek, a lázadók 
legyőzése után megkezdték a burzsoázia 
kisajátítását, valamint a papok, kacikák, 
burzsoák és a régi sárga szakszervezetek 
pistoleros-aival való leszámolást („paseo”). A 
CNT felsőbb bizottságai részéről nem csak 
hogy hiányoztak a gazdasági és politikai 
jelszavak, hanem egyenesen a 
„szélsőségeseket” fenyegették meg 
agyonlövéssel. Viszont kész helyzet, a gyárak 
kisajátítása előtt találták magukat. A CNT, 
mivel nem tudta és nem is akarta kezébe 
venni a katalán gazdaság irányítását és 
összehangolását, a Generalidad számára 
javasolta a Gazdasági Tanács létrehozását: 

vagyis a katalán gazdaság vezetését átengedte 
a Generalidad burzsoá kormányának.  

2. A Kollektivizálási Dekrétum elfogadása: 
1936 októberében a CCMA feloszlatásával, a 
CNT-nek és a POUM-nak a Generalidad 
kormányába való belépésével, a népi milíciák 
militarizálásáról szóló dekrétummal, a helyi 
bizottságok feloszlatásával és népfrontos 
önkormányzatokkal való helyettesítésével, 
valamint rengeteg egyéb, kevésbé jelentős 
ellenforradalmi lépéssel párhuzamosan 
fogadták el a Kollektivizálási Dekrétumot a 
CNT nélkülözhetetlen támogatásával. 
Lényegében egy szindikalista kapitalizmus 
jött létre, a Generalidad erős állami 
intervenciójával és centralizációjával, ami a 
KOLLEKTIVIZÁLÁS nevet kapta. A régi 
burzsoá magántulajdonost minden vállalatnál 
szakszervezeti delegáltak váltották fel, akik a 
Munkásellenőrző Bizottságba tömörültek 
(mely a kétkezi munkások, a szakértelmiség, 
az adminisztrációban dolgozók és sokszor a 
régi tulajdonosok kiegyezésének eredménye 
volt), melyek a vállalatot szakszervezeti 
tulajdonnak tekintették, ugyanakkor teljesen a 
Generalidad által kinevezett állami biztosok 
irányítása és gyámkodása alatt álltak. 

3. KOLLEKTIVIZÁCIÓ versus 
SZOCIALIZÁCIÓ (1936. december – 1937. 
május). Egyrészt: a Generalidad kormánya, 
melyet társadalmilag a – sokszor az UGT 
soraiban tömörült – kispolgárság támogatott 
(adminisztrátorok, technikusok, régi 
tulajdonosok, szabadfoglalkozásúak, illetve 
jobboldali meggyőződésű munkások), 
offenzívába kezdett, melynek célja a 
vállalatok felett gyakorolt ellenőrzésének a 
növelése volt, melynek alapját maga a 
Kollektivizálási Dekrétum, illetve az 1937. 
januári Tarradellas által S’Agaro-ban hozott 
vállalatfinanszírozási rendeletek képezték15. 
Másrészt ezzel bárhuzamosan a CNT 
militánsainak radikális szárnya a termelés 
szocializációjára tett kísérletet, mely magában 
foglalta az ipari szakszervezetek vállalati 
hatalmának növelését. A szocializáció 
fogalma ezen radikális szektor számára a 

                                                 
15 Josep Tarradellas a Generalidad kormányának 
miniszterelnöke volt. A dekrétumok által egy 
hitelnyújtáson keresztüli indirekt kontroll valósult meg, 
mivel  a kollektivizált üzemek munkásai elutasították a 
közvetlen állami ellenőrzést. 
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katalán gazdaságnak a CNT szervezetei általi 
irányítását és a szindikalista kapitalizmussal 
való szakítást feltételezte, valamint a javak 
egyenlő elosztását, hogy véget vessenek a 
gazdag és szegény kollektívák munkásai, 
valamint a dolgozók és a munkanélküliek 
közötti elképesztő különbségeknek. A 
szocializált katalán gazdaság ily módon 
történő irányítása egyszersmind a CNT belül 
megkövetelte az ehhez alkalmas szervezetek 
létrehozását, ami a Sindicatos Unicos (melyek 
sztrájk folytatására igen, de vállalatok 
irányítására nem voltak alkalmasak) 
helyettesítését jelentette a Sindicatos 
Industriales (ezek alkalmasabbak voltak a 
különböző gazdasági szektorok irányítására) 
által, mely folyamat 1937 első hónapjaiban 
ment végbe16. A katalán gazdaság 
szocializációja továbbá a gazdaság (és a 
háború) CNT általi vezetését is feltételezte, 
ami szükségszerűen megkövetelte volna a 
Generalidad kormányának felszámolását. 

Így a Generalidadnak a hatalma növelését 
célzó, minden vállalatra kiterjedő támadása,  
frontálisan ütközött a CNT radikális 
szektorának szocializációs kísérletével. 
Minden vállalatban harc alakult ki, amelyben 
a szocializáció pártján álló közgyűléseket 
elnyomták, illetve különféleképpen 
manipulálták, a politikai manőverektől a 
rendőrség bevetéséig. Ez a vállalati szinten 
folyó kemény harc, amit a CNT vezetői 
szervei soha nem akartak centralizálni, mivel 
az antifasiszta egységgel való szakítást 
jelentette volna, egyre nyilvánvalóbb és 
„fájdalmasabb” szakadáshoz vezetett a CNT-
militánsok kollaboráns és radikális szárnya 
között. A katalán gazdaság szocializációjának 
e kísérlete során a CNT radikális militánsai 
kísérletet tettek tagság többségének 
elhódítására a kollaboránsoktól. Ez a radikális 
csoport azonban az üzemi gyűléseken szinte 
mindig kisebbségbe került a július 19-e után 
beáramló opportunista tagoknak, és azon 
vérveszteségnek köszönhetően, amit maga a 
forradalom okozott: sok militáns a milíciákba 
került, vagy más pozíciót töltött be. 

                                                 
16 Sindicatos Unicos („Helyi Szakszervezetek”): több 
iparágat összefogó, területi alapú szerveződés. 
Sindicatos Industriales („Ipari Szakszervezetek”): 
ágazati alapokon álló szerveződések. 

A népi milíciák militarizálási dekrétumával 
(1936. október) szemben a Durruti-hadoszlop 
negyedik Gelsa csoportosítása17 emelkedett 
ki, amely, miután a hadoszlopon belül a 
militarizálás híveivel szemben a fegyveres 
összeütközés veszélye fenyegetett, 1937 
februárjában a front elhagyása mellett döntött, 
és fegyvereit megtartva visszatért 
Barcelonába. Ezen milicisták hozták létre 
1937 márciusában a vállalatok 
szocializációjáért harcoló radikális CNT-
sekkel kiegészülve a Durruti Barátai 
szervezetét, mely 4-5 ezer tagra tett szert, és 
Katalóniában a CNT-FAI kollaboráns vezető 
szerveinek forradalmi alternatívájává vált. 

4. 1937 júniusától a háború végéig terjedő 
szakaszt a CNT radikális szárnyának, a 
trockistáknak és a POUM-nak az üldözése, 
illegalitásba vonulása, illetve fizikai 
megsemmisítése jellemezte. Ugyanakkor a 
forradalmi kisebbségétől megszabadult CNT 
tovább folytatta hűséges együttműködését egy 
olyan sztálinista állammal, ami bevezette a 
munka és a hétköznapi élet militarizációját, a 
legszigorúbb jegyrendszert, és a 
hadigazdaságot. Az „ÁLLAMI 
ANARCHIZMUS” megerősítette a 
köztársasági burzsoáziával való 
együttműködését, átvéve annak fasizmus 
elleni programját, elnyomva a saját sorain 
belüli forradalmi veszélyt, vállalva tehát azon 
feladatokat, melyek természetesek bármely, 
az államapparátusba bekerülni kívánó 
bürokrácia számára.  

 

 
 

                                                 
17 Az aragóniai Gelsa térségében állomásozó, kb. 
zászlóalj méretű erő. 
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Tézis nº 16 
 
1937 májusa a leghaladóbb forradalmi 

proletariátus fegyveres vereségét jelentette, 
melyre az ellenforradalomnak szüksége volt 
ahhoz, hogy az ellentámadása sikerrel 
járhasson. Május okai között az általános 
drágulás, a hiány, a munkásőrjáratok 
feloszlatásával szembeni ellenállás, a milíciák 
militarizálása, és a kollektivizált üzemek 
munkásainak az állami intervencionizmussal 
(a S'Agaro dekrétumok alkalmazása) 
szembeni, a termelés feletti ellenőrzés 
megőrzésért folyó folyamatos küzdelme 
sorolható fel. Nem véletlen, hogy a májusi 
események egy kollektivizált üzemben, a 
Telefónicában vették kezdetüket, az 
alapvetően CNT-s munkásoknak a 
Generalidad rendfenntartó erőivel szembeni 
fegyveres ellenállásával, melyek az üzem 
megszállását kísérelték meg. A harcoknak az 
egész városra történt gyors kiterjesztése az 
egymással telefonkapcsolatban álló védelmi 
és kerületi bizottságok műve volt, melyek a 
CNT vezetői szerveinek figyelmen kívül 
hagyásával cselekedtek. 

A barikád egyik oldalán a Generalidad 
vezetésével a rendfenntartó erők, a PSUC 
sztálinistái és a katalán nacionalista Pireneusi 
Milíciák álltak. A barikád másik oldalán a 
CNT munkásai. Mindössze a Durruti Barátai 
anarchista szervezete és a Spanyolországi 
Bolsevik-Leninista Szekció próbált forradalmi 
célokat adni a barikádharcnak.  

De a CNT militánsai nem tudtak a CNT 
irányítóinak és vezető szerveinek kollaboráns 
jelszavai ellenében cselekedni. Noha 
szétlőtték a rádiót, ami Garcia Oliver és 
Federica Montseny megbékélési felhívását 
közvetítette, végül tiszteletben tartották az 
utasításokat. Durruti barátai e vezetők és 
felsőbb vezető szervek ezen fellépését 
„hatalmas árulásként” értékelték. 

1937 májusa után ugyanakkor AZ 
ELBÜROKRATIZÁLÓDOTT CNT 
VEZETŐ SZERVEINEK KÍSÉRLETEI a 
Durruti Barátainak kizárására meghiúsultak, 
mivel egyetlen alapszervi gyűlés sem hagyta 
azt jóvá. 

Másrészt így nem történt meg az a szakadás 
sem, ami segíthette volna a CNT belsejében 

rejlő összeférhetetlen álláspontok 
tisztázódását. 

Az utókor történetírása erősen 
lecsökkentette, vagy egyenesen figyelmen 
kívül hagyja a Durruti Barátai szerepének 
fontosságát, a CNT bürokráciája pedig 
egyenesen kisajátította „kétségtelen 
forradalmi presztízsét” annak a csoportnak, 
melyet ő maga üldözött, és igyekezett kizárni 
a CNT soraiból. A kétarcúság mindig az 
ellenforradalom számára előnyös. ÉS MA 
MINDENKI LÁTHATJA, ANÉLKÜL, 
HOGY EZ A LEGKISEBB 
FELHÁBORODÁST IS KIVÁLTANÁ, 
HOGYAN „ÖRÖKLI” MEG A CNT ÉS A 
FAI A DURRUTI BARÁTAI 
FORRADALMI TEKINTÉLYÉT. A 
bürokrácia és a kapitalizmus mindent képes a 
magáévá tenni, még azt a forradalmi, 
antibürokrata és antikapitalista alternatívát is, 
amit a maga korában rágalmazott és üldözött. 

 
Tézis nº 17 
 
A sztálinista ellenforradalom jellemzői a 

következőek voltak: 
a, állandó, mindenhol jelen lévő, mindent 

átfogó rendőri terror. 
b, mind saját, mind – különösen a 

forradalmi – ellenfelei természetének 
meghamisítása. 

c, A munkások kizsákmányolása a 
nacionalizáción és a municipializáción 
keresztül a pártállami jellegű 
államkapitalizmus keretei között, ami a 
munka és a hétköznapi élet militarizálása felé 
mutatott18.  

A Negrín-Sztálin kormány a CCMA-n 
belüli kezdeti osztálykollaborációt és az 
antifasiszta ideológiát NEMZETI 
EGYSÉGGÉ és rendpárti kormánnyá 
transzformálta; a szocialistáknak, 
katalánoknak és a CNT bürokráciának a 
forradalommal szembeni tehetetlenségét egy 
befejezett ellenforradalmi programmá 
változtatta, ami elnyomta a 
munkásdemokrácia legapróbb 

                                                 
18 Ezen fogalmak nem egyenlők az „államosítással”. 
Az előbbi az államhatalom, az utóbbi az 
önkormányzatok kezelési és nem tulajdonjogát 
jelentette. 
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megnyilvánulását is, és a burzsoá demokráciát 
a GPU és a SIM rendőrállamává változtatta. 

A sztálinisták soha nem a munkásosztály 
reformista szárnyát jelentették. A 
sztálinizmussal a kollaboráció soha, csak az 
irgalmatlan harc volt lehetséges. A 
sztálinizmus mindig és mindenhol az 
ellenforradalmi erők vezetője és útmutatója 
volt, a nemzeti egység eszméjéből merítve 
erőt, ami a gyakorlatban a rendpárti 
politikában, az erős kormányzatért folyó 
harcban, a sztálinista párt kádereinek az 
államapparátusba való beszivárgásában, és 
mindenekelőtt a munkásmozgalomban játszott 
reakciós természetének álcázásában 
nyilvánult meg. 

 

 
 
Tézis nº 18 
 
Szükséges egy periodizáció felállítása, mert 

egy 1931-es védelmi bizottság nem ugyanaz 
volt, mint egy 1936. júliusi, vagy mint az egy 
héttel későbbi, amikor már antifasiszta 
bizottsággá alakult, vagy mint egy 1937. 
januári, amikor gyakorlatilag „hibernálódott”, 
vagy mint 1937 májusában, amikor a felkelés 
spontán megszerveződése révén újra feltűnt, 
vagy mint 1937 decemberében, amikor már 
lényegében eltűntnek tekinthetőek. Ugyanígy 
1936 júliusának önigazgató vállalata 1937-re 
a Generalidad kormányának pénzügyi 
ellenőrzése alá került, és ugyanezt a vállalatot 
1938-ban militarizálták. Az önkéntes, népi és 
forradalmi milíciák egy néhány hónapos, 

militarizálásról szóló vita után (ami 1936 
októberétől 1937 májusáig tartott) a reguláris 
hadsereg egységeivé, illetve hadosztályaivá, a 
milicisták pedig annak katonáivá váltak. 

EZT A PERIODIZÁCIÓT (Katalóniára 
vonatkoztatva) NÉGY SZAKASZRA 
BONTHATJUK: 1. forradalmi szakasz (1936. 
július 19. – 1936. szeptember 26), 2. az 
ellenforradalom előretörése (1936. 
szeptember 26. – 1937. június 16), 3. a 
forradalmi mozgalom elnyomása (1937. 
június 16. – 1938 áprilisa), és végül 4. a 
forradalmi mozgalom eltűnése (1938 áprilisa 
– háború vége) 

 
Tézis nº 19 
 
1936. július 19-től 1936. szeptember 26-ig a 

forradalmi szakasz, vagy a felkelés és a 
forradalmi mozgalom győzelmének a 
szakasza. A CENTRALIZÁLT 
ÁLLAMHATALOM VÁKUUMA, A 
HATALOM ATOMIZÁCIÓJA. Helyi, 
védelmi, kerületi, ellátási, munkásellenőrzési, 
munkás- és katonatanácsok, népi, valamint 
hátországi milíciák. A burzsoá állam, részben 
elbukva bár, de megőrizte hatalmi autoritását, 
és legalizálta, dekrétumokkal látta el a 
„forradalmi vívmányokat”. És mindenekelőtt 
megakadályozta és megállította a helyi 
szinten a hatalmat birtokló forradalmi 
bizottságok koordinálását és centralizálódását. 
A CCMA az osztálykollaboráció közvetítő 
szerveként lépett fel, a valós helyi hatalmat 
kézben tartó bizottságok és a Generalidad 
hivatalos hatalma között. A bíróságok a 
hivatalos törvényeken kívül (és a spontán népi 
igazságszolgáltatás segítségével) népi 
igazságszolgáltatást vezettek be. Az 
események főszereplői és a történészek között 
egy nagyon elterjedt elméleti és történelmi 
elemzési hiba a CCMA és a Generalidad 
kormánya között a kettős hatalom tételezése, 
mely eszerint a CCMA megszűnésével tűnt 
volna el. Mi úgy véljük, a CCMA nem 
jelentett kettős hatalmat a Generalidad 
kormányával szemben, hanem nem volt 
egyéb, mint a Generalidad hatalmának 
megduplázódása, mely szükséges volt 
autoritása helyreállításához. 
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Tézis nº 20 
 
1936. szeptember 26-tól 1937. július 16-ig 

az ellenforradalom előretörése. A forradalmi 
mozgalom visszaszorulása és a Generalidad 
előretörése minden elvesztett hatalmának 
visszaszerzésével (beleértve a valenciai 
központi kormány jogköreit is). A CCMA 
feloszlása, a POUM és a CNT belépése a 
Generalidadba. RENDELET A 
FORRADALMI BIZOTTSÁGOK 
FELOSZLATÁSÁRÓL ÉS A 
NÉPFRONTOS ÖNKORMÁNYZATOK 
LÉTREHOZÁSÁRÓL. Nin, mint igazságügy-
miniszter, visszaszorította az Oficina Jurídica-
t19. A CNT és a POUM megkönnyítette a 
forradalmi bizottságok felszámolását és 
népfrontos önkormányzatokra való 
kicserélésüket. Nin és Tarradellas például 
Léridába utazott, hogy a helyi POUM által 
ellenőrzött forradalmi bizottságot a 
kormányzatnak alávesse. Dekrétum a népi 
milíciák militarizálásáról. December közepén 
a sztálinisták kiűzik Nint a Generalidadból, 
szövetséget hoznak létre az ERC és a PSUC 
között azzal a céllal, hogy csökkentsék a CNT 
hatalmát, visszavágják a júliusi „forradalmi 
vívmányokat”, melyek nem voltak mások, 
mint ideiglenes koncessziók és engedmények 
az állam funkcióinak ellátására. 1937 májusa 
a forradalmi mozgalom döntő vereségét 
jelentette. Az ellenforradalmat a PSUC és az 
ERC vezette, de a CNT és a POUM 
OBJEKTÍVE nélkülözhetetlen kollaboránsai 
voltak ennek, mivel a munkásmozgalom 
potenciálisan még mindig elég erős volt a 
munkáshatalom létrehozásához. 

 
Tézis nº 21 
 
1937. június 16-tól 1938 áprilisáig. A 

munkásőrjáratok feloszlatása. A POUM és a 
forradalmi mozgalom elnyomása és törvényen 
kívül helyezése. A CNT kétfelé vált, egy 
kritikus szárnyra, melyet elnyomtak (vagy 

                                                 
19 A burzsoá állam említett megbénulása után az 
igazságügyi szervezet is szétesett; az 1936 
augusztusában létrejött „Oficina Jurídica” hasonló 
szerepet töltött be az igazságügyben, mint a CCMA a 
végrehajtó hatalom funkcióinak ellátásában. 
  
 

tisztségeiket és funkcióikat felfüggesztették) 
és egy kormánypártira, amely beépült az 
államapparátusba. 1937 júliusától a FAI a régi 
típusú szerveződési modell helyett („Grupos 
de Afinidad”) területi alapokra helyezte a 
csoportjait20. Ezen régebbi csoportok tették 
lehetővé a Durruti Barátai mint a FAI 
kollaborációjának ellenzékének megjelenését 
(4-5 ezer szimpatizánssal). A FAI 
hierarchikus és piramis-alakú területi 
szerveződése vezető szervei számára teljes 
hatalmat biztosított, valamint a FAI-t egy 
hatékony politikai párttá alakította, mely 
államapparátus minden szintjén képessé vált 
adminisztratív pozíciók betöltésére. 1937 
augusztusában felszámolták az Aragóniai 
Tanácsot. A sztálinista Líster hadosztályai 
felszámolták az aragóniai kollektívákat. 
Szeptemberben rohammal elfoglalták Los 
Escalopíost, a Védelmi Bizottság székhelyét, 
a CNT bürokráciájától egyetlen lehetséges 
válaszként csak a megadást fogadva el. 

 
Tézis nº 22   
 
1938 áprilisától 1939 januárjáig. A 

forradalmi mozgalom eltűnése. Azon 
militánsok, akik nem lettek meggyilkolva 
vagy bebörtönözve, a legszigorúbb 
illegalitásban maradtak, bevonultak a 
hadseregbe, vagy elrejtőztek. A forradalmi 
kiadványok eltűntek vagy csak hírmondóként 
maradtak. Megszületett a CNT-UGT paktum. 
A FAI és a CNT erőltette az új 
ANTIFASISZTA NÉPFRONT létrehozását, 
mint olyan nyomásgyakorló eszközét, mely 
lehetővé tette számukra a republikánus 
kormányba való visszatérést. Hadigazdaság, 
munkahelyi sztahanovizmus és a munka, 
valamint a hétköznapi élet militarizálása. 
Negrín kormánya megkísérelte egy sztálinista 
típusú diktatórikus rendszer létrehozását. 

 

                                                 
20 A hagyományos „Grupos de Afinidad” nevű 
csoportok személyes ismeretségen alapultak, és alulról 
felfelé szerveződést is lehetővé tettek; 1937-ben a FAI 
vezetőinek ezen döntése az intézményesült 
bolsevik/polgári pártszervezet felé mutatott. 
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Tézis nº 23  
 
A POUM HIBÁI: 1. A POUM soha nem 

vetette fel a munkásosztály hatalmának 
kérdését, sem 1936 júliusában, sem az 1936. 
július-szeptemberi forradalmi periódusban. 2. 
Elfogadta a bizottságok felszámolását, melyek 
potenciálisan a munkáshatalom szervezetei 
voltak. Vagyis a POUM vezetése a forradalmi 
bizottságok visszaszorítása mellé állt, ahelyett 
hogy kiterjesztésükön, demokratizálásukon és 
koordinálásukon dolgozott volna. Soha nem 
hirdetett harcot a hatalom kapitalista 
szerveinek, vagy a kapitalista államnak a 
megsemmisítésére. A bizottságok, 
befejezetlen és szervezetlen formában, de a 
munkáshatalom potenciális szervei voltak. 
Egy forradalmi párt feladata (és a POUM 
soha nem volt az) ezen bizottságok erősítése, 
demokratizálása és koordinálása lett volna oly 
módon, hogy munkástanácsokká váljanak, 
melyeket közgyűlésen választanak meg, 
bármikor visszahívhatóak, és képesek a 
munkástanácsok kormányát létrehozni. 3. A 
POUM nem tudta definiálni a Párt és a 
Népfront közötti különbséget, és ily módon a 
kormánnyal való kollaboráció felé sodródott. 
4. A POUM vezetése mindig is a CNT-FAI 
uszályában volt, annak vezetőire 
forradalmárokként tekintve, ahelyett hogy 
azok folyamatos téves pozícióival szemben 
potens, állandó és határozott vitában állt 
volna. 5. A POUM vezetése, a kettőt külön 
értelmezve, soha nem értette meg a háború és 
a forradalom kapcsolatát. A „háború vagy 

forradalom” jelszó már önmagában hibás volt. 
6. A POUM, a többi pártnál alig lassabban, 
feláldozta a forradalmat a célból, mely 
számára a „háború” érdekeinek tűnt 
(kormányzati kollaboráció, hadsereggel 
kapcsolatos határozatlan állásfoglalás stb.) 
ahelyett, hogy világosan megmutatta volna, 
hogy a háború nem érdemli ki a 
munkásosztály önfeláldozását, csak annyiban, 
amennyiben része a forradalmi folyamatnak, 
vagyis a döntő kérdésnek, a hatalom 
kérdésének alárendelve. Nem tett semmit, 
hogy megteremtse egy új hatalom (forradalmi 
munkásfront) szervezeti alapjait, még ott sem, 
ahol a párt erős befolyással rendelkezett. A 
pártvezetés megengedte a párttagoknak, a 
Lenin hadosztály vezetőinek, hogy soraikban 
szabotálják a milicisták politikai akcióit, így 
segítve az ellenforradalom terveit, ahelyett 
hogy a tömegszervezetekben a 
munkásdemokrácia mellett agitáltak volna. 7. 
A POUM már 1936-ban osztotta a katalán 
kisburzsoázia idejétmúlt nézeteit a 
nacionalizmusról és a függetlenségről. 8. A 
POUM soha nem kritizálta az ipari 
kollektívákat mint a szindikalista 
kapitalizmus új formáit. 9. Nin feloszlatta a 
FOUS-t21 a „CNT-UGT” hibás szakszervezeti 
jelszavával, ahelyett hogy a „se CNT se UGT, 
egyetlen szakszervezet” jelszavát követte 
volna. 10. A májusi kapituláció: a. A 
vezetésnek se önálló, se világos vonala nem 
volt. b. Nem volt semmilyen saját 
kezdeményezése. c. Azt védte, amit maga a 
POUM nevezett az anarchista vezetők 
„árulásának”. d. semmilyen következtetést 
nem vont le: megállapította, hogy május a 
munkásosztály győzelme volt. 

A POUM KP számos hibája személyesen 
Nínnek róható fel, melyek a KP többi tagja 
által nem mindig lettek jóváhagyva, egyrészt, 
mivel sokszor ellenezték Nín személyes 
döntéseit, másrészt, mivel eleve meg se lettek 
vitatva. Továbbá nem szabad elfelejteni, hogy 
a POUM KP döntéseit, melyeket 
nagymértékben Nín határozott meg, a 
párttagság egy széles kritikus csoportja a 
forradalom szempontjából katasztrofálisnak 
ítélt, ráadásul ellentmondtak a POUM 
                                                 
21 Federación Obrera de Unidad Sindical – 
Szakszervezeti Egység Munkásföderációja: A POUM 
befolyása alatt álló szakszervezet volt. 
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alapelveinek is: 1. Nín a POUM 
képviselőjeként a Gazdasági Tanácsba való 
belépésével a katalán gazdaság tervezésében 
és vezetésében elismerte a Generalidad 
kormányának autoritását. 2. A FOUS az 
UGT-be és nem a CNT-be olvadt be. 3. Nín a 
Generalidad kormányában elfogadta az 
igazságügyminiszteri posztot (amit Andrade 
is hibának nevezett, és amit Nín 1936. 
szeptember 26-tól 1936. december 13-ig 
töltött be),ami megerősítette a Generalidad 
kormányát, előkészítette a helyi bizottságok 
felszámolását, és elutasította a 
munkáskormány jelszavát. 4. Igazságügy-
miniszterként Nín első akciója a Generalidad 
miniszterelnökével, Tarradellas-szal, egy 
Léridába tett utazás volt, azért, hogy a CNT és 
a POUM által dominált helyi bizottság által 
vezetett városban HELYREÁLLÍTSÁK A 
KATALÁN KORMÁNY AUTORITÁSÁT. 
5. Nín kijelentette, hogy Katalóniában 
proletárdiktatúra van, és (ezzel ellentétesen) 
azt is, hogy a munkásosztálynak békésen kell 
megszereznie a hatalmat. 6. NEM 
FELEJTHETJÜK EL, hogy a CNT és a 
POUM részvételével, - AKIKNEK A 
SEGÍTSÉGE ÉS KÖZREMŰKÖDÉSE 
NÉLKÜL A GENERALIDAD KORMÁNYA 
TEHETETLEN LETT VOLNA – született 
meg a LEGALÁBBIS POTENCIÁLISAN 
FORRADALMI bizottságok felszámolásának 
a rendelete, amelyeket ezután népfrontos 
önkormányzatok helyettesítettek; október 13-
án pedig egy maga Negrín által aláírt és 
kibocsátott rendelet törölte el Barriobero (és a 
helyi CNT) forradalmi igazságszolgáltatási 
kezdeményezését22; október 24-én elfogadták 
a milíciák regularizálásáról szóló rendeletet, 
és a Belügyi Tanácsra bízták a közrend 
fenntartását. NÍN AZ EZEN 
ELLENFORRADALMI 
INTÉZKEDÉSEKET FOGANATOSÍTÓ 
GENERALIDAD KORMÁNYÁNAK VOLT 
A TAGJA. 7. 1937 januárjában Nín írt a 
PSOE KP-nak, javasolva a POUM részvételét 
a PSOE és a PCE egyesítését tervező 
konferenciákra. Csak néhány nappal később 

                                                 
22 Eduardo Barriobero az említett „Oficina Jurídica” 
legkiemelkedőbb vezetője volt. 1936. október 13-tól a 
„Tribunales Populares” (Népi Bíróságok”) kezébe 
került az igazságszolgáltatás, mely így 
„népfrontosodott”. 

kezdődött a POUM sztálinisták általi üldözése 
Madridban. 8. 1937 májusában telefonon 
parancsolta meg Graciában23 azon CNT- és 
POUM-tagok által létrehozott milícia 
feloszlatását, mely az ellenforradalmárok által 
uralt városközpont elfoglalását tűzte ki 
céljául. 9. 1937 májusában elutasította Josep 
Rebull tervezetét, melynek célja hatalom 
megragadása volt, azért mert …...nem 
katonai, hanem politikai kérdésről volt szó. 
10. Nín 1937 májusát a proletariátus 
győzelmének látta! 

 

 
 
Tézis nº 2424 

                                                 
23 Barcelonai kerület. 
24 A tézisek 2016. decemberi megjelenése után hívták 
fel a figyelmünket arra, hogy a  
http://www.grupgerminal.org/?q=system/files/TesisGu
erraEspa%C3%B1a.2%C2%AA.Guillamo.2016.pdf. 
oldalon találhatók olyan Guillamón tézisek, amelyek 
mind az angol nyelvű fordításból 
(https://libcom.org/library/theses-spanish-civil-war-
revolutionary-situation-created-july-19-1936-balance-
agust%C3%ADn-gu), mind az általunk közölt szöveg 
eredetijéből: 
 https://www.upf.edu/materials/bib/docs/acceslliure/Bal
ance/Balance36.pdf hiányoznak. A helyzet 
tanulmányozása során arra a következtetésre jutottunk, 
hogy 1, a különböző oldalak úgy viszonyulnak 
Guillamón téziseihez, mintha svédasztalon, vagy 
használtruha boltban turkálnának, és azt szedik ki 
belőle, ami nekik tetszik 2, a tézisek számozása a 
különböző oldalakon teljesen önkényes 3, az általunk 
később megismert + 6 tézis nem másítják meg az 
eddigi kritikánkat. Mindebből következőleg az „új” 
téziseket számmal és betűvel toldjuk be a meglévők 
közé, ügyelve arra, hogy a témakörök egységét (pl. itt 
Tézis nº 24: CNT, s ehhez az „új”, CNT-vel foglakozó 
tézisek 24A, 24B…stb.) ne törjük meg. Egyébként a 
grupgerminal.org számozása szerint az itt lévő 24-es 
tézis (CNT) ott a 23-as; majd az itt 24A, 24B, 24C, 
24D-vel jelzett tézisek ott a 24, 25, 26, 27-es számot 
viselik. Utána ott a 28-as tézis foglakozik a POUM-mal 
(itt ez a 23-as); ott a 29-es tézis foglalkozik a BILAN 
kritikájával (itt ez a 25-ös). Az ’általános forradalmi 
pozíciók’ kérdéskörével ott a 30-as tézis foglalkozik 
(itt a 26-os); majd ott 31-es és 32-es számmal 
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A CNT intézményesülésének fontos és 

elkerülhetetlen konzekvenciái voltak, 
melyeknek okai magának a CNT-nek a 
szervezeti és ideológiai természetében 
gyökereztek. 

A legkiemelkedőbb militánsok beléptek az 
állami adminisztráció különböző szintjeire, az 
önkormányzatoktól a köztársasági kormányig, 
a Generalidad Tanácsaitól az olyan új, 
„forradalmi” szervezetekig, mint a CCMA, az 
Ellátási Bizottság és a Gazdasági Tanács, 
melyek további új funkciókat és 
szükségleteket hoztak létre, és ezen pozíciókat 
szintén e korlátozott létszámú, arra 
alkalmas militáns töltötte be. 

Ezen militánsoknak a kinevezése, irányítása 
és ellenőrzése felsőbb vezetési szervek 
döntésén alapult, melyek egyszersmind 
magán a szervezeten belül is új, fontos 
pozíciókat hoztak létre. 

Így jöttek létre csúcsszervek, melyeket a 
CNT Nemzeti Bizottsága, a CRTC CR-je, a 
Helyi Szakszervezetek Federációja, a FAI 
Központi Bizottsága és CR-je, a barcelonai 
GGAA Helyi Föderációja, a FIJL, a katalóniai 
Juventudes Libertarias, a Generalidad 
tanácsainak tagjai, a miniszterek, a föderáció 
milíciáinak delegáltjai, és más meghatározott, 
presztízsre szert tevő személyek alkottak25.  

A korlátozott számú, erre alkalmas 
kisebbséget bekebelező csúcsszervek által 
gyakorolt irányítási funkciók és gyakorolt 
hatalom a CNT aktivista bázisában egy sor új 
érdeket, metódust és eltérő célt hozott létre. 

                                                                            
következik az itt 26A és 26B -vel jelzett tézisek. Ám a 
grupgerminal.org -nál az utolsó tézis a 32-es (itt 26B); 
az itt szereplő 27-es, 28-as 30-as, 31-es tézis náluk 
kimarad.  Viszont, hogy semmi se legyen egyszerű, a 
Guillamón tézisek angol nyelvű fordításából, ami a  
libcom.org honlapján olvasható, az itt 24-essel jelzett – 
a grupgerminal.org -nál 23-as – 'CNT tétel' hiányzik. 
Az általunk közölt szöveg eredetijében 
(https://www.upf.edu/materials/bib/docs/acceslliure/ 
Balance/Balance36.pdf) viszont szerepel, méghozzá 
szintén 24-es számmal. Hogy a libcom.org, illetve az 
upf.edu még melyik tézist közölte, illetve hagyta ki, 
később jelezzük. 
25 CRTC-CR: Confederación Regional del Trabajo de 
Cataluna (Katalónia Regionális Munkaföderációja). 
FAI-CR: FAI Comité Regional (FAI Regionális 
Bizottsága). Federación de GGAA: Federación de 
Grupos Anarquistas (Anarchista Csoportok 
Föderációja). Juventudes Libertarias (Liberter Ifjúság). 

Részben erre vezethető vissza a demobilizáció 
és az általános kiábrándulás a tagság és az 
alsóbb szintű militánsok között, akiknek a 
vezetőség által magukra hagyatva kellett 
szembenézniük az éhséggel és az 
elnyomással. Ebből született meg a 
forradalmi ellenzék, mely a Durruti Barátai 
szervezetében, a katalóniai Juventudes 
Libertariasban, a Barcelonai GGAA Helyi 
Föderációjának néhány anarchista 
csoportjában, és mindenekelőtt a barcelonai 
kerületi és a kerületi védelmi bizottságokban 
testesült meg. 

Tanulmányozni kell azt a leplezett és 
aggasztó jelenséget, mint ami a Bizottságok 
Bizottságának korai feltűnése volt, amely egy 
néhány személyre leszűkült végrehajtó szerv 
volt, és ami – a hosszú közgyűlési vitákkal és 
távlati tervekkel megoldhatatlan sürgős és 
fontos problémákat illetően - a szervezetet 
(CNT) helyettesítő döntéshozatali szervvé 
vált. 

A Bizottságok Bizottsága, amit a vezető 
szervek titokban tartottak, 1937 júniusában 
vált hivatalossá, CAP vagyis Politikai 
Tanácsadó Bizottság néven, és később a 
Movimiento Libertario CE-ben26.  

A felsőbb bizottságok a kerületi forradalmi 
bizottságokban 1936 decemberének elejétől 
halálos ellenfelüket látták, és elhatározták, 
hogy csökkentik funkcióikat, illetve 
szakszervezeten keresztül ellenőrzés alá 
helyezik e védelmi szekciókat, gyakorlatilag 
hibernálva őket, amíg 1937 márciusában a 
Guardia Civilből és az asaltókból az egységes 
rendfenntartó erők létrehozása, valamint a 
munkásőrjáratok megszüntetésének veszélye 
újra szükségessé nem tette a feléledésüket és 
újrafegyverkezésüket, hogy felkészüljenek 
arra az elkerülhetetlen összecsapásra, mely 
1937 májusában következett be. 

Az antifasiszta egység ideológiája, melyet a 
vezető szervek átvettek és interiorizáltak, ezen 
szervek és a többi antifasiszta szervezet között 
egy érdekhálózatot hozott létre, az 
anarchoszindikalizmus és a forradalom 
minden alapelvéről lemondva azzal az 
egyetlen céllal, hogy megnyerjék a háborút. 

                                                 
26 CAP: Comisión Asesora Política (Politikai 
Tanácsadó Bizottság). CE del Movimiento Libertario: 
Comité Ejecutivo del Movimiento Libertario 
(Libertárius Mozgalom Végrehajtó Bizottsága) 
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A CNT intézményesülése és az 
antifasiszta egység ideológiájának átvétele 
a CNT vezető szerveit a CNT kisebbségi 
forradalmi csoportjának legnagyobb 
ellenfelévé tették, szakadás-közeli állapotot 
idézve elő, ami helyett végül az ellenzék, az 
általa előre látott állami, sztálinista fizikai 
megsemmisítése, bebörtönzése és illegalitásba 
kényszerítése valósult meg. A szelektív 
elnyomás egyrészt a forradalmi kisebbség 
ellen irányult, másrészt a vezető szervek 
intézményesülését igyekezett biztosítani. 

Nem szabad a VEZETŐ SZERVEK 
VALAMIFÉLE ÁRULÁSÁRÓL beszélni, 
mert ez semmire nem adna választ, hanem az 
ÁLLAMot képező vezető szervek és az 
elnyomott és üldözött forradalmi kisebbség 
OSZTÁLYharcáról kell beszélnünk. Nem 
árulás volt, hanem vezetők és vezetettek, 
kormányzók (vagy arra törekvők) és 
kormányzottak, bürokraták és munkások 
osztályharca. 

 
Tézis nº 24A 
 
Azzal, hogy a CNT belépett a kormányba, 

megkezdődött az erőszak 
intézményesülésének folyamata, mely így 
megszűnt forradalmi lenni, és „forradalmi 
közrenddé” változott. 

 
Forradalmi korszakokban az erőszak, akár 

romboló (a régi rendé), akár építő (az új 
rendé), önmagát nem korlátozva mindig 
megtalálja ismert vagy névtelen végrehajtóit. 

 
De amikor a korábbi forradalmi szituáció 

ellenőrzés alá vetésére és felszámolására 
létrehozott új antifasiszta hatóságok 
szabályozni kezdték ezt az erőszakot, és az az 
„új közrend” új típusú legitim erőszakává 
vált, a „régi”, forradalmi, kollektív, 
igazságszolgáltató, és spontán osztályerőszak 
szemükben az új ellenforradalmi burzsoá-
republikánus renddel összeegyeztethetetlen, 
kegyetlen és idegen jelenséggé alakult. 

 
A legfelsőbb libertárius bizottságok, a többi 

antifasiszta erővel és a Generalidad 
kormányával összhangban a politikai 
erőszak monopóliumának helyreállítására 
törekedtek, azt a Biztonsági Tanács („Junta de 

la Seguridad”) kezébe téve. Ez egy lassú, 
ellentmondásos, akadályokkal és 
összeütközésekkel teli folyamat volt. A CNT 
és a többi antifasiszta erő duális vezetése a 
Junta de la Seguridad szervében csak a döntő, 
1937. májusi összecsapások után oldódott fel. 

 
Másrészt a munkásőrjáratok folyamatos 

visszaszorulása az egységes rendfenntartó 
erőkkel szemben („Cuerpo Único de 
Seguridad”) – ami a Guardia de Asalto és a 
régi Guardia Civil felélesztése és egyesítése 
volt – önvédelmi reakciót váltott ki a 
szakszervezetek részéről, új életre keltve és 
megerősítve a CNT „hibernálódott” Védelmi 
Bizottságait. 

 
Tézis nº 24B 
 
Az antifasiszta milíciák militarizálása, a 

kollektivizálási dekrétum és a helyi 
bizottságok felszámolása a burzsoá 
ellenforradalom kezdetét és a korábban meg 
nem semmisített államapparátus 
visszahódítását jelentették. 

 
A milíciák militarizálása nem csak a 

munkások által a fronton vívott háború 
bukását jelentette, hanem maga után vonta a 
hátország militarizálását is. 

 
A hátországnak ez a militarizálása a 

társadalmi és hatalmi viszonyokat is 
megváltoztatta, mivel a hatalom gyakorlása és 
az erőszak alkalmazása egy volt. A közrend 
militarizálása továbbá a munkások növekvő 
társadalmi, politikai és forradalmi 
demobilizálódásához vezetett. 

 
A népi milíciák militarizálási dekrétumával 

(1936. október) szemben a Durruti-hadoszlop 
negyedik Gelsa alakulata (az aragóniai Gelsa 
térségében állomásozó, kb. zászlóalj méretű 
erő- RH megj.) emelkedett ki, amely, miután 
a hadoszlopon belül a militarizálás híveivel 
szemben a fegyveres összeütközés veszélye 
fenyegetett, 1937 februárjában a front 
elhagyása mellett döntött, és fegyvereit 
megtartva visszatért Barcelonába. Ezen 
milicisták hozták létre 1937 márciusában a 
vállalatok szocializációjáért harcoló radikális 
CNT-sekkel kiegészülve a Durruti Barátai 
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szervezetét, mely 4-5 ezer tagra tett szert, és 
Katalóniában a CNT-FAI kollaboráns vezető 
szerveinek forradalmi alternatívájává vált. 

 
A bizottságok forradalmi erőszakából, ami a 

katalán burzsoázia és a sztálinisták számára 
káoszt jelentett, egy néhány hónapos átmeneti 
szakasz után az „örök” burzsoá rend alakult 
ki, amelyben az erőszak az „örök” elnyomó és 
munkásellenes szervek, az 1937. július 4-én 
Egységes Rendfenntartó Erővé alakult 
Guardia Civil és az Asaltos monopóliuma lett. 
Ebből a szempontból az 1937. májusi 
események az államapparátus számára egy 
szükséges és döntő epizódot jelentettek 
ahhoz, hogy visszaszerezze az erőszak 
abszolút monopóliumát. 

 
A bizottságoknak a burzsoáziával, a 

papsággal és a fasisztákkal szembeni 
forradalmi erőszaka a kapitalista rendszer 
burzsoá erőinek a forradalmi kisebbséggel 
szembeni erőszakába csapott át. A CNT 
forradalmi ellenzékének (és más forradalmár 
kisebbségeknek) ezen elnyomása párhuzamos 
és homológ módon zajlott a vezető 
bizottságoknak az államapparátusba 
(kormányon belüli és kívüli) való 
integrálódásával. Szó sincs arról, hogy a 
felsőbb szervek elárulták volna a tömegeket, 
hanem ugyanazon ellenforradalmi folyamat 
két oldaláról van szó: a forradalmárok 
üldözése és a vezető szervek 
intézményesülése. 

 
Az antifasiszta rend minden antifasiszta 

szervezet azon egységén alapult, melynek 
egyetlen célja a háború megnyerése volt. Ez 
a katonai győzelem maga után vonta és 
elmélyítette a milíciák, a rendfenntartó 
erők, a munkaerő, valamint a társadalmi és 
politikai viszonyok militarizálását. A 
háború felfalta a forradalmat. 

 
Tézis nº 24C 
 
A helyi Szindikátusok Szövetsége részéről a 

kerületi bizottságok lefegyverzésével 
szembeni ellenállás azok „hibernálásához” 
vezetett; de amikor 1937. március 4-én egy 
dekrétum a Generalidad kormányának 
fennhatósága alatt egyesítette az Asaltost és a 

Guardia Civilt, erre való reakcióként a 
szakszervezetek újra elkezdték finanszírozni, 
felfegyverezni és reaktiválni a kerületek 
védelmi bizottságait. A sztálinisták, a katalán 
nacionalisták és a Generalidad offenzívája 
felerősödött és megállíthatatlannak tűnt. Az 
április 14-i nőtüntetés Barcelona különböző 
piacain az általános éhezéssel szembeni 
elégedetlenséget fejezte ki. Április 12-től 
április 24-ig az anarchista csoportok helyi 
föderációja, a JJLL és a kerületi védelmi 
bizottságok felkészültek egy felkelésre, mely 
képes az ellenforradalom folyamatos 
nyomásának és előretörésének gátat vetni. 
Április közepén Herrera és Escorza 
megállapodott Companysszal egy új kormány 
létrehozásáról, hogy a kormányválságból 
kiutat találjanak. Megkezdődtek azon 
gyorsított bírói eljárások, melyek a júliusi 
forradalmi bizottságok tagjainak 
megvádolásához, bebörtönzéséhez és titkos 
meggyilkolásához vezettek. 1937. április 27-
én a bellver-i hatóságok, melyeket a 
Generalidad kormánya támogatott, és a 
carabineros egyre erősödő cerdana-i jelenléte 
bátorított, fegyveres összetűzést 
kezdeményeztek, melynek célja Antonio 
Martín meggyilkolása volt, és az anarchisták 
általános üldözését váltotta ki ebben a 
körzetben. A felső bizottságok úgy gondolták, 
elegendő „megmutatni fogaikat” a PSUC-nak, 
az ERC-nek és a Generalidadnak, hogy véget 
vessenek a támadásuknak. A barcelonai 
kerületi védelmi bizottságok túlléptek saját 
vezető szerveiken, melyeknek a május 3-i 
forradalmi felkelés így kicsúszott az 
ellenőrzése alól. 

 
1937 júniusától, a munkásőrjáratok 

feloszlatása után az Asaltos és a Guardia Civil 
részéről kezdetét vette a különböző városok és 
körzetek visszafoglalása, a CNT-tagok, 
különösen a legkiemelkedőbb aktivisták és a 
feloszlatott őrjáratok tagjai elleni brutális 
fellépés által kísérve. Számos helyen a CNT 
helyi szervezete is eltűnt. Az 
anarchoszindikalista mozgalom ezen 
elnyomását saját vezető szerveinek 
passzivitása kísérte, amelyek a foglyok egyéni 
és jogi, nem pedig kollektív és politikai 
védelme mellett döntöttek. Több ezer 
anarchoszindikalista fogoly követelte a vezető 
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szervek nagyobb elkötelezettségét és 
szolidaritását, amivel csak annyit sikerült 
elérniük, hogy a CNT és a FAI Nemzeti 
Bizottsága hozzájárult egy illegális újság 
kiadásához, mely a foglyok szabadon 
bocsátását követelte. 

 
1937. június 9-én Campos és Xena egy 

bizánci intrikákat se nélkülöző vitában 
csaptak össze arról a kérdésről, fennmaradjon-
e az úgynevezett Bizottságok Bizottsága. 
Néhány nappal később, június 14-én létrejött 
a CAP, ami nem volt más, mint az 1936 
júliusában született Bizottságok 
Bizottságának újraélesztése. Az indokok 
ugyanazok voltak: legyen egy olyan szerv, 
ami képes gyors és sürgős döntések 
meghozatalára. De most hozzáadódott még 
egy indok: hogy a védelmi bizottságok 
többé ne léphessék át a vezető szerveket, 
ahogyan májusban történt. A CAP-nak 
alárendelve létrehozták az úgynevezett 
Összekötő Bizottságot, hogy a védelmi 
bizottságokat ellenőrzés alatt tartsa és 
megakadályozza esetleges újabb hasonló 
lépésüket. 

 
Tézis nº 24D 
 
A forradalmi kisebbségek és bebörtönzöttek 

oly mértékben eltávolodtak a kollaboráns 
vezető szervektől, hogy a szakadás 
elkerülhetetlennek tűnt. Ez a szakadás a 
sztálinisták szelektív politikája miatt nem 
valósult meg, mely a forradalmi ellenzék 
elnyomásában és gyengítésében, illetve a 
vezető szervek államapparátusba való 
integrálásából tevődött össze. 

 
A PSUC 1937. június 16-tól vad CNT-

ellenes politikába kezdett Comorera 
vezetésével, ami augusztusban érte el 
tetőpontját. Szeptember 8-án Vidiela 
felvetette egy CNT-barát politikai vonal 
lehetőségét, egyrészt egy lehetséges CNT-
ERC szövetséggel szemben, másrészt 
válaszként az ERC 1936. júliusi forradalmi 
eseményeket illető bírósági vádjaira, ugyanis 
ezek már nem csak az 
anarchoszindikalistákat, hanem a PSUC 
aktivistáit is kriminalizálták. 

 

Az Escalopios épülete a Központi Védelmi 
Bizottság, az Élelmezési Szakszervezet, 
valamint más csoportok és bizottságok 
székhelye volt. Az Escalopios tankokkal, 
ágyúkkal, géppuskákkal és bombákkal 
felszerelt rendfenntartó- és PSUC-egységek 
általi ostroma 1937. szeptember 20-án nem 
erőszakkal aratott győzelmet, hanem a CNT 
regionális bizottsága adott parancsot az épület 
harc nélküli átadására. 

 
A CNT vezető szervei szeptember 20-án 

kapituláltak a Generalidad kormánya és a 
többi antifasiszta szervezet (PSUC, ERC) 
előtt, bizonyítva hajlandóságukat és 
alkalmasságukat a belső CNT-s ellenzék 
leverésére és alávetésére. Az Escalopios 
ostroma a májusi kapituláció megismétlése 
volt. 

 

 
 
Tézis nº 25 
A Bilan pozíciójának kritikája 
 
A Bilan a Baloldali Kommunisták 

Olaszországi Frakciójának (bordigisták) 
francia nyelvű orgánuma volt, mely a 30-as 
években inkább Prométheusz csoport néven 
volt ismert. A Bilan több baloldali szervezet 
által a 30-as években a forradalmi pozíciók 
non plus ultrájaként volt értékelve. A Bilan 
hibátlan és briliáns érvelésben tagadta (amit 
mi is osztunk), hogy 1936-ban 
Spanyolországban győzedelmeskedett volna a 
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proletárforradalom. De a Bilan azt is 
hozzátette, hogy mivel hiányzott a 
(bordigista) élcsapat, ezért forradalmi 
szituáció sem állt fenn (ami számunkra fontos 
hibának tűnik, mely komoly 
következményeket vont maga után). A Bilan 
szerint a proletariátus egy antifasiszta 
háborúnak lett kitéve, vagyis egy 
demokratikus és egy fasiszta burzsoázia 
imperialista háborújában vett részt. Nem 
maradt más út, mint a dezertálás, a bojkott, 
vagy az, hogy kivárják a kedvezőbb időket, 
amikor a párt (bordigista) a háttérből 
történelem színpadára léphet. 

A Bilan analízisének erénye, hogy 
határozottan rámutat az 1936. júliusi 
munkásfelkelés győzelmét követő forradalmi 
helyzet gyengéire és veszélyeire, de 
ugyanakkor képtelen forradalmi alternatívát 
felmutatni. Mindenesetre a reformista és 
ellenforradalmi szervezetei kezében levő 
spanyol proletariátus forradalmi defetizmusa, 
mely mellett a gyakorlatban a Bilan 
kardoskodott, szintén nem volt forradalmi 
alternatíva. A Bilan inkoherenciája az 1937. 
májusi események analízisében nyilvánul 
meg. Eszerint az a július 19-i „forradalom”, 
mely egy héttel később már nem létezett, 
mivel a munkásosztály céljait háborús célok 
váltották fel, miután ismeretlen helyen 
rejtőzködött, egyszer csak szellemként újra 
feltűnt a semmiből. 1937 májusában a 
munkások újra a forradalomért harcoltak a 
barikádokon. De nem abban maradtunk a 
Bilan szerint, hogy nem is volt forradalom? A 
Bilan önellentmondásba keveredett. Július 19-
én (a Bilan szerint) nem volt forradalom, és 
azért nem, mert nem volt párt (bordigista); 
1937 májusában pedig egy hétig forradalom 
volt. De akkor mi történt 1936. július 26-tól 
1937. május 3-ig? A forradalom egy „deux et 
machina”, ami akkor tűnik fel a történelem 
színpadán, amikor a Bilan olyan eseményeket 
akar elmagyarázni, amiket nem ért. A 
forradalom így egyhetes robbanások 
sorozatából áll, amiket egy 10 hónapos 
megmagyarázhatatlan szakadék választ el. És 
ezek a forradalmi robbanások, mind az 1936. 
júliusi, mind az 1937. májusi, annyira 
kényelmetlenek a Bilan forradalmi helyzet 
hiányáról szóló tézise számára, hogy a 
proletárforradalom folyamatának jellemzőivel 

és természetével szembeni teljes értetlenségét 
kell megállapítanunk. 

A Bilan egyrészt elismeri a júliusi és májusi 
harcok osztályjellegét, de másrészt nem 
egyszerűen azok forradalmi karakterét, hanem 
még a forradalmi szituáció fennállását is 
tagadja. Ez a vízió csak a párizsi csoport teljes 
elszigeteltségével magyarázható, ami az 
elemzésében az absztrakciót a spanyol 
valóság elé helyezi. A Bilan egy szót sem ejt 
sem a bizottságok autentikusságáról, sem a 
barcelonai proletariátusnak a szocializációért 
folytatott harcáról a kollektivizálással 
szemben, sem a hadoszlopon belüli vitákról és 
összecsapásokról a milíciák militarizálása 
kapcsán, sem a Durruti Barátai komoly 
kritikájáról, azon egyszerű oknál fogva, hogy 
lényegében egyáltalán nem ismerték ezeket, 
vagy nem ismerték fel a jelentőségüket. Ezt a 
tudatlanságot egyszerű volt igazolni a 
forradalmi helyzet létezésének a tagadása 
által. A Bilan analízise ott törik meg, hogy a 
forradalmi párt (bordigista) hiányából a 
forradalmi szituáció hiányát vezeti le. 

1936. július 19-én egész Spanyolországban, 
de mindenekelőtt Katalóniában egy győztes 
proletárforradalom zajlott le. Ez a döntően 
libertárius forradalom versenyben állt más 
politikai erőkkel, mint a POUM vagy a 
republikánusok, és olyan rendfenntartó 
erőkkel, mint a Guardia Civil vagy az Asaltos, 
melyek hűek maradtak a Generalidad és a 
Köztársaság kormányához. De bizonyos, 
hogy ezen felkelés a San Andrés laktanya 
elfoglalásával a barcelonai proletariátus 
felfegyverzéséhez, és egész Katalóniában való 
terjeszkedéséhez vezetett. Az a vitathatatlanul 
hegemón erő, mely e forradalmi felkelést 
eredményezte, az anarchistáké volt. A 
munkásmozgalom többi szárnya, a 
Generalidad és az események által 
meghaladott rendfenntartó erők Katalóniában 
abszolút kisebbségbe kerültek. 

Ezen forradalmi felkelés eredményeként 
született meg az Antifasiszta Milíciák 
Központi Bizottsága (CCMA). De a CCMA 
egyszerre volt a felkelés eredménye mellett 
annak következménye, hogy az anarchisták 
lemondtak a hatalom megragadásáról. A 
CCMA nem a munkáshatalom szerve lett a 
republikánus burzsoáziával (Generalidad) 
szemben, hanem az anarchisták 
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kollaborációjának szervezeti formája a többi 
politikai erővel, a munkással és burzsoával 
egyaránt: vagyis az osztálykollaboráció 
szervévé vált. Gyakorlatban a CCMA vette át 
a rendfenntartás funkcióit és az antifasiszta 
milíciák szervezésének feladatát, melyet a 
Generalidad kormánya képtelen volt 
megvalósítani. A CCMA így a Generalidad 
egyfajta Belügy- és Hadügyminisztériumává 
vált. Mindazon autonómiával és 
függetlenséggel, amit kívánt, de csak mint a 
Generalidad minisztériuma. 

Sem a CCMA, sem a CNT-FAI, sem a 
POUM nem adott ki semmiféle jelszót 
(kivéve egyet az általános sztrájk lefújásáról), 
semmiféle eligazítást, semmiféle parancsot 
július 28-ig, amikor a CNT és a CCMA 
kibocsátott egy nyilatkozatot és ezzel 
párhuzamosan egy dekrétumot, amelyekben a 
legsúlyosabb megtorlással fenyegették meg a 
”szélsőségeseket”, akik nem a CCMA 
irányvonala mentén cselekedtek. A július 19-i 
felkelés kiterjedt a burzsoázia kisajátítására és 
a legtöbb katalóniai vállalat 
kollektivizálására. MINDEZ A 
MUNKÁSSZERVEZETEK BÁRMIFÉLE 
JELSZAVA VAGY A CCMA BÁRMIFÉLE 
PARANCSA NÉLKÜL. Ugyanakkor 
pontosan és világosan kell jelezni e 
forradalmi folyamat jellegzetességeit: kettős 
hatalom helyett (ami nem létezett, mivel a 
CCMA nemhogy nem került szembe a 
Generalidaddal, hanem egyenesen annak 
szolgálatába állt) a központi hatalom 
vákuumáról kell beszélnünk. A Generalidad 
autonóm kormányának hatalma több száz 
bizottság töredezett hatalmává vált, melyek 
helyi és vállalati szinten működtek, döntően a 
munkásosztály kezében. De ezek a 
bizottságok tökéletlenek és fogyatékosak 
voltak, nem hangolták össze működésüket, 
nem erősödtek meg a munkáshatalom 
szerveiként. A CNT-FAI nem tudta és nem is 
akarta egybefűzni őket, ami pedig 
elengedhetetlen lett volna a forradalom 
győzelméhez. 

A CNT Sindicatos Unicos-on alapuló 
szervezete, a közelmúltbeli illegalitása és a 
„treintista”27 szakadás okozta gyengesége, de 
                                                 
27 1931-ben megjelent csoport a CNT-ben, amely a 
forradalmat hosszú távon tartotta perspektívának, 
szembeszállva a radikálisokkal. A vita több tekintetben 

mindenekelőtt saját elméleti hiányosságai azt 
okozták, hogy képtelen volt koordinálni 
ezeket a bizottságokat, melyek helyi és 
vállalati szinten kezükben tartották a hatalmat. 
Még a katalán gazdasági élet szervezése, és a 
különböző gazdasági szektorok 
összehangolásának a feladata is a Generalidad 
kezében maradt, melyhez 1936. augusztus 11-
én létrehozták a Gazdasági Tanácsot. Ekkor 
egy instabil, átmeneti jellegű forradalmi 
szituáció állt fenn, mely legyőzte a fasiszta 
burzsoáziát, túllépett a republikánus 
burzsoázián, de ugyanakkor a saját 
munkásmozgalmi szervezetein is, melyek 
képtelenek voltak a júliusi „forradalmi 
vívmányok” megvédésére és 
megszervezésére, a hatalom megragadása 
által a forradalom teljes győzelme irányába 
eldönteni a mérleg nyelvét, megteremtve a 
proletárdiktatúrát és szétzúzva a republikánus 
államapparátust; egyszerűen azért, mert az az 
anarchoszindikalista elmélet és szervezet, e 
forradalmi proletariátus szerveződési formája 
számára távoli és idegen volt. És a tömegek 
spontaneitása korlátozott volt. A CNT 
szervezeteinek a forradalom előrelendítésére 
és megerősítésére való alkalmatlanságát még 
a főszereplői is elismerték. A CNT mint 
szakszervezet alkalmatlan és képtelen volt 
azon forradalmi feladatok megoldásához, 
melyek egy élcsapat vagy egy forradalmi párt 
feladatai lettek volna, és a munkásosztály 
többi szervezetével is ez volt a helyzet. És 
emiatt a forradalmi szituáció nagyon gyorsan 
nem a teljes forradalomba, hanem 
ellenforradalmi helyzetbe, a burzsoá állam 
struktúrájának gyors helyreállításába torkollt. 

A hatalom, megragadásának 
elmulasztásával a burzsoázia kezében maradt, 
és a CCMA keretein belüli megosztása pedig 
a burzsoázia kisegítését jelentette, hogy 
összeszedje magát és a júliusi felkelés által 
teremtett hatalmi űrt újra betölthesse. 
Másrészt a kollektivizálás folyamata sem volt 
járható és a kapitalista állam fennmaradásával 
párhuzamosan nem is bírt semmilyen 
jelentőséggel. Még kevésbé akkor, ha 
figyelembe vesszük, hogy maguk az 
anarchisták sürgették a katalán gazdaság 
Generalidad általi újjászervezését, ily módon 
                                                                            
megelőlegezte a polgárháború alatti hasadást az 
anarchoszindikalista mozgalomban. 
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ismerve el, hogy ők képtelenek erre. A 
Generalidad kormánya így 1936 
augusztusától nem többet és nem kevesebbet 
tartott a kezében, mint a gazdasági tervezést, a 
vállalatok finanszírozását, a vállalatok 
felügyeletét a Generalidad által kinevezett 
biztosokon keresztül, és a kollektívák feletti 
törvényhozó hatalmat. Ez jelentette az alapot 
a Generalidad politikai hatalmának gyors 
helyreállításához. És ha az eddigiekhez 
hozzátesszük, hogy a Guardia Civilt és az 
Asaltost nem oszlatták fel, hanem csak a 
hátországbeli kaszárnyáikba vonták vissza, 
távol a fronttól, kategorikusan kijelenthetjük, 
hogy az ellenforradalom szilárd alapokkal bírt 
Katalóniában, ami megmagyarázza a 
kapitalista állam gyors és teljes restaurációját. 

Azonban van egy fontos különbség aközött, 
hogy kijelentjük azt, hogy az 1936. júliusi 
felkelés nem volt forradalom és nem is volt 
forradalmi helyzet (mint ahogy a Bilan teszi), 
és aközött, hogy a júliusi forradalmi helyzet a 
létező munkásszervezetek egy sor 
fogyatékossága, hibája miatt halt el. 1936 
júliusában egy forradalmi szituáció 
született, mely a munkásosztály 
hegemóniáját, és 10 hónapon keresztül a 
republikánus burzsoáziával szembeni 
forradalmi fenyegetését jelentette, annak 
ellenére, hogy a munkásosztálynak 
semmilyen centralizált hatalma nem létezett, 
hanem ez a hatalom szét volt töredezve a 
helyi, vállalati, kerületi bizottságok százai, a 
különböző munkásszervezetek, a politikai 
pártok milíciái, a munkásőrjáratok stb, között. 

1936 júliusában a munkástömegek önállóan 
léptek fel vezetők, politikai pártok vagy 
szakszervezetek jelszavai nélkül; de 1937 
májusában ugyanezek a tömegek képtelennek 
bizonyultak ugyanígy fellépni vezetőik, 
pártjaik és szakszervezeteik ellenében. 

1937 májusa nem derült égből érkező 
villámcsapás volt. Hanem az élelmiszerek és 
alapvető közszükségleti termékek 
drágulásának és hiányának, a milíciák 
militarizálásának és a munkásőrjáratok 
feloszlatásával szembeni ellenállás hiányának 
volt a következménye; és mindenekelőtt 
annak, hogy a munkások harca/ellenállása a 
katalán gazdaság szocializációjáért vállalati 
szinten, teljesen elszigetelt formában zajlott, 
ellentétben a „júliusi vívmányok” 

felszámolásának folyamatával. A Generalidad 
„normalizációt” megcélzó offenzívája (az 
1937 januárjában elfogadott S’Agaro 
dekrétumok) a „forradalmi vívmányok” teljes 
felszámolását és a Generalidad kormányának 
abszolút ellenőrzését jelentették a katalán 
gazdaság felett. 

A levonható következtetés, hogy feltétlenül 
szükséges a kapitalista állam teljes 
megsemmisítése, erőszakszerveinek teljes 
feloszlatása, valamint a proletariátus 
társadalmi diktatúrájának megteremtése, 
melyet Durruti Barátai szervezetének 
anarchistái egy olyan Forradalmi Juntaként 
definiáltak, mely magába foglalta volna az 
1936. júliusi harcokban részvevő 
szervezeteket. 1937 májusa az 1936 
júliusában elkövetett hibák következménye 
volt. 

Spanyolországban nem volt forradalmi 
párt, ellenben létezett a munkásosztály 
mély és erőteljes forradalmi aktivitása, 
mely megfékezte a fasiszta puccsot, 
túllépett minden, 1936 júliusában létező 
munkásszervezeten, de nem volt képes 
szembeszállni saját politikai pártjaival és 
szakszervezeteivel, amikor azok (CNT-FAI, 
POUM) a burzsoá államot és az 
ellenforradalmat védték. Az, hogy az 1936 
júliusa és 1937 májusa közötti spanyolországi 
forradalom kudarcot vallott és osztálycéljai 
antifasiszta célokká vált, nem mond ellen a 
forradalmi szituáció létezésének. Még 
egyetlen proletárforradalom sem győzött, és a 
Kommün kudarca vagy a sztálinizmus 
győzelme nem tagadja a Kommün vagy 
Október forradalmi karakterét. 

Evidens, hogy a hatalom megragadása 
nélkül a spanyol kollektivizálás folyamata 
kudarccal kellett, hogy végződjön, és hogy a 
kollektivizálás tapasztalatait a hatalom 
megragadásának hiánya határozta meg és 
forgatta ki; de nem kevésbé evidens, hogy a 
burzsoázia kisajátítása, ami egyáltalán 
lehetségessé tette a kollektivizálást, a júliusi 
proletármozgalom eredménye volt. A 
„spanyol forradalom” (pontosabban a 
spanyolországi forradalmi helyzet) alapvető 
leckéje egy olyan élcsapat szükségessége, ami 
megvédi a proletariátus forradalmi 
programját, és amelynek első két lépése a 
kapitalista állam teljes lerombolása és egy 
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forradalmi junta létrehozása, mely, ahogy 
Durruti Barátai javasolták, munkástanácsokba 
szerveződve egyesíti és centralizálja a 
hatalmat. De ez alapján kijelenteni, hogy párt 
nélkül nincs sem forradalom, sem forradalmi 
helyzet (ahogy a Bilan teszi), annak meg nem 
értését jelenti, hogy nem a párt, hanem a 
proletariátus csinálja a forradalmat, még ha 
egy proletárforradalom elkerülhetetlenül 
bukásra is van ítélve, ha nem létezik egy 
olyan élcsapat, amely képes a proletariátus 
forradalmi programját megvédeni (ahogy 
sikertelenül próbálta a Durruti Barátai és a 
Spanyolországi Bolsevik-Leninista Szekció). 

A Bilan az ökör elé fogja a szekeret. 
Tragikomikus látni azon önjelölt „pártnak” az 
elemzését, mely nem képes észrevenni az orra 
előtt megszülető forradalmi szituációt. A 
Bilan elemzése értékes abból a szempontból, 
hogy rámutat a spanyolországi forradalmi 
folyamat hiányosságaira és gyengeségére; 
ellenben sajnálatos módon téves, amikor 
tagadja a spanyol munkásosztály által 1936 
júniusa és 1937 májusa között megélt 
történelmi folyamat forradalmi és proletár 
jellegét. A Bilannak a forradalmi helyzet 
létezésének tagadására vonatkozó koncepciója 
a párt leninista és totalitárius koncepciójából 
ered; ha nincs párt, akkor még csak forradalmi 
lehetőség sem lehet, akármilyen is legyen a 
proletariátus forradalmi aktivitása. Az 1936-
1937 közötti katalóniai forradalmi helyzet 
tagadásából származó következtetések a 
Bilant (csak elméleti szinten) olyan reakciós 
politikai pozíciók védelmezéséhez vezetik, 
mint a katonai front felbomlasztása, a 
francoista csapatokkal való frontbarátkozás, a 
köztársasági csapatok felfegyverzésének 
bojkottja stb… Nem véletlen hogy a Bilan, 
pontosabban a Baloldali Kommunisták 
Olaszországi Frakciója a spanyol forradalom 
jellegéről és természetéről folyó nyílt vitában 
szakadt szét28.  

Összefoglalásként: bizonyos, hogy párt 
vagy forradalmi élcsapat nélkül a 
proletárforradalom megbukik; erre ott a 

                                                 

                                                

28 A többség véleménye szerint Spanyolországban egy 
imperialista háború zajlott, forradalmi jelleg nélkül, a 
kisebbség szerint egy imperialista háború, de azon 
belül egy forradalmi lehetőséggel. Az előbbi csoport a 
„forradalmi defetizmus” elvét hirdette, az utóbbiból 
többen a POUM milíciájába álltak be. 

spanyol példa és a Bilan ragyogó elemzése. 
De az már nem biztos, hogy nem is adódhat 
forradalmi helyzet, ha nincs forradalmi 
párt. És ez az állítás az, ami a Bilant a július 
19-i katalóniai helyzet félreismeréséhez 
vezette, mint ahogy azon események 
félreértéséhez is, amelyek a proletariátust egy 
második, 1937-es forradalmi felkeléshez 
vezették. 

 
Tézis nº 26 
 
Léteznek olyan általános forradalmi 

pozíciók, melyek az 1936 és 1939 közötti 
Spanyolországban lehetővé teszik a 
forradalmi csoportok megkülönböztetését a 
reformistáktól, burzsoáktól vagy 
ellenforradalmárokétól. Ezen pozíciók azon 
kívül, hogy osztályfrontokat képeznek, a 
következő pontok nem pusztán elméleti, 
hanem aktív politikai védelmén alapulnak: 

A. Megvédik a kapitalista állam 
elpusztításának szükségszerűségének elvét. 

B. Elvetik a burzsoá pártokkal és 
szervezetekkel való kollaborációt. 

C. Megvédik a proletariátus társadalmi 
diktatúrája bevezetésének szükségességét, 
habár más szavakat alkalmazva: forradalmi 
junta, felkelési bizottság, munkástanácsok. 

Az ellenforradalmi kísérletek 
felszámolásához elengedhetetlen a forradalmi 
munkásoknak a burzsoázia feletti fegyveres 
diktatúrája. 

Tudatában vannak annak, hogy ez nem egy 
párt diktatúrája a proletariátus felett, ahogy 
Oroszországban történt, és nem a leninista 
vagy sztálinista pártoké, akik a barikád másik 
oldalán állnak.  

Nem a burzsoá államhatalom 
megszerzéséről, hanem az állam 
lerombolásáról szólnak, és ezzel 
párhuzamosan egy olyan NEM ÁLLAMI 
keretek közötti munkáshatalom 
megteremtéséről, mely képes szembeszállni 
az ellenforradalommal. Ahogy Balius29 
mondja: „A forradalom vagy totális vagy 
elbukott.” 

D. Ellenzik a népi milíciák militarizálását 
és a helyi és kerületi bizottságok feloszlatását. 

 
29 Jaime Balius: A Durruti Barátai csoport legismertebb 
publicistája volt. 

 31



E. Megvédik a bizottságokat, melyeket a 
munkáshatalom jövőbeli szervezeti 
alapjaként azonosítanak. 

F. Tagadják a politikai hatalom 
munkásosztály általi meghódítása nélkül 
véghezvitt kollektivizálás bármiféle 
érvényességét vagy jövőjét, vagy 
radikálisabban kifejezve a szocializációt 
támogatják a kollektivizálással szemben. 

Ez az a közös nevező, mely segít 
azonosítani a spanyol polgárháború 
forradalmi csoportjait a többivel szemben; 
ezen pontokat osztotta eltérő hangsúllyal és 
változó elméleti világossággal Balius és a 
Durruti Barátai szervezete, Josep Bull és a 
POUM 72-es pártsejtje, Munis és a 
Spanyolországi Bolsevik-Leninista Szekció, 
Fosco és a bolsevik-leninista „Le Soviet” 
csoportja, valamint a bordigista militánsok 
Olaszországi Baloldali Kommunista 
Szövetsége, mely a forradalom és a spanyol 
polgárháború értékelése körüli vita mentén 
hasadt ketté. 

Ezen különböző forradalmi csoportok 
elméleti és gyakorlati különbségei fontosak, 
és az adott forradalmi mozgalom 
gyengeségének eredményei. Figyelmes 
tanulmányozásuk, mentesen azon ideológiai 
előítéletektől, melyek anarchista, trockista, 
bordigista vagy marxista kategóriába való 
begyömöszölésükre törekednek; egyben 
hibáik és állásfoglalásuk hiányosságainak 
tanulmányozása napjainkban rendkívül 
fontos, akárcsak ismertté tételük, mivel 
semmilyen jövőbeli célt kitűző mozgalom 
nem létezhet múltja ismerete nélkül, 
forradalmi mozgalom pedig még kevésbé. 

 
Tézis nº 26A 
 
1936 júliusában az alapvető kérdés nem a 

hatalom (egy kis csapat anarchista vezető 
általi) megragadása, hanem az állam 
bizottságok általi elpusztításának 
koordinálása, ösztönzése és elmélyítése volt. 
A kerületi (és alkalmanként a helyi) 
forradalmi bizottságok nem „csinálták”, vagy 
„hagyták csinálni” a forradalmat: ők maguk 
voltak a forradalom. 

A CNT, mint szakszervezet szerepe, talán le 
kellett volna, hogy redukálódjon a gazdaság 
ideiglenes vezetésére, de alávetve és 

feloldódva abban az új szerveződésben, ami 
a kerületi, helyi, gyári, ellátási, védelmi stb. 
bizottságokból, mint alapból csírázott ki. A 
munkások tömeges beépülése, akik közül 
sokan ráadásul addig nem is voltak 
szervezettek, új társadalmi valóságot alakított 
ki. És ez a forradalom által teremtett 
realitás eltért a július 19. előttitől. A régi 
szervezetek és pártok gyakorlatilag 
kimaradtak ebből az újonnan teremtett 
világból. A forradalmi bizottságok minden 
szinten jelen lévő forradalmi szervezete 
kellett volna, hogy az egész forradalmi 
proletariátus képviselőjévé váljon, minden 
abszurd betűrövidítés nélkül, melyeknek a 
július 19-i felkelés előtt volt értelmük, de 
utána már nem. 

A CNT-FAI kellett volna, hogy legyen az új 
forradalmi szervezet élesztője, a bizottságok 
koordinálója, mely folyamatosan eltűnik a 
saját maga által keltett forradalmi erjedés 
folyamata során (együtt a többi szervezettel és 
párttal) 

A munkások győztes felkelése és a hadsereg 
veresége után, a rendfenntartó erők 
laktanyákba való visszavonásával az állam 
eltűnése megszűnt absztrakt utópia lenni. 

Az állam forradalmi bizottságok általi 
elpusztítása egy konkrét és valós feladat 
volt, amelyben ezek a bizottságok vállalták 
mindazon közfeladatokat, amelyeket 1936. 
július 19. előtt az állam látott el. 

 
Tézis nº 26B 
 
Milyen tanulságokat vonhatunk le a spanyol 

polgárháborúból? 
 
a.- A kapitalista államot, mind a fasiszta, 

mind a demokratikus változatát el kell 
pusztítani. A proletariátus nem paktálhat le a 
republikánus (vagy demokratikus) 
burzsoáziával a fasiszta burzsoázia legyőzése 
céljából, mert ez a paktum a forradalmi 
alternatíva vereségét és a proletariátus 
forradalmi programjáról (és saját harci 
eszközeiről) való lemondást feltételezi azért, 
hogy alkalmazkodhasson a demokratikus 
burzsoáziával alkotott antifasiszta 
egységprogramhoz a fasizmus legyőzéséért. 
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b.- A proletariátus forradalmi programja 
a forradalom nemzetközivé tételén, a 
gazdaság szocializálásán, a munka világában 
a bérmunka és az érték visszaszorításán, a 
háború és a munkásmilíciák proletariátus 
általi irányításán, a társadalom tanácsokra és 
gyűlésekre épülő szerveződésén, a burzsoá és 
kispolgári rétegek proletariátus általi 
elnyomásának vonalán halad, hogy 
eltaposhassa az ellenforradalom biztosra 
vehető fegyveres válaszát. A Durruti barátai 
alapvető elméleti diadala a 
proletárforradalom totális jellegének 
megállapítása volt. Totális, egyrészt mert 
minden területre kiterjed: társadalmi, 
gazdasági, politikai és kulturális….és mert 
minden országra, minden nemzeti határt 
átlépve; másrészt elnyomó is, mert 
fegyveresen száll szembe az 
osztályellenséggel. 

 
c.- Egy szervezet, élcsapat vagy platform 

hiánya, mely képes lett volna a proletariátus 
történelmi feladatát megvédeni, döntő 
jelentőségű volt, mert lehetővé tette, és 
egyszersmind serkentette is, hogy minden 
munkásszervezet elfogadja az antifasiszta 
egység burzsoá programját (a munkásosztály 
és a republikánus-demokratikus burzsoázia 
szent szövetségét) a fasizmus elleni háború 
megnyerésének kizárólagos céljával. A 
felbukkanó forradalmi élcsapatok elkésve és 
rosszul cselekedtek, és alig felvázolt 
kísérletüket, mely egy a burzsoá fasizmus-
antifasizmus opcióját megtörni képes 
forradalmi alternatíva felmutatása lett volna, 
eltaposták. 

 
d.- A sztálinizmus egy ellenforradalmi 

lehetőség volt, ami az államkapitalizmust 
védelmezte, és egy proletariátus feletti 
sztálinista pártdiktatúrát hirdetett. A vezető 
libertárius szervek állami anarchizmusa is 
egy ellenforradalmi út volt, mivel a 
szindikalista kapitalizmust védelmezte, az 
államapparátus megszilárdításáért, az 
antifasiszta egység, és a háború megnyerése, 
mint kizárólagos cél mellett kardoskodott, 
lemondva a forradalomról. 

 
e.- Barcelona kerületi, és Katalónia más 

részeinek helyi bizottságai a 

munkáshatalom potenciális szervei voltak. 
A gazdaság szocializálása mellett álltak, 
ellenezték a milíciák militarizálását, a 
kormánnyal és az antifasiszta pártokkal való 
kollaborációt. Fel voltak fegyverezve, ők 
képezték a forradalom hadseregét. Alapvető 
korlátjukat az jelentette, hogy nem tudtak 
egymás között szerveződni sem koordinálni 
magukat a CNT-apparátus adott keretein 
kívül. A vezető szervek mind politikailag, 
mind szervezetileg megfojtották azokat a 
forradalmi bizottságokat, amik legnagyobb 
ellenfelükké és intézményesülésük 
folyamatának végcélja, a burzsoá 
államapparátusba annyira vágyott és egyben 
szükségszerű integrációjuknak legnagyobb 
akadályaivá váltak. 

 
A kerületi (és részben a helyi) forradalmi 

bizottságok nem „csinálták”, vagy „hagyták 
csinálni” a forradalmat: ők maguk voltak a 
forradalom, mert puszta létezésük és az, hogy 
teljesítették mindazon funkciókat, melyeket 
az állam 1936 júliusa előtt gyakorolt, az 
állam elpusztítására alkalmas szereplőkké 
változtatta őket. 

 
f.- A polgárháború folyamán az állami 

anarchizmus, mint egyfajta antifasiszta 
párt politikai projektje, mely bürokratikusan 
megszerveződve az osztálykollaboráció és a 
kormányzati szerepvállalás eszközeit 
használta, és fő célként a fasizmus elleni 
háború megnyerését tűzte ki, minden területen 
látványosan megbukott; de a kerületi, helyi, 
munkásellenőrzési stb. forradalmi 
bizottságokba szerveződött forradalmi 
anarchizmus (a ma számára is utat mutatva) 
megalkotta egy munkáshatalom csíráit, amely 
részlegesen  megvalósította a gazdaság 
irányítását, valamint népi forradalmi és önálló 
proletár kezdeményezéseket végrehajtva a 
kapitalista barbárságtól, a fasiszta terrortól és 
a sztálinista zsarnokságtól gyökeresen eltérő 
jövőt hirdetett. 

És bár ez a forradalmi anarchizmus végül 
elbukott az állam, a sztálinisták és saját vezető 
szerveinek összehangolt és cinkos elnyomása 
által, példát mutatott nekünk néhány olyan 
forradalmár kisebbség harcában, mint a 
Durruti Barátai, a JJLL és a barcelonai Helyi 
Föderáció elszánt anarchista csoportjai, ami 
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lehetővé teszi számunkra tapasztalataik 
teoretikussá tételét, hibáikból való tanulást, 
harcuk és történetük rehabilitálását. 

 
g.- A lét határozza meg a tudatot. A 

proletariátus történelmi tapasztalatainak 
teoretikussá tétele nélkül nem létezne 
forradalmi elmélet, se bármilyen elméleti 
haladás, vagy legalábbis sokkal szegényebb, 
tökéletlenebb és hatástalanabb lenne. 
Kollektív, névtelen, osztály, szolidáris, utcai, 
népi, ateista, élő, mély, plurális, nemzetközi 
elmélet csak az osztályháború következő 
csatáira való felkészülés történelmi folyamata 
által érhető el. 

 

 
 
Tézis nº 27 
 
A spanyol polgárháború, nem testvér-, 

hanem osztályháború volt. 
Az úgynevezett nemzeti zónában 1936 

júliusától augusztusáig a lázadó katonák 
Andalúziától Extremaduráig tartó 
előretörésük során, osztályjelleggel és 
gyarmati módszerekkel irtóháborút végeztek, 
azzal a céllal, hogy az ellenséges 
hátországban mind a potenciális ellenfeleket, 
de még a közömböseket is kitisztogassák, 
illetve megfélemlítsék. A cél a 
munkásmozgalom és a baloldali pártok 
társadalmi alapjainak megsemmisítése volt. 
Ennek tervét már a lázadás előtt kidolgozták 
(Mola-terv), és ez nem csak az ország 
lakosságának többségével szembeszegülő 

gyarmati hadsereg győzelmét volt hivatva 
biztosítani a háború három évében, hanem 
legalizálva és intézményesülve az új 
francoista állam alapjává vált. 

 
Tézis nº 2830 
 
A burzsoázia diktatúrájának gyakorlata a 

harcok 1939-es befejeződése után nem volt 
más, mint ennek a háborúnak a folytatása, és 
nem volt más célja, mint a városi és vidéki 
proletariátus korlátlan alávetése és 
kizsákmányolása. 

A háború legelső napjától a legutolsóig, 
minden demokrata, republikánus és 
szociáldemokrata a proletariátus háta mögött 
és vele szemben a fasisztákkal való 
megegyezésre törekedett, folyamatosan 
kollaborálva a nacionalistákkal a proletariátus 
ellenőrzésére és lefegyverzésére törekedve, 
elegyengetve a talajt ahhoz, hogy később a 
fasiszták döntő csapást mérhessenek a 
proletariátusra 

A Tőke baloldala és jobboldala, mint üllő és 
kalapács, együttműködött a forradalmi 
proletariátus eltiprására. 

 
Tézis nº 2931 
 
A háború nem ért véget 1939. április 1-én; 

az csak a győzelem kezdete volt. Azon 
győzelemé, melynek elsődleges célja a 
legyőzöttek megsemmisítése, és 
büntetlenségük biztosítása mellett a győztesek 
bosszúszomjának csillapítása volt. Emberek 
százezreinek meggyilkolása, bebörtönzése és 
megkínzása után egy olyan terrorista rezsim 
született, amelyben egész Spanyolország egy 
hatalmas börtönné vált. A francoista állam 
egy népirtó állam volt, ha a népirtást egy 
adott csoport rendszerszintű 

                                                 
30 Guillamón tételek angol nyelvű fordításából, ami a 
libcom.org honlapján olvasható, ez a tézis hiányzik. Ez 
a tézis egyébként az upf.edu utolsó tézise. 
31 A libcom.org számozása szerint ez a 27-es tétel, 
mivel náluk kimaradt az upf.edu tételei közül a 24-es, 
és a 28-as. Az upf.edu ezt, illetve a hátralévő téziseket 
már nem közölte. Innen, fenntartva az itteni számozást 
a libcom.org-on megjelent utolsó tézisek következnek. 
A libcom.org tézisszámai értelem szerint 27, 28, 29; 
ezek itt 29, 30, 31. A számmal és betűvel jelzett, 
grupgerminal.org-ról származó tézisek viszont 
hiányoznak a libcom.org-ról is. 
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kriminalizációjaként, vagy egy társadalmi 
csoport vallási, etnikai, vagy politikai okokból 
való kiirtásaként tekintjük. Az évek múlása 
során megkérdőjelezhetetlen fejlődése 
ellenére a francoista rendszer lényege egész 
fennállása során a „vörösök” üldözése, 
elnyomása és kiirtása volt, ami elsősorban a 
munkásmozgalmi szervezeteket, de a 
baloldali, republikánus és liberális pártok 
aktivistáit is sújtotta, mint ahogy bárkit, aki 
kiállt a legalapvetőbb demokratikus 
szabadságjogokért, és természetesen a katalán 
és baszk népet is, melyek ellen kulturális és 
nyelvi genocídiumot hajtottak végre. 

 
Tézis nº 30 
 
A nacionalista blokk és a francoista népirtó 

állam által a vörösök ellen indított irtóháború 
a demokratikus átmenet során nem lett 
elítélve. 

A poszt-francoista örökösök amnesztiát 
adtak a rendszer olyan politikai foglyainak, 
akiknek maroknyi bűne csak a népirtó 
francoista állam törvényei szerint volt az. 

A francoisták és anti-francoisták közötti 
paktum egy másik amnesztiát, a múlt 
elfeledését is tartalmazta. A népirtás 
legkiemelkedőbb eseteinek felderítésére és a 
tömegsírokban kivégzettek és eltűntek 
maradványainak feltárására tett első 
kísérleteket az 1981. február 23-i puccs 
szakította félbe. Úgy tűnt, a demokrácia 
jövője, a társadalmi és politikai stabilitás, és 
az ország gazdasági fejlődése a történelem és 
a francoista népirtás elfeledésén múlik, 
valamint a kivégzettek és tömegsírokban 
elhantoltak azonosítására tett bármely 
kísérletről, sőt, ezen helyek puszta hollétére 
való emlékezésről való lemondásról. A 
legyőzöttek félelme gyermekeik félelmében 
hosszabbodott meg, ami meghatározóvá vált 
ebben a furcsa, „ellenőrzött és 
veszélyeztetett” demokráciában. Minden 
szépen beburkolózott. 

 
 
 
 
 
 

Tézis nº 31 
 
A népirtás és az emberiség elleni bűntettek 

mindazonáltal nem fedhetőek el. A francoista 
népirtást nem lehet elfelejteni. Ez többé már 
nem egyes vádemelő személyek ügye, hanem 
mindenkinek jogában áll megtudni a teljes 
igazságot a történtekről, és természetesen 
szintúgy szabadon hozzáférni az archív 
anyagokhoz. Ez azok emlékének ügye, akik 
eltűntek, akiket meggyilkoltak, agyonlőttek, 
tömegsírba hajítottak, a menekülteké és 
mindazoké, akik a szabadságért vagy az 
utópiáért harcoltak, akiket börtönnel vagy 
kényszermunkával sújtottak azon egyetlen 
vétkükért, hogy vörösök voltak, vagyis a 
háborúban legyőzött oldal tagjainak ügye, 
akiknek a megsemmisítésére törekedett a 
francoista állam. Egy olyan állam, ami a 
hadsereg, a reakciós burzsoázia, a 
nagybirtokosok, a falangisták és az egyház 
szövetségére épült. Mindez azon helyek, 
emlékművek eltüntetésére és átalakítására is 
vonatkozik, melyek fasiszta és háborús 
bűnökről emlékeznek meg. Mindenekelőtt az 
„Istenért és Spanyolországért Meghaltak 
Falára”, amit rabszolgasorba taszított 
hadifoglyok építettek. És mindenekelőtt a 
történelmi emlékezet helyreállítására és azon 
koncepciók feltárására, amiket a fasiszta és 
klerikális propaganda mostanáig elfedett: 

1. A spanyol polgárháború nem 
testvérek közötti testvérháború, hanem a 
vörösök ellen vívott irtóháború volt. 

2. Azon akadémikus vitáknak, hogy 
Franco diktatúrája totalitárius vagy autoriter 
lett volna, nincs nagy jelentősége; bármely 
esetben tömeggyilkos állam volt, mely 
kizárólag a hadseregnek, a papságnak és a 
fasisztáknak a nép és a munkásosztály feletti 
háborús győzelmén alapult. 

3. Igaz, hogy a háború első 10 hónapja 
során a republikánus zónában a katolikus 
egyház üldöztetésnek volt kitéve, ami 7000 
áldozattal járt (akiket boldoggá avattak); de 
nem kevésbé igaz, hogy aktív, szörnyű, 
szükséges és nélkülözhetetlen bűntárs volt 
mind az irtóháború kezdetekor, mind a 
francoista állam legyőzöttekkel szembeni 
genocídiumában. 10 hónapig volt mártír és 40 
évig hóhér. 
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GILLES DAUVÉ RECENZIÓJA KEN LOACH SPANYOL 
POLGÁRHÁBORÚRÓL SZÓLÓ, FÖLD ÉS SZABADSÁG CÍMŰ 

FILMJÉRŐL (2014) 
 
 

A Részeg Hajó előszava 
 
Gilles Dauvé vagy korábbi nevén Jean Barrot 
elvtársnak már jelent meg pár cikke magyarul 
(http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/jean-
barrot-gilles-dauve/). Ezek az írások is, mint a 
korábbi könyvei, cikkei, tanulmányai inkább 
teoretikusak, történetiek, gazdasági témájúak 
stb., a kommunista program tisztázását, mind 
erőteljesebbé tételét tűzték ki célul. Ebben az 
írásban Dauvét új arcát ismerjük meg, a 
kultúrkritikust. Persze gondolható: nincs 
többről szó, mint lukácsi babérokra törésről, a 
mindenhez értés mániájáról stb. De a 
kommunizmus túlmutat a polgári racionalitás 
és materializmus egydimenziójú merevségén; 
és túlmutat a munkamegosztás egyoldalúvá 
nyomorításán is. Ahogy nem szabad elfogadni 
azt, hogy „mindentudó” parancsnokok 
vezessék a tudatlanságban tartottakat, úgy a 
parancsnoklást kikényszerítő tudatlanságot 
sem szabad fenntartani az egyoldalúság 
elfogadásával. Mindenkinek képessége, 
lehetősége szerint kell túllépnie a 
kapitalizmus által rákényszerített 
egyoldalúságon, korlátoltságon; és aki többet 
tud, az nem különülhet el gőgös elitként a 
többitől, fenntartva a kapitalizmust a 
parancsnok- parancsvégrehajtó, a 
tudatlanságban tartó tudás és a tudatlanságba 
való szinte vallásos beletörődés 
munkamegosztásának konzerválásával. A 
kommunizmusnak már, mint mozgalomnak is 
tagadnia kell ez utóbbiakat; s ehhez járul 
hozzá a cikk is. 

annak a forradalmi mozgásnak, amelynek 
során a proletariátus az ellenforradalom 
legsötétebb éveiben is megmutatta 
romboló/teremtő erejét, azt, hogy végső soron 
mi is az ő történelmi küldetése. 
A recenzió fő téziseivel lényegében 
egyetértünk. Ezért nem is szaporítanánk 
tovább a szót. Észrevételeinket, 
megjegyzéseinket, kisebb kritikáinkat a 
lábjegyzetek tartalmazzák. 
 
 

 
A cikk közlésének külön apropójaként szolgál 
(már ha kell egyáltalán ilyen), hogy 80 évvel 
ezelőtt 1936 kezdődött el a spanyolországi 
polgárháború1. Amely jelentős része volt 

                                                                            
Barikád Kollektívával 
(http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-2.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert/) és ami ezek alapjául szolgált: 
1936: Proletárfelkelés, osztálykollaboráció és 
ellenforradalom Katalóniában –könyvismertető 
(http://barricade.hol.es/vitairatok/guillamon_ismerteto_
hu.html). Erősen anarchista szemszögű informatív 
összefoglalások: Poór Péter írásai (http://commonline. 
academia.edu/P%C3%A9terPo%C3%B3r) 

                                                 
1 Mivel most itt nem tudunk foglalkozni a 
spanyolországi forradalmi hullám kimerítő, 
kommunista álláspont szerinti tárgyalásával, azok 
történeti ismertetésével, ezért mindenképpen adnánk 
pár használható címet a témában tájékozódni 
kívánóknak: Interjú Agustín Guillamónnal, Vita a 
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Gilles Dauvé recenziója Ken Loach spanyol polgárháborúról szóló, Föld és 
szabadság című filmjéről (2014) 

 
 
A Föld és szabadság jó vagy egyenesen 
kitűnő hírnévnek örvend a radikálisok 
körében. Ennek az írásnak nem az a célja, 
hogy kétségbe vonja ezt a hírnevet, csupán 
kritikai nézőpontból kívánja vizsgálni: 
politika és elmélet lesz az, amivel foglalkozni 
fogunk. 
Ezenkívül nem fogok szót ejteni az 
esztétikáról sem. 
 
Néhányan előnyben kívánják részesíteni a 
kétértelműséget a művészetek terén, távol 
maradva az üzenettel rendelkező regényektől, 
és hinni abban, hogy azok olyan nemes 
érzelmekkel vannak tele, amelyeket rossz írók 
írták (és feltehetően rossz nézőpontból is). 
 
Mások meglehet, lenézik a „művészet a 
művészet kedvéért” elvet, és előnyben 
részesítik az olyan fikciót, amely társadalmi 
kérdésekkel kapcsolatos, s mondanivalója is 
van. 
 
Mi nem fogunk belemenni ezekbe a dolgokba. 
 
Ez az írás csak a Föld és szabadsággal 
foglalkozik, s nem általában Ken Loach 
filmjeivel vagy politikai nézeteivel1.  

                                                 
1 Értjük Dauvé szándékát. Nem kíván az esztéta 
szerepében tetszelegni. Ezt mi sem kívánnánk és 
szeretnénk (magunknak sem). Ám a teljes megértés 
megkívánja azt, hogy írjunk pár szót Loach alapvető 
beállítottságáról. Ken Loach (1936, Nuneaton). 
Filmjeire hatással voltak a 20-as évek John Grierson 
(és persze Flaherty) féle angolszász dokumentumfilm 
iskola (Grierson felhasználta Lenin filmről írt nézeteit), 
John Cassavetes (New York árnyai), a Free Cinema 
(Richardson. Anderson, Reisz stb.) dühöngő ifjúság 
nemzedékének, a cseh új hullám, és főleg Milos 
Forman korai (Fekete Péter, Tűz van babám! stb.)  
alkotásai.  Ezek a hatások Loachot mind ez idáig 
meghatározzák. Loach a mai napig dokumentarista 
jellegű játékfilmjei, baloldali elkötelezettségűek. 
Viszont filmkészítési módja egyre inkább 
konzerválódott, maga a forma (is) elvesztette dühét, 
radikalitását és egy fajta baloldali polgári 
(nagy)realizmus képeit mutatja. Ez a forma mára a 
tartalmat is jelentősen meghatározza. A realizmus 

 

 
 

*** 
 
Először is íme egy rövid összefoglalás azok 
számára, akik nem látták a filmet (1995-ben 
került forgalomba). 
 
Az elbeszélés közel egésze egy visszatekintés. 
Egy fiatal nő, napjainkban felfedezi nemrég 
meghalt nagyapja, David múltját. A’30-as 
évek második felében David –aki egy fiatal 
munkás volt és a (brit) Kommunista Párt2 

                                                                            
kontra forradalmi formáról/tartalomról többet 
cikkünkben: Dosztojevszkijről 
(http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-3.-szam-2015-oktober---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/dosztojevszkijrol.html) 
2 Dauvé, a cikk során a „kommunista”, „Kommunista 
Párt” kifejezések alatt - a ”baloldali kommunista” 
kifejezés kivételével- sztálinistákat érti. Természetesen 
Dauvé nagyon jól tudja, hogy mi mit jelent; a bolsevik, 
sztálinista párt nem hívható kommunistának, mivel 
hierarchikussága, állammal , kapitalizmussal való 
egylényegűsége pont a kommunizmus tagadása. Persze 
a történeti hűség azt követelte, hogy a név név 
maradjon. Ám a valóság meg azt, hogy a bolsevik párt 
és a kommunista párt közti szöges ellentétet kiemeljük. 
Attól, hogy az ismétlés nem csak a tudás anyja, hanem 
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tagja- elment Spanyolországba, hogy Franco 
ellen harcoljon. Noha szándéka először az 
volt, hogy csatlakozik a Nemzetközi 
Brigádokhoz, a POUM (Marxista Egyesülés 
Munkáspártja) egy hiányosan felszerelt 
milíciájában találja magát az aragóniai 
fronton, Európa különböző pontjairól jött 
önkéntesekkel, férfiakkal és nőkkel az 
oldalán. Egyikük, Blanca, a POUM tüzes és 
tehetséges védelmezője. David vonzódik 
hozzá. 
 
Amikor megsebesült, David Barcelonába 
ment, ahol csatlakozott a Nemzetközi 
Brigádokhoz. 1937 májusában, amikor a 
sztálinisták által támogatott republikánus 
állam végül visszanyerte a város feletti 
irányítást és megszabadult a radikális 
elemektől, David a kormányerőkkel tart, 
mígnem végül is széttépi pártkönyvét és 
visszamegy régi csapatához. 
 
A POUM-milícia azonban szörnyű helyzetben 
van. A Nemzetközi Brigádok először 
megtagadnak tőlük minden valódi katonai 
támogatást, majd erővel feloszlatják őket (a 
POUM-ot betiltják, mint a fasizmus 
ügynökét). Az összetűzésben Blanca halálos 
találatot kap. 
 
Visszatérünk a jelenkor Angliájába. David 
temetésére eljönnek a spanyol háború egykori 
harcosai. A film magasba emelt öklök 
tisztelgésével ér véget. 
 
Mint ez az összefoglalás is mutatja, a film 
olyan jelentős történelmi eseményekkel 
foglalkozik, melyeket ez idáig alig láthattunk 
a mozivásznon. Például Sam Wood Akiért a 
harang szólja -amely 1943-ban készült, mikor 
Oroszország és Amerika együttesen harcolt 
Hitler ellen– úgy mutatta be az antifasiszta 
tábort, mint egy egységes frontot, Hemingway 
könyvének megfelelően, amely a filmet 
inspirálta. A Föld és szabadság tárgyával 

                                                                            

                                                

az unalomé is, még újra és újra rá kell mutatnunk a 
szocdem-bolsevik és a kommunista mozgalom közti 
különbségre. Pláne, hogy sokan sokfelé erről mit sem 
tudnak.  

nyilvánvalóan ritkábban foglalkoznak a 
filmekben3.  
A baj az, hogy ahelyett, hogy segítene nekünk 
kritikusan vizsgálni a film eseményeit, azokat 
oly módon tálalja, hogy ránk kényszeríti a 
konklúziókat, mintha azok maguktól 
értetődőek lennének, és végül elkerüli a 
politika kérdéseket. 
 
Ezzel nem azt mondjuk, hogy nincsen 
politikai vita a filmben. Épp ellenkezőleg. A 
leghosszabb jelenetek egyike (12 perc) – 
amely egyben Ken Loach saját véleménye 
szerint is a legfontosabb - egy 
kollektivizálásról szóló vitát mutat be a 
POUM-milícia által felszabadított egyik 
faluban. A kollektivizálásnak azonnal meg 
kell történnie vagy sem? Egy amerikai úgy 
érvel, hogy a Franco elleni háború a 
legfontosabb, és azt tanácsolja a falusiaknak, 
ne alkalmazzanak radikális eszközöket, 
nehogy elidegenítsék a kapitalista 
demokratákat, akik egyébként támogatnák a 
köztársaságot a fasiszták elleni harcában. Vele 
ellentétben egy német önkéntes úgy véli, hogy 
a háborút és a forradalmat kéz a kézben kell 
megvívni. A gyűlés végül is szavazással dönt 
a kollektivizálásról4.  

 
3 Egy szimpatizáns barátunk a következőket írta: 
„Valószínűleg, ha nem Magyarországon, hanem olyan 
helyen élnék, ahol komolyabb a mozgalom, több a film 
is, akkor szigorúbban állnék a dologhoz, de egyelőre 
örülök annak is, hogy egy-két alkotás már magyarul is 
elérhető.” A teljesség igénye nélkül felsorolnánk pár 
filmet, amelyek a spanyolországi eseményekről 
fellelhetők magyar nyelven: Föld, kenyér nélkül (1932, 
R: Luis Bunuel), A spanyol föld (1937, R: Joris Ivens), 
Akiért a harang szól (1943, R: Sam Wood), Durruti, a 
spanyol forradalomban (1988, R: Paco Ríos), Jaj, 
Carmela! (1990., R. Carlos Saura), Libertarias (1996, 
R:Vicente Aranda), Megélni az utópiát (1997, R: Juan 
Gamero), A fekete kutya (2005, R: Forgács Péter), Az 
anarchista felesége (2008, R: Peter Sehr), Hemingway 
és Gellhorn (2012, R: Philip Kaufman) 
4 A kollektivizálási illetve szocializálási kísérletekről 
képet kaphatunk a már említett brosúrából: 1936: 
Proletárfelkelés, osztálykollaboráció és ellenforradalom 
Katalóniában. Egy mai baloldali kommunista kritikát 
kapunk: Spanyolország :forradalom - Forradalom vagy 
önigazgató kapitalizmus? 
(http://thinkingandrioting.blogger.hu/cimke/forradalom
) c. írásban. Az ebben leírtakkal mi nem értünk egyet. 
Mert, míg a film a kollektivizáló „melegszívű”, 
„testvéri” poumistákat, anarchistákat külsődleges 
jegyek alapján, pozitívan állítja be, addig ez a cikk 
teljes (történelmietlenül, felületesen és igaztalanul) 
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Ezen jelenet témája egyértelműen a film 
központi kérdése. 
 
Filmet nézni azonban más, mint nyomtatott 
művet olvasni és választani politikai opciók 
közül. A néző egy vásznat lát: karakterek 
szerepelnek egymást követő jelenetekben, és 
az, hogy az egyes jelenetek jelentőségteljessé 
válnak-e, attól függ, hogy mik voltak az 
előzmények és mik következnek majd 
később. 
Így a gyűlés a „háború vs. forradalom” vagy 
„háború és forradalom” kérdéséről csak a film 
történetének egészében értelmezhető, s ez 
fokozottan igaz a film egyik legfontosabb 
jelenetére, amikor a milícia és a reguláris 
hadsereg közötti konfliktus erőszakba és 
vérontásba torkollik. Tulajdonképpen e két 
csoport közötti ellentét áll a film 
középpontjában: emiatt az a benyomás és az 
az emlék, amit ezzel kapcsolatban magunkkal 
viszünk, annak a módnak a függvénye, 
ahogyan azt bemutatták nekünk. 
 
Egyik oldalon a film a maga teljességében 
bemutatja a POUM-milíciát, mint melegszívű, 
testvéri közösséget, ahol minden férfinak és 
nőnek (mivel nem csupán férfiak alkotta 
csoportról van szó) van személyisége és meg 
is tartja azt. Blanca éppenséggel nem csak jól 

                                                                            
elutasítással értékel, „önmenedzselő kapitalizmusnak” 
nevezi ezeket a próbálkozásokat.  Álláspontunkat ezzel 
kapcsolatban a 12. lábjegyzetben fejtettük ki. 

néz ki, de politikailag és emocionálisan fontos 
szerepet is betölt. (Ellentétben az Akiért a 
harang szóllal, ahol a női főszereplő, Maria, 
áldozat és nem egy aktív főszereplő). 
 

 
 
A másik oldalon a hivatásos, most már 
„professzionális” köztársasági hadsereg 
brutális tömegként van lefestve 
megkülönböztethetetlen egyenruhákban. 
Tisztjeik között ott van az az amerikai, akit a 
kollektivizálások ellen láthattunk érvelni. 
Ahogyan az egész drámát egy nyilvánvalóan 
jófiú látásmódján keresztül bemutatják 
(illetve elbeszélik), mi egy csoporttal 
(amelyikhez ez a srác is tartozik) fogjuk 
azonosítani magunkat egy másikkal szemben: 
egy kicsit azért, amit ez a csoport képvisel, de 
sokkal inkább amiatt, amilyennek tűnnek 
számunkra. 
Képzeljünk el egy antitrockista orosz filmet, 
ami a’30-as évek végén készült (a sztálinisták 
megbélyegezték a POUM-ot, mint trockista 
szervezetet, amely valójában nem az volt: 
Trockij komolyan kritizálta a POUM 
részvételét a népfrontban). Egyik oldalon a 
Nemzetközi Brigádok egyik egységét látjuk, 
ahol szocialisták, kommunisták és 
demokraták testvérekként harcolnak. 
Megismerünk közülük hármat vagy négyet, 
különböző országokból, különböző háttérrel 
és különböző személyiséggel, a lehető 
legkisebb egyet nem értésben, amely a film 
végéhez közeledve megoldódik. Látjuk őket 
harcolni, főzni, nevetni, rendes és gondolkodó 
emberekként. 
 
A másik oldalon egy vad fegyverforgató 
csürhét látunk, akik képtelenek összefüggő 
politikai vitára. Ha a forgatókönyvíró törődött 
volna a jellemrajzzal, az egyiket úgy mutatta 
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volna be nekünk, mint részegeskedőt, a 
másikat, mint aki egy burzsoától ellopott 
órával játszik, a harmadikat pedig, mint aki 
meglép egy köteg pénzzel. 
 
A Föld és szabadság logikájához hasonlóan, 
csupán annak inverzeként, a történetet egy 
fiatal és naiv munkás visszaemlékezésein 
keresztül is el lehetne mesélni. Először az 
anarchistákhoz vonzódna, de amint a 
cselekmény kibontakozik, a hályog 
fokozatosan leesne a szemeiről, és végül 
Sztálin elvtárs barátjává válna. Dióhéjban az 
első csoport fel lenne ruházva mindazzal, 
amire a humanitás attribútumaiként tekintünk, 
a második pedig a rosszakarat jegyeivel. Ki 
iránt érezne akkor szimpátiát a néző? Ez feje 
tetejére állítaná a Föld és szabadságot: a 
történet a sztálinistákról, mint az 
antisztálinista propaganda ellenzékéről szólna. 
A propagandával nem csak az a baj, hogy 
hazugságokat mond. A propagandisták 
passzivitásban tartják az embereket: úgy 
tesznek, mintha gondolatébresztő témákkal 
szolgálnának, de csak lerágott csontokkal 
dobálóznak. 
  

 
  

A reklámnak és a propagandának sok közös 
vonása van. Habár a propaganda gyakran 
szegényesnek és nyersnek tűnik a reklámok 
nagy képzelőerejéhez képest, a 
propagandisták hasonló módszereket 
használnak. Egy TV reklám összeköti az 
eladni kívánt terméket egy olyan képpel, 
amiről tudja, hogy a leendő vevő szeretni 
fogja: egy autót együtt mutatnak egy boldog 
családdal, egy állateledelt egy játékos 
kiscicával, egy testápolót egy divatos 
modellel, stb. Ez az érzelmi manipuláció 
alapelveként funkcionál. Ehhez hasonlóan a 
propaganda közvetít egy pozitív jelzést arról, 
hogy miben akarjunk hinni és egy negatívat 

arról, hogy mit utasítsunk el. Ez az, ami a 
milícia/reguláris hadsereg szembeállítás 
lényege a Föld és szabadságban: egy jó- és 
rossz fiúk közötti szembenállás5.  
 

*** 
 
Az 1970-es években néhány filmkritikus 
támadta azt, amit úgy neveztek „baloldali 
fikció”. Ez a műfaj tartalmazta a közkedvelt 
„mainstream” filmekből átvett kódokat, és 
egy intézményellenes vagy burzsoáellenes 
tartalom megjelenítésére használta fel őket. 
Mint ahogyan a detektívfilmekben: a 
nyomozó szeretné felfedni az igazságot egy 
bűnténnyel kapcsolatban, de most az 
elkövetőnek politikai vagy társadalmi 
bűnözőnek kell lennie. A főszereplő egy 
vagány jófiú, lehetséges, hogy oknyomozó 
újságíró, munkás, becsületes rendőr, „az utca 
embere”, teszi a tőle telhetőt, hogy orvosolja a 
hibákat szemben a harcos fasisztákkal, egy 
megerőszakolóval, rasszista rendőrökkel, egy 
korrupt politikussal vagy egy goromba és 
kizsákmányoló főnökkel. Mint egy modern 
moralista színdarab, a karakterek magatartási 
mintákat, illetve csoportokat személyesítenek 
meg, és a főszereplő képviseli a humanitást 
(azaz a közönséget), és cselekszik ennek 
                                                 
5 Számunkra itt nem egyértelmű Dauvé álláspontja a 
propaganda szükségességéről, mibenlétéről. És inkább 
úgy tűnik elutasító a véleménye. Szerintünk a 
propagandára szükség van, de abban Dauvénak igaza 
van, hogy az semmiképpen se követheti a kapitalizmus 
reklámízű, olcsó populizmusát. A propagandaanyagok 
nem helyettesítik a programatikus, teoretikus 
kommunista tevékenységet. Viszont nagyon fontosak a 
kommunista program megértetésében, terjesztésében. 
Ezek a nyilvánvalóan egyszerűbb, úgymond 
könnyebben fogyasztható „termékek” nem 
pacifikálhatják, nem csorbíthatják a mondanivalót. 
Ugyanúgy a kommunizmust kell képviselniük, mint 
bármely más kommunista megjelenésnek. A forradalmi 
filmpropagandának, mint tudjuk, nagy hagyományai 
vannak. Vertov, Dovzsenko, Eizenstein stb. formailag 
és tartalmilag is a maximumot hozták ki kollektív 
agitációjukból. Csak egy „aprócska” probléma merül 
fel velük szemben: az, hogy ezt mind-mind a 
bolsevizmus égisze alatt tették. Sajnos ezt a színvonalat 
- pedig nem kevés próbálkozás volt - csak igen kevesen 
tudták megismételni. Talán a szituacionista 
„filmeseket” Debordot és társai lehetne megemlíteni. 
De ők már (időnként szükségtelenül) elvont formáikkal 
képtelenek voltak akkora tömegeket megszólítani (nem 
beszélve arról, hogy az ő korunkban közel sem volt 
akkora a forradalmi lelkesedés). 
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megfelelően. Miközben felgöngyölíti az 
ügyet, a hős és a megfigyelő, leveszi az 
álarcot a jelen társadalmának ocsmányságáról 
és aljasságáról. Néha a film mindezt 
nyomozás és hős nélkül teszi meg: hogyha a 
történet rejtett tanulsága olyannyira 
kristálytiszta, hogy nincs szükség a rossz 
kijavítására. Íme, két jól ismert példa: 
 
Z (1969): egy pontosan meg nem határozott 
országban (mindenki érti, hogy 
Görögországról van szó) egy csökönyös bíró 
fényt derít arra, hogy a kormány és a katonai 
szolgálat meggyilkolt egy baloldali 
parlamenti képviselőt. 
A vallomás (1970): 1952-ben a cseh kormány 
miniszterét hamis vádakkal letartóztatják és 
vallomásra kényszerítik. 
Mind a kettőt Costa-Gavras rendezte és 
mindkettőt valós események ihlették (A 
vallomásban Slánsky nyilvános tárgyalását 
később Artur London beszélte el). Mindkettő 
nagy sikert aratott a nézők és a kritikusok 
körében. Az egyik a fasisztákat, a másik a 
sztálinistákat vette célkeresztbe. 
De vajon mégis mire sikerült fényt deríteniük 
ezeknek a jól ismert filmeknek a görög 
ezredesek 1967-74 közötti diktatúrájáról vagy 
a bürokratikus rezsimekről Kelet-Európában? 
Alig valamire vagy semmire, mivelhogy a 
történelmi magyarázatot a hősök és 
gazemberek közti harcra redukálták. 
 
Az olvasó tiltakozhatna, hogy Ken Loach 
mérföldekre van a divatos és „mainstream” 
Costa-Gavrastól: hiszen nem 
osztályszempontok által vezérelt-e az ő 
mozija? Ez igaz, de többről van itt szó puszta 
osztályelemzésnél. Az eszmék, amelyek egy 
film alapjául szolgálnak, mi több, amelyek 
olyan politikai programot fejeznek ki, amelyet 
meg akarnak valósítani, csak akkor léteznek, 
hogyha az író és a rendező figyel arra a 
módra, ahogyan azt bemutatja számunkra. A 
művészet esetében a forma legalább annyira 
fontos, mint a tartalom. Dickens vagy Zola 
történelmi jelentőségének teljes megértéséhez 
nem elegendő az ő burkolt vagy nyílt 
„ideológiáik” ismerete, emellett fel kell 
kutatnunk azt a módszert, amivel a népszerű 
szerzők megszerezték az olvasók támogatását 
és helyeslését. Hogyan viszonyultak az 

olvasóhoz? Mennyire engedték neki, hogy 
belehelyezkedjen az olvasottakba? Valójában 
az olyan írók, mint Dickens és Zola kódokat 
és sablonokat használtak, amelyek csak 
nagyon kis helyet hagynak a megfontolt és 
kritikus távolságtartásra6. Ami a könyvekre 
igaz, az a filmekre még inkább alkalmazható7, 
mert a mozi még direktebben fordul az 
érzések és érzelmek felé, mint a legtöbb más 

                                                 
6 „Természetesen képtelenség volna állítani, hogy 
Dickens holmi határozatlan avagy pusztán 
melodramatikus író. Írásai sokszor rendkívül 
tényszerűek, és megjelenítő tehetségének feltehetőleg 
máig nem akad párja. Ha ő egyszer leír valamit, az 
megrögzül bennünk mindhalálig. Ámde a látvány 
konkrétsága bizonyos tekintetben hiányait is felfedi. 
Mert az, amit ő láttat, végső soron nem egyéb, mint 
amit a pusztán alkalmi szemlélő is mindenkor 
megláthat: külsődleges jelenség, a működésükből 
kiragadott dolgok felszíni látványa. Aki valóságosan 
része egy tájnak, az sohasem látja be egészen azt. 
Dickens amilyen pompásan képes megfesteni egy 
látványt, éppoly ritkán rajzol meg egy folyamatot.” 
(George Orwell: Charles Dickens) 
7 „Kriston László: A Vasutasokban (2001) éreztem, 
hogy a munkásokat csak az „osztályharc” 
kontextusában ábrázolja, magánéletük és 
személyiségük háttérbe szorul, vagy csak annyiban 
jelenik meg, hogy kidomborítsa megélhetési gondjaikat 
(pl. az egyik munkás nem tud gyerektartást fizetni)… 
Ken Loach: A Vasutasokat komédiaként kezeltük. Mert 
azt mutattuk be, milyen abszurditásokkal van tele egy 
iparág privatizációra való felkészülése. Szerintem azok 
a fickók nagyon is komikusak voltak. Állandóan 
viccelődnek. Nem hősök ők, hanem egyszerű emberek. 
Nem ábrázoltuk őket szentekként. (Loach úgy látszik 
nem értette meg a nüanszokat, amire a kérdés célzott: a 
munkásokat ugyan esendő emberekként ábrázolja, nem 
szentekként, de nem ad nekik ellenszenves 
jellemvonásokat, megnyilvánulásokat, melyek alapján 
vegyes benyomás alakulhatna ki róluk a nézőben – ez 
továbbra is szimplifikáció és idealizálás, ami egész 
életművére jellemző. Egy idézet kívánkozik ide 
Virginia Woolf azon esszéjéből, melyben „társadalmi 
realista” írótársait kritizálta: „Bennett arról írt volna, 
hogy Mrs. Brown mekkora házbért fizet, Wells arról, 
hogy mennyit kellene fizetnie, Galsworthy pedig arról, 
hogy a következő hónapban bizonnyal nem tudja 
kifizetni. Ám egyikük sem írt volna Mrs. Brownról, 
mint sajátos, eleven személyiségről” – K.L.)”  (Részlet: 
Mozgókép és szolidaritás. Interjú Ken Loach 
filmrendezővel - 
http://www.filmtett.ro/cikk/1568/interju-ken-loach-
filmrendezovel). Megjegyzendő, hogy ez a W. Woolf 
idézet, mint olyan nem létezik. Kriston az esszé (Mr. 
Bennet és Mrs. Brown) mondanivalójának esszenciáját 
gyúrta egy idézetté helyszűke, vagy mi miatt. 
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művészeti forma; ennek manipulatív 
képessége a legnagyobb. 
 

 
  

A Föld és szabadság teljes mértékben él 
ennek a képességnek a használatával. Hogy 
átadja üzenetét a nézőknek, Ken Loach a 
megfelelő jeleket küldi. Ügyel rá, hogy ne egy 
olyan karaktert mutasson be nekünk, aki már 
a kezdetektől fogva megértett mindent. David 
egy odaadó, de hiszékeny antifasisztaként 
megy Spanyolországba, őszintén hisz 
Szovjetoroszországban és a Kommunista 
Pártban. Éppolyan naiv, mint amilyenek 
munkások milliói voltak valaha világszerte, és 
talán amilyenek a film átlagos nézői is. Csak 
lépésről lépésre, saját magával vívódva és 
fájdalmas tapasztalatokon keresztül -beleértve 
a szeretett nő elvesztését- érti meg az 
igazságot, amit mi, a közönség, szintén 
fokozatosan fogunk csak fel neki 
köszönhetően. Spanyolország lesz a 
kezdőállomás David számára éppúgy, mint 
számunkra.  
A bökkenő az, hogy a mi tudatunk nem 
válogathatott különböző lehetőségek közül. 
Mert számunkra minden Daviddel, az ő 
egymást követő állásfoglalásaival, kétségeivel 
és végül az ő bizonyosságaival teremt csak 
azonosulási lehetőséget – számunkra egy és 
csak egy alternatívát hagytak meg a 
gondolkodáshoz. Emellett, mint számos más 
filmben, a beleélés folyamata a leghatásosabb, 
amikor azonosulni tudunk egy személlyel, aki 
távol áll egy akcióhőstől, aki úgy néz ki és 

úgy cselekszik, mint te vagy én. Napjainkban 
az antihős lett a hős közhelyes figurája azok 
számára, akik George Lucas helyett Ken 
Loachot részesítik előnyben. 
 

*** 
 
Néhány barátom azt mondja nekem: „A Föld 
és szabadságnak meglehet, vannak 
hiányosságai, de tekintélyes érdeme a 
köztársasági táboron belüli konfliktusok 
felfedése, különösen a ’37 májusi harcoké, 
egy olyan filmben, amelyet széles közönség 
láthat: emiatt ez egy történelmi felvilágosítás, 
amely arra buzdítja a nézőt, hogy tanuljon 
többet önerőből.” 
Az érvelés hibás, több okból kifolyólag is. 
 
Először is, nyíltan foglalkozni a ’37 májusi 
eseményekkel nem ugyanaz 1937-ben és 70 
évvel később. Orwell számára - akinek 
spanyolországi tapasztalatai nem különböznek 
Davidétől – a Hódolat Katalóniának8. A 
publikálása sok nehézséggel járt. Az 1938-
ban 1500 példányban kinyomott könyvből 
még nem fogyott el mind, amikor 1951-ben 
kijött a második kiadás. Amikor 1950-ben 
Orwell meghalt, a könyvet még csak egy 
nyelvre (olaszra) fordították le. Az amerikai 
kiadás csak 1952-ben jelent meg, a francia 
1955-ben. Azóta a könyv Nyugaton a legtöbb 
politika iránt érdeklődő és tanult ember 
háttérműveltségének részévé vált. Ha nem is 
egy átlagos mozi néző, de a rendszeres Ken 
Loach néző hallott már a spanyol 
polgárháború alatti „belső” vagy 
„testvérgyilkos” harcokról a kommunisták és 
az anarchisták között. Kétséges, hogy a Föld 
és szabadság fel fogja őket világosítani9. A 
                                                 
8 A Hódolat Katalóniának c. könyv 
(http://thinkingandrioting.blogger.hu/cimke/f%C3%B6
ld%20%C3%A9s%20szabads%C3%A1g%20george%
20orwell) láthatólag nagy befolyással volt a filmre. 
Több részletet egész egyszerűen átvett Loach. Ez 
természetesen nem baj, csak azt nem értjük, hogyha ezt 
megtette, akkor miért nem tette meg a könyv politikai 
mondanivalójának ábrázolási formájával is (ez 
lehetséges lett volna akkor is, ha esetleg nem ért egyet). 
Úgy látszik Loach-ot, mint rendes realistát inkább 
érdekelték a hangulatfestő részletek, mint a folyamatok 
(lásd az 5-ös lábjegyzet Orwell idézetét). 
9 Ez annyira igaz, hogy Bori Erzsébet (képzett 
értelmiségi) cikkében (Ken Loach – Proli akcentus, 
http://filmvilag.hu/xista_frame.php?cikk_id=1428). 
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film vitát és konfliktust mutat be a 
főszereplők között, akik azonban homályosak 
maradnak. POUM, CNT, trockisták, 
kommunisták… mit képviselnek ezek mind? 
És mi a különbség – ha van egyáltalán – a 
kommunisták és a sztálinisták között?10 
Minden néző emlékezni fog arra, hogy a 
vesztesek (a POUM és az anarchisták) talán 
jók voltak, de ez nem volt elég számukra, 
hogy fölülkerekedjenek, miközben a 
sztálinisták győzelmet arattak... amíg Franco 
meg nem nyerte a háborút. Szerencsére a 
történelemben fordult a kocka: a 
totalitarizmusnak, annak fasiszta, valamint 
sztálinista verziójának is vége. Franco 
meghalt és elbukott a Szovjetunió is. (Még 
egyszer, a tekintetben, hogy mi a különbség a 
kommunisták és a sztálinisták közt, nem 
lettünk semmivel sem okosabbak: a 
sztálinizmust egyszerszerűen úgy mutatják be, 
mint az autoritarizmus, militarizmus, 
törvénytelen csalás és hazugság egyvelegét). 
A ’37 májusi, barcelonai utcai harcokat 
bemutató jelenetek nem mondanak nekünk 
ennél többet. 
Másodszor, mit lehetséges megérteni azáltal, 
hogy azonosultunk a Jó egy formájával a 
Gonosz egy formájával szemben? Ha 
komolyan vennénk a kapott leckét, fel kellene 
készülnünk a harcra (azaz arra, hogy 
háborúzni menjünk) mindazon ellenség ellen, 
akik úgy vannak lefestve, mint a mű abszolút 
gazemberei; ellenük menni bármiféle 
eszközzel, még ha az egyébként 
elfogadhatatlan is, mint a kínzás és a 
rögtönítélő bíróság általi kivégzés, amelyek a 
kisebb gonoszként tűnnek fel. Amikor azokról 

                                                                            

                                                

összekeveri a POUM milíciát a Nemzetközi Brigáddal, 
nem érzékeli a különbséget. („Rekonstrukciót látunk, 
helyszíni szemlét, mikor a résztvevőkkel eljátszatják a 
már ismert eseményeket. Van a filmben egy falugyűlés. 
A fasiszták kiverése után a nemzetközi brigád tagjai 
egy asztalhoz ülnek a parasztokkal, hogy eldöntsék, 
hogyan tovább, mi legyen például a gazda nélkül 
maradt nagybirtokkal.”) 
10 Valóban Loach meg sem kísérli ennek tárgyalását. 
És ami még fontosabb, hogy az úgynevezett liberter 
oldalról, annak ellentmondásos szerepéről se tudunk 
meg semmit. Hisz pl. a CNT-FAI hiába voltak a 
proletariátus szervezetei mégis népfrontos 
politikájukkal erősen szerepet vállaltak a forradalom 
leverésében. Erről ugyancsak többet az 1936: 
Proletárfelkelés, osztálykollaboráció és ellenforradalom 
Katalóniában pamfletben. 

van szó, akik ártatlan embereket robbantanak 
fel a metróban, minden ítélet engedélyezett. 
(„A terrorista olyan valaki, akinek van 
bombája, de nincsen légi ereje”, ahogy 
William Blum írta.) Ken Loach maga 
bizonyosan nem helyesli a „war on terror”-t, 
de a Föld és szabadság bináris jó/rossz 
logikája kompatibilis a kisebb gonosz 
teóriájával. 
Harmadszor és legfőképpen, a film kitér a 
spanyol polgárháborúban felmerült fő 
politikai kérdések elől11. 

 
11 A magyarul fellelhető spanyolországi eseményekkel 
foglalkozó kommunista (baloldali kommunista, 
anarchista), írásokban nem igen találtunk magyarázatot 
arra, hogy mi volt az események alapvető oka, miért 
történhetett, ami történt (kommunista történeti 
munkákról  lásd 1. lábjegyzet). Erre a magyarázatra 
teljes körűen most mi sem vállalkoznánk. Viszont 
kezdeti lépésként egy idézettel szolgálnánk egy korábbi 
cikkünkből: „Itt megjegyeznénk, hogy arról szoktunk 
beszélni, írni, hogy a kapitalizmus társadalmiságban, 
nemzetköziségben, termelékenységben stb. önmagán 
túlfejlődő rendszer (munkamegosztás, 
monopolisztikusság, tőkék és államok nemzetközi 
hierarchiái, tudásfelhalmozás, termelői kapacitások 
valói és lehetői stb.) anélkül, hogy felszámolhatná 
mindennek kereteit, alapjait, hajtóerőit, s így torzítóit, 
korlátait, a tulajdont, az áruértéket, a kizsákmányolást, 
tőkefelhalmozást, s mindennek uralmát. Ezt a rendet az 
eleven munkaerő kizsákmányolása élteti, de a 
kizsákmányolás fokozása, amit a tulajdoni elválasztás, 
a tőkék konkurenciaharca követel, az eleven munkaerő, 
az értékesülés, a fizetőképes kereslet stb. 
megtakarítását, vagyis a rendszer növekvő 
működésképtelenségét okozza. Ám a kapitalizmus 
termelőerői s termelési viszonyai közt feszülő, 
általános, kibékíthetetlen ellentmondások kapitalista 
(vagy végeredményben kapitalista) megoldhatatlansága 
egyrészt sajátos formákat ölt különböző területeken. 
Például a reálszféra tőkésíthetőségének beszűkülésével 
nem csak a spekuláció kerül előtérbe és lesz akár 
húzóágazat a beszűkülést fékezve a teljes 
összeomlásig, hanem ez termelőkapacitások 
lepusztítását piacszerzésként, illetve ki nem 
fejlesztésüket, a krónikus alulfejlettség perifériáit, 
harctereit és szeméttelepeit követeli és valósítja meg. 
Nem csak gyárvárosokat pauperizál és semmisít meg, 
hanem egész régiókat, országokat tart ilyen helyzetben 
a (kapitalista) kitörés lehetősége nélkül. Másrészt e 
dinamikus végkifejletet, amit egy világháború és teljes 
pusztulás is zárhat (vagyis nem a helyi elitek és az 
általuk felhasználtak marakodásáról van szó a maradék 
csökkenő maradékán akár a legerősebb tőkék/államok 
ügynökeiként, hanem ama legerősebbek közti, 
közvetlen, nyílt fegyveres konfliktusról) a kapitalista 
korszakokat, s azokon belüli, illetve azok váltásait 
követelő válságok, „pillanatnyi” túlfejlődések 
kapitalista megoldásai hozták létre. Ám ahogy a 
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kapitalizmus önmagán való túlfejlődése illetve annak 
következményei egyenlőtlenül oszlanak meg, úgy a 
szabad versenyes tendenciák monopolisztikussá, majd 
állammonopolisztikussá és transznacionális 
monopolkapitalizmussá (az ördögi globalizáció) 
fejlődése is különbözőképp jelentkeztek különböző 
területeken. Konkrétan: Spanyolország akkoriban nem 
a kapitalizmus túlfejlődésének középszerű romhalmaza 
volt (mint manapság), hanem a fejlődő kapitalizmus 
alulfejlesztett vidéke, a kapitalista társadalmasulás 
lehetőivel. A kommunista pártnak, ha lett volna, a 
kapitalista/osztálytársadalom- restaurációs 
„progresszióval” és ennek táptalajával, az önmagukba 
záródó és záródható termelőegységek milliónyi 
világaival kellett volna megküzdenie. Azaz a 
kapitalizmust meghaladva tagadó társadalmasítás 
mintegy előlegből élhetett volna, főleg gazdaságon 
kívüli kényszerrel „pótolva” a társadalmasítás hiányzó 
feltételeit. Ezzel viszont óhatatlanul az 
atomizálódás/bolsevizálódás tendenciáinak erősödését 
okozva a kommunista pártban. És hát eme 
alultársadalmasulás (is) táplálta/konzerválta a tulajdon 
által elválasztott munkástanácsokat, munkás 
önigazgató elképzeléseket.  Ám, amikor kijelentjük, 
hogy ezen tanácsok, kommunák végső soron a 
kapitalista restaurációnak adnak lehetőséget, és 
ennyiben ellenforradalmi tendenciájúak, azt is ki kell 
jelentenünk, hogy minden bizonnyal az elkövetkezendő 
proletárfelkelések és forradalmak is fognak hasonló 
formákat létrehozni, mint a forradalmi lendület első 
spontán eredményei. A fontos az, hogy a korábbiakkal 
ellentétben az első perctől kezdve a totális 
társadalmasításra kell törekedni, azaz nem szabad 
hagyni, hogy az önigazgatás legyen a cél (a 
rendszerkritikus baloldal számára ez az isten országa). 
A kommunista párt feladata, hogy a dolog ne álljon itt 
meg, és internacionalista, totális társadalmi jellegénél 
fogva hajtja tovább az eseményeket. Ha ez nem 
történik meg, akkor a forradalom lényegében újra 
elbukott… „ (Vita a Barikád Kollektívával - 
http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-2.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert/vita-a-barikad-
kollektivaval.html) 

 
Alapjában véve a baloldali kommunisták 
számára (főleg az „olasz” bal, valamint a 
„német-holland” baloldal számára) attól a 
ponttól kezdve, hogy a proletariátus elfogadta 
a fasizmus elleni harcot a demokratikus állam 
vezérlete alatt, kudarcra volt ítélve mindkét 
forgatókönyv: először veszítenének a nehezen 
megszerzett társadalmi növekedésből, amit a 
burzsoáziával szemben sikerült kicsikarniuk, 
később pedig elvesztenék az antifasiszta 
háborút. A baloldali kommunisták politikai 
álláspontja egy rendkívül kicsiny kisebbségé 
volt (és maradt)12.  

 
12 A forradalom leverésével elvesző antifasiszta háború 
álláspontját, (vagyis a forradalom nélküli antifasiszta 
harc lehetetlenségének álláspontját) egyfajta 
„demokratikus szocializmus” nevében Orwell a 
Hódolat Katalóniában c. írásában is képviselte. Az 
említett baloldali kommunizmus ilyen irányú magyar 
nyelvű írásaiból: Paul Mattick: „Le kell bontani a 
barikádokat” 
(http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/nemet---
holland--baloldali--kommunizmus/paul-mattick/paul-
mattick----le-kell-bontani-a-barikadokat---.html),  A 
Népfront ellen a kommunizmusért! –részletek a Bilan 
korabeli számából (https://www.facebook.com/ 
groups/430387910395793/). Viszont Dauvéval 
(Loachról nem is beszélve) szemben még Orwell is 
értekezik (bár erősen lekezelően) a Durruti Barátai 
nevű csoportról, amely nem baloldali kommunista, 
hanem anarchista álláspontról támadta a köztársaságot, 
a népfrontot, a kapitalizmust. Róluk többet itt: Durruti 
Barátai és a nemzetközi anarchista mozgalom 
szakadása a spanyolországi forradalom és a 
polgárháború eseményeinek hatására 
(http://gondolkodo.mypressonline.com/elemek/vita/ 
durruti_baratai.html). Legismertebb kiáltványuk:  
 
A DURRUTI BARÁTAI CSOPORT - A 
MUNKÁSOSZTÁLYHOZ 
1. Egy Forradalmi Junta azonnali megalapítása a városi 
és vidéki munkásság, valamint a harcolók 
részvételével. 
2. Családi bér. Élelmiszerjegyek. A gazdaság irányítása 
és az elosztás ellenőrzése a szakszervezetek által. 
3. Az ellenforradalom felszámolása. 
4. Egy forradalmi hadsereg létrehozása. 
5. A közrend feletti ellenőrzés teljes mértékben a 
munkásosztály feladata legyen. 
6. Határozott szembehelyezkedés bármiféle 
fegyverszünettel. 
7. Proletár bíráskodás. 
8. A közhivatali tisztségek cserélgetésének 
megszüntetése. 
 
 
 
FIGYELEM MUNKÁSOK! 
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Mégis, ha nem képviselik ezt az álláspontot, 
ha hisznek benne, hogy Francót csak egy 
hatékonyan felfegyverzett haderővel, a 
népesség demokratikus szekcióinak 
támogatásával lehet legyőzni, beleértve 
azokat a feltételeket, amelyek mellet a 
burzsoázia hajlandó harcolni a fasizmus ellen, 
kinek lesz igaza akkor? A kicsiny POUM-
milíciának, melynek ereje csak a proletár 
tapasztalatból és a lázadó aktivitásból 
származott? Vagy egy erősen strukturált 
katonai gépezetnek, amely népszerű és 
modern egyszerre, amely nem gondolkodik 
azon, hogy használja-e a fegyelmet, sem a 
konzervatív tiszteket, akik határozottan a 
köztársaság mellett állnak Francóval 
szemben? 
 
A Föld és szabadság nem foglalt állást ebben 
a kérdésben, valójában nem állt egyik oldalra 
sem, csupán empatikus érzést gerjesztett 
bennünk az átlagember iránt szemben a 
hatalommal rendelkező emberrel. Mindez jó, 
de kevés ahhoz, hogy fokozza a 
tudatosságunkat. 

                                                                            

                                                

A mi csoportunk szemben áll az egyre inkább kifejlődő 
ellenforradalommal. A közrendről szóló rendeletek 
Aiguadét védelmezik; ne kerüljenek bevezetésre! 
Követeljük Maroto  és más bebörtönzött elvtársak 
szabadon engedését! 
Minden hatalmat a munkásosztálynak! 
Minden gazdasági hatalmat a szakszervezeteknek! 
 

Ez most nem a tények nélküli történelmi 
hipotézisek ideje. Mondjunk csak annyit, 
hogy 1937-ben, amikor az ellenforradalom 
már mindenütt diadalmaskodott, beleértve 
Spanyolországot is, a fasizmussal szembeni 
harc forradalmi útját keresve megpróbálták a 
kört négyszögesíteni. A reguláris hadsereg 
győzelme a milíciákkal szemben és végül 
annak elszenvedett veresége Francótól, 
elkerülhetetlen volt. Mint két évvel később 
Orwell írta: 
„A spanyol kormány nemzetőrsége a háború 
első hat hónapjában –Katalóniában az első 
évben– csakugyan demokratikus hadsereget, 
habár rendkívül primitív, csupán védekezésre 
alkalmas hadsereget alkotott. […] Ha 
azonban a köznapi értelemben vett katonai 
hatékonyság a cél, a hivatásos katonát 
megkerülni nem lehet, s ameddig a hivatásos 
katona parancsol, addig gondoskodik is arról, 
hogy a hadsereg véletlenül se 
demokratizálódjék. Márpedig ami igaz a 
fegyveres erőkön belül, az igaz a nemzet 
egészére nézve is: a katonai gépezet 
bármilyen megerősödése kéz a kézben jár a 
reakció erőinek megerősödésével.  
(A demokrácia a brit Hadseregben, 1939. 
szeptember)13  
Egy demokratikus hadsereg nem az, amit mi 
célul tűzünk ki. Emellett a milíciák 
bizonyosan nem voltak olyan „primitívek”, 
mint ahogyan azt Orwell sugallja. Akárhogy 
is van, Ken Loach filmje nem foglal állást 
ebben a kérdésben, se pro, se kontra. A Föld 
és szabadsággal az a baj, hogy olyan 
benyomást kelt bennünk, mintha az adott 
korszak feltételeinek ellenére (azaz egy 
burzsoá állam által birtokolt hatalom mellett), 
a milíciák –annak megfelelően, ahogyan le 
vannak festve a filmben– képesek lettek volna 
megnyerni a küzdelmet Franco ellen. 
 

*** 
 
A Föld és szabadság nem kifogásolható azért, 
mert egy üzenettel rendelkező film; de azért 
igen, mert azt tetteti, oktat, miközben csupán 
előre gyártott igazságokkal szórakoztat. Az 
elbeszélés fonala nem különbözik egy tipikus 
hollywoodi produkciótól, annak megszokott 

 
13 A teljes cikk magyarul: G. Orwell - Az oroszlán és 
az egyszarvú I-II. 
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kellékeivel, bűnöseivel és becsületes 
fickójával együtt, aki lassan felnőtté válik, 
elveszti ártatlanságát és tévútra kerül, mielőtt 
megtalálná a jó ösvényt. Ezek a „mainsteam” 
regényekben jól kimutatható jellemrajzok 
megtalálhatóak a Föld és szabadságban, nem 
feledkezve meg a szép és okos lányról, aki 
meghal a hősért: Blanca tragikus halála a 
végső lökés David sztálinizmussal való 
szakításában. A film elvégzi a gondolkodás 
feladatát helyettünk. 
Láttat egy pozitív hőst, aki megmutatja 
nekünk, hogyan viselkedjünk. David 1937-
ben súlyos áron tanulta meg a leckét: 
fokozatos tudatosságának elbeszélése a 
Kommunista Pártról alkotott illúziókkal való 
leszámolásra tanít minket 60 vagy 80 évvel 
később. Mindent David szemén keresztül 
látunk: minden más lehetséges valóságra néző 
ablak zárva marad előttünk. David 
választások sorozatával szembesül, amelyeket 
valójában a nyakába varrtak, és mi kötelesek 
vagyunk hozzájárulni az ő 
(kényszer)döntéseihez, mert a közönség 
minden tagja ösztönösen vele azonosul. 
Tulajdonképpen ez a célja annak, hogy a 
történet minden eleme a pozitív hősre 
fókuszál (egyes vonakodó nézők talán egy az 
egyben visszautasítják a filmet, mint ahogy 
azt egy vaskalapos sztálinista tenné, de ők 
már kihaló fajta). Ahelyett, hogy átvenné az 
irányítást saját értelme fölött, a néző 
passzivitásra van kárhoztatva. 
 

 

 
*** 

 
Érdekes lenne megvizsgálni Ken Loach más 
filmjeit is (beleértve dokumentumfilmjeit), ez 
az írás azonban nem róla szól általában, 
hanem csak egy kis bepillantásról a 
propaganda gyakorlatába. (Példaként azért 
megemlíthető, hogy a Föld és szabadságban 
alkalmazott metódus megtalálható a Felkavar 
a szélben (2006) is, a Tekintetek és 
mosolyokban (1981) [az eredeti szövegben 
hibásan 1979 szerepel] viszont nem.)14. 
 
Az autonómia – individuális és kollektív 
egyaránt – bizonyosan nem kulcs mindenhez, 
de szükségszerű feltétele az emberi 
emancipációért folytatott állhatatos harcnak. 
Emiatt a propagandatevékenység nem tud 
„hasznos” lenni. Az önirányítás 
összeférhetetlen az érzelmi kontrollal, a 
pozitív hősökkel, a mintaszereplőkkel és az 
előre kitervelt konklúziókkal. Semmi sem 
nyilvánvaló. Az elidegenedés nem szűntethető 
meg elidegenedett eszközök használatával. 

 

 
 

                                                 
14 Loach nem mindig volt a klisék és a felszínességek 
populista rabja. Mi nem láttuk a Tekintetek és 
mosolyok c. filmet, de pl. a Kes-t igen. Ebben a korai 
Loach filmben nincs direkt politika, mégis ez az a film 
amelyik igazi mélységében tárja fel az adott korban, 
helyen (társadalom) ki is a hős, mi ő, mik a viszonyai, 
lehetőségei. Dauvé és általában a kommunisták 
elvárásait, a Kes-ben, egy kevésbé direkt politikai 
filmben sikerült teljesíteni.  
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VÖRÖS ENZIM - FILM, MOZGALOM, KRITIKA 
 
 

 
 
 

 
„2016. szeptember 2. A munkásönigazgatás 
kritikája. Az est során levetítjük a Vörös 
Enzim c. filmetűdöt és beszélgetünk egyik 
alkotójával, Erhardt Miklóssal” címmel a 
Gondolkodó Antikvárium szervezésében évek 
óta zajló Anarcho-kommunista vitaklub 
(http://gondolkodo.mypressonline.com/eleme
k/vita.html) keretein belül leadtak egy filmet 
az 50-es években kialakult 
munkásönigazgatási kísérletről. A vetítést vita 
követte. Mi megkértük a film egyik készítőjét, 
Erhardt Miklóst- aki részt vett a vitán is-, 
hogy a filmmel kapcsolatos kérdéseinkre 
válaszoljon. A kérdéseink a következők 
voltak: 
1. Miért forgattátok a filmet? 2. Milyen 
körülmények között? 3. Hol történtek az 
események? 4. Milyen volt ezekben az 
években Itália? 5. Mik a hely/város 
jellegzetességei? Gazdasági társadalmi 
viszonyok? (csak pár mondat, nem mély 
elemzés) 6. Mit is akartak pontosan ezek az 
emberek? Volt munkásmozgalmi előéletük? 
Tanulmányozták a korábbi mukásönigazgatási 
kísérleteket (pl. olasz gyárfoglalások 1919-20, 
Gramsci)? 7. Mennyiben kapcsolódott ez a 
mozgalom korabeli munkásmozgalomhoz? 
8.Valaki az előadást követő vitában 
megkérdezte, hogy azon kívül, amit a filmben 

is elmondtak, -felvonulásokon való részvétel 
stb.- mennyiben vállaltak szolidaritást más 
munkásokkal? Például segítettek mondjuk 
sztrájkokban sztrájkalap (pénzt) adtak? stb. 9. 
Mennyiben használta fel a későbbi 
munkásmozgalom ezeket a tapasztalatokat? 
Gondolok mondjuk az operaismóra, vagy a 
szindikalista mozgalmakra, esetleg 
anarchistákra? 10. Pontosan miért is nem volt 
ez szocializmus? A munkások szerint? És 
szerinted? 11. A film készítésekor az öregek 
mennyire osztották korábbi nézeteiket? 12. A 
film készítésekor működtek ezek a gyárak? 
Hogyan? Ma? 13. Az előadáson elmondtad, 
hogy Lazzio körzet meglehetősen jobbos 
(fasiszta). (Mint ismert a focicsapat ultrái is 
azok) Ebben a környezetben mennyire tudott 
hatni, hogy beindult egy ilyen 
munkásmozgalmi dolog? A kérdés úgyis 
megfogalmazható, hogy kulturálisan (ez 
szélesen is értendő), identitásban történt-e 
ilyen irányú változás? 14. Mondtad, hogy 
barátod és rendezőtársad, Claudio Feliziani, 
itt hozott létre egy kommunista (ez valóban 
kommunista vagy bolsi?) mozit? Mesélnél 
erről? Miért itt? Hogyan működött? Milyen 
filmeket vetített? Mitől volt a mozi balos? 
Voltak-e viták a filmek után? Működik még a 
mozi? Ha nem meddig működött? És miért 
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zárt be, ha bezárt? 15. Részt vettél a 
filmvetítését követő vitában. Mi a 
véleményed a filmben is ábrázolt 
kezdeményezésről? A munkásönigazgatásról? 
Vagy a munkástanácsokról? Van-e szerinted 
különbség? Lehet-e párhuzamot vonni a 
2001-es argentínai gyárfoglalásokkal? Láttad 
Naomi Klein Take filmjét? 
A kérdéseinkre érkezett választ a Részeg Hajó 
lábjegyzeteivel közöljük. 
 

 
 
Erhardt Miklós, Claudio Feliziani - 

Vörös enzimről1 
 
 
A Vörös enzim (Enzima rosso) című film egy 
ötvenes évekbeli, Civita Castellana városban 
és környékén lezajlott gyáralapítási 
mozgalom krónikája kívánt lenni. 
 

 
 
Civita Castellana a Rómából induló Via 
Flaminia mellett, a fővárostól ötven 
kilométerre, egy a dombos tájból meredeken 
kiemelkedő vöröstufa fennsíkon fekszik, 
körülbelül 15 ezren lakják. 
 

                                                 
1 https://www.youtube.com/watch?v=UJMKavgAx-k 

 
 
A város hagyományos ipara a 19. század óta a 
kerámiagyártás (jelenleg mintegy 80 kisebb 
nagyobb kerámiaüzem működik a területen, 
egynegyedük foglalkozik ipari szintű 
kerámiagyártással), amelynek legfontosabb 
telepítőtényezője a könnyen kitermelhető, jó 
minőségű agyag. Civita Castellana és 
vonzáskörzete a mai napig kis iparosodott 
sziget az elsődlegesen mezőgazdasági jellegű 
Viterbói járásban. A mi történetünk lényege a 
következő: az ötvenes évek elején a város 
hagyományos háztartási kerámia iparában 
dolgozó munkások egy fizetésemelésért 
folytatott sikertelen sztrájk hatására egységbe 
tömörültek, és tucatnyi új kerámiagyárat 
alapítottak, társasági formában. Az „elűztük 
az urakat” megfogalmazásnak, amely a 
filmben többször elhangzik, annyi alapja van, 
hogy sok fasiszta hátterű, talajvesztett, a 
termelés fejlesztésében nem érdekelt, 
leginkább a munkások kizsákmányolására 
építő gyártulajdonos az eseményeket 
követően bezárta a gyárait, és kivonult a 
területről. Az új gyárak részben foglalással 
jöttek létre, illetve több új üzem is épült. A 
háború utáni, lassan újrainduló olasz ipari 
termelés alacsony technológiai színvonala 
lehetővé tette, hogy viszonylag kis 
tőkebefektetéssel és sok „társadalmi” 
munkával, egyszerű szakmunkások irányítása 
alatt, az ilyen üzemek rentábilisak lehessenek 
és tovább fejlődhessenek (ebben az 
időszakban a háztartási kerámiaiparban a 
prések és maguk a végtermékek – 
vécécsészék, mosdók, bidék – is 
kézimunkával készültek; ahogy a szereplőink 
mondják, a gyárhoz négy fal kellett, némi 
gipsz és agyag, egy kemence és húsz ügyes 
munkás). 
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Claudio Feliziani kutatásaiból, és a még élő, a 
filmben megszólalni hajlandó résztvevőkkel 
készített interjúkból is az olvasható ki, hogy 
az eredeti motivációkban jóval nagyobb 
szerepet játszottak munkásmozgalmi elemek, 
mint azt ma többek akár maguknak is 
bevallanák. Lazio tartomány erős hátországa 
volt az olasz fasizmusnak, és mára tudvalévő, 
milyen erősen támaszkodott a háború utáni, 
Amerika felügyelte társadalmi rendeződés 
fasiszta elemek és struktúrák átemelésére és 
továbbvitelére. Ennek egyik első megfogható 
jele az 1948-as civita castellanai felkelés volt, 
mikor is a Togliatti elleni merénylet, és egy 
fasiszta államcsíny veszélyének hírére a 
munkásság fegyvert fogott és kivonult a Via 
Flaminiára. A csendőrségbe beépült 
provokátorok gránátot dobtak közéjük, 
aminek következményeként elszabadultak az 
indulatok és egy csendőrt meglincseltek. A 
felkelést erős represszió követte, a politikai 
diskurzus általában véve a kommunistákat 
tette meg morális felelőssé, és összesen több 
száz évnyi börtönbüntetést osztottak ki a 
résztvevők között, kommunista2 vezetők, 
köztük a helyi polgármester közvetítő 
munkája ellenére. 
 

 

                                                 

                                                

2 Természetesen nem kommunistákról, hanem 
sztálinistákról van szó. Jelen esetben az Olasz 
Kommunista Pártról. 

 
Enrico Minio, szenátori munkája mellett, 
négy cikluson keresztül, 1948 és 68 között 
volt Civita Castellana polgármestere. Minio 
rendkívül karizmatikus alakja volt az 
antifasiszta ellenállásnak, a fasizmus húsz 
évéből tizenötöt börtönben töltött, majd 1943-
as szabadulása után részt vett a 
partizánharcokban. Vezetésével a 
kommunisták Civita Castellanában mintegy 
húsz éven át abszolút többséggel rendelkeztek 
az önkormányzatban. Minio tevékenysége 
jórészt arra irányult, hogy egyfajta territoriális 
ellenhatalmat hozzon létre a városban. 
Kiterjedt szövetkezeti mozgalmat indított a 
fogyasztási szektorban és az építőiparban, 
megreformálta a helyi szociális 
ellátórendszert, lakásokat, iskolákat, 
kórházakat épített (ez utóbbiakat a filmben 
exponált munkásttulajdonú gyárak mindvégig 
támogatták). Ez az általa mozgatott 
„ellenhatalom” az eredete a filmünk alcíméül 
szolgáló „A civita castellanai autonóm 
köztársaság” mottónak. Enrico Minio, miután 
a polgárosodó, a forradalom eszméjéről 
lemondó3 OKP-n belül elszigetelődött, 1973-
ban követett el öngyilkosságot, parlamenti 
irodájában, egy fejére húzott nejlonzacskóval. 
 

 
3 Az OKP lehet, hogy szavakban ekkor mondott le a 
„forradalom eszméjéről”, de valójában ez már jóval 
korábban, a 20-as években megtörtént. Az OKP 
megalakulásától kezdve a bolsevik (később sztálinista) 
és baloldali bolsevik (bordigista, baloldali 
kommunista) áramlatok folyamatos összecsapása 
jellemezte. Ez lényegében Bordiga 1930-as pártból 
való kilépésével megszűnt. A történtek ellenére nem 
zárható ki, hogy kisebb, párton belüli, úgymond 
baloldali elhajló csoportok, akaratok időlegesen ne 
jelentek volna meg. Erről magyarul érdemben sehol 
nem fedezhető fel anyag. Az olasz baloldali 
kommunizmus, kommunizmus történetének más 
nyelveken (főleg olaszul, franciául, angolul) 
természetesen hatalmas irodalma létezik, amely a neten 
is fellelhető. Többek között: http://www.left-dis.nl/ 
vagy https://libcom.org/tags/philippe-bourrinet  stb. 
stb. 
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A munkásság egyesült erejébe vetett általános 
hit mellett a Minio képviselte szellemiség volt 
az egyik legfontosabb „adaléka” (erre utal 
filmünk címe) az ötvenes évek végi 
gyáralapítási mozgalomnak. Ugyanakkor jól 
megfigyelhető bizonyos elfojtás a még élő 
szereplők egy részének emlékezetében (és 
természetesen makroszinten is: a város 
ipartörténetének leírásaiban nem szerepel az 
„incidens”), akik az eseményekben a 
gazdasági vállalkozás szellemét, a 
„munkahely biztonságát” hangsúlyozzák, 
mintegy megfeledkezve a baloldali, 
munkásmozgalmi indíttatásról4. Ez ugyanis 
több konfliktus forrása volt az évek során. Az 
új gyárak lassan az uralkodó ideológiai 
paradigmák közötti űrben találták magukat: 
egyrészt a kapitalista kisvállalkozásokra 
épülő, robbanásszerű olasz ipari fejlődés 
narratívája a versenyszellemet és a tőke 
kreativitását hangsúlyozta, kizárva az ennek 

                                                 
4 Ezt részben alátámasztják a film első mondatai: „Nem 
volt ez szocializmus. Nem lehetett szocializmus, mert 
akkor szövetkezet lettünk volna. És persze nem azok 
voltunk.” Másrészt megnyilvánul ebben, hogy ezek a 
munkások a maguk mindennapos, ésszerű 
gondolkodásával felmérték, hogy ez nem az a 
társadalmi működés, amiről álmodtak, és amiért 
küzdöttek (szocializmus). Azaz kifejeződik egyfajta 
osztálytudatosság, s kifejeződik az ebből következő 
csalódottság is. Így állt elő aztán az a faramuci helyzet, 
amelyben a munkásönigazgatás pusztán 
önkizsákmányolássá, önmenedzselő (munkás, 
dolgozói) kapitalizmussá lett, és adott esetben (mint 
ahogy a filmben is szó esik róla) sztrájkmozgalmuk 
saját magukkal szembeni mozgalomként is létezett. 

nem megfelelő mozzanatokat, az ettől eltérő 
kísérleteket (Civita Castellanát például 
messze elkerülik az autópályák), de 
konfliktusba kerültek a Minio által képviselt 
szövetkezeti elképzelésekkel is, amelyek 
értelmében a kollektív tulajdonnak 
fokozatosan át kellett volna hatnia helyi 
szinten a gazdasági, kulturális és társadalmi 
élet egészét5. 
 

 
 
A munkásközösségek és az egyének szintjén 
bomlasztó folyamatok indultak, mivel hozzá 
kellett idomulniuk a kapitalista verseny adta 
keretekhez, nem kapván készen, és a napi 
túlélésért folytatott harcban nem maradt 
energia és fantázia sem kialakítani (bár Minio 
elindított egy ilyen jellegű vitát) olyan 

                                                 
5 Megjegyzendő, hogy a Minio általi elképzelések 
egyrészt magából az adott termelési módból, másrészt 
az olaszországi munkásmozgalom hagyományaiból 
(komoly, elevenen létező hagyományokról van szó; 
gondoljunk csak a 1919-20-as gyárfoglaló 
mozgalmakra, vagy elméleti megalapozásként Gramsci 
írásaira) származnak. De a korszellemet se felejtsük el. 
Ha nem is egy időben, de kortárs mozgalomként (egy 
évre rá) Magyarországon a „ … kollektív tulajdonnak 
fokozatosan át kellett volna hatnia helyi szinten a 
gazdasági, kulturális és társadalmi élet egészét”- 
gondolat konkrét megjelenési formát kapott. Ugyanis 
minden polgári hazudozás ellenére 1956 elsősorban 
nem nemzeti szabadságharc, hanem társadalmi 
(munkásforradalom) volt a maga gyengeségeivel és 
kommunista értelemben vett progresszivitásával együtt 
(gondoljunk a munkástanácsok szerepére vagy  Angyal 
Istvánra stb.). A témáról bővebben: Magyar 
munkástanácsok 1956-ban (dokumentumok)  Bill 
Lomax-Kemény István (szerk.), Angyal István saját 
kezű vallomása , Bill Lomax: Magyarország 1956, 
Szuronyok hegyén nem lehet dolgozni! 
(http://mek.oszk.hu/15200/15248/15248.pdf ), Claude 
Lefort: A magyar felkelés (http://barricade.hol.es/ 
osztalyharc_tortenete/lefort_magyar_felkeles.html), 
Cornelius Castroiadis : Kérdések az FKP vezetőihez 
(http://barricade.hol.es/osztalyharc_tortenete/castoriadi
s_kerdesek.html)   stb. stb. stb. 
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ideológiai és adminisztratív formákat, 
amelyek az ösztönös kísérletet baloldali 
irányba radikalizálhattak volna (az iparban 
nem volt szövetkezeti hagyomány, csak a 
mezőgazdaságban és a fogyasztói 
szektorban). Az általuk létrehozott struktúra 
ráadásul versenyképesnek bizonyult: a gyárak 
a hatvanas évekre az olasz háztartási kerámia-
termelés 60%-át adták, ami szintén nem 
fokozta a változtatás igényét6.  
                                                 
6 Ez az eset (is) példa arra, hogy mivé válhat egy, a 
kommunizmus jegyeit is magán viselő 
munkásönigazgatási kezdeményezés kommunista 
(ön)irányítás nélkül. Erről írtunk ’Az erőszak 
archeológiája’ című cikkünkben 
(http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-4.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert/az-eroszak-archeologiaja---
pierre-clastres-konyverol.html): „Azt mondjuk, hogy a 
gyárat és a földet el kell foglalnia a proletariátusnak, de 
nem zárkózhatnak el árucsereberélő 
munkástanácsokként egymástól, árut, értéket, tőkét, 
azaz kapitalizmust termelve; de nem is rendeződhetnek 
kvázi állami hierarchiává, ahol a  csúcsvezetés 
parancsaival s hatalom felhalmozásával szemben 
egyéni felhalmozással, majd árucsereberével, 
kapitalizmussal, a múlt elölről kezdésével védekeznek. 
Arra  kell tehát törekedni, hogy pl. a gyárak és a föld 
tanácsai  első ("minimum") lépésként a termelési 
láncolatban, a közvetlenül egymásra utaltságban 
egymással tárgyalva és tervezve, tanácsaikban 
egymásnak helyet adva konszenzussal döntsenek,  
kizárandó a tulajdoni elválasztás, az érték s árucsere 
szerves egészét.  E társadalmivá egyesüléshez, 
társadalmasításhoz valóban szükséges a forradalmi 
proletariátus szervezete, mely lényegénél fogva 
univerzálisabb egy munkástanácsnál. A  forradalom- 
folyamat; s egyrészt nem minden proletár fog azonnal 
kommunista álláspontra helyezkedni, másrészt nem 
lehet az erőket szétforgácsolni, pláne a szükségképp 
szervezettel, a tőkével, állammal szemben. De a 
forradalmi szervezet csak akkor hívható kommunista 
pártnak, ha elkülönülése nem hierarchikus, hanem az 
öntudatra ébresztéssel- ébredéssel megszűnő; ha nem 
elitté, állammá szerveződik és  parancsol a folyamatok 
felett, hanem konszenzussal döntőként, kritikusan s 
önkritikusan cselekvőként, többség- kisebbség 
hierarchiáit, döntési mechanizmusait, mentalitásait 
tagadva maga lesz a folyamat; ha a tanácsok 
kommunista tagságuk révén párttá lehetnek, s az 
világtársadalommá lesz. Persze, mindez nem 
nélkülözheti a gazdaságon kívüli kényszerek 
alkalmazását, a proletárdiktatúrát. És itt 
megjegyeznénk a fanyalgók kedvéért: már a gyár 
elfoglalása is az; s nevetséges dolog azt képzelni, hogy 
amíg az új viszonyok, mentalitások a régi világ 
eszközeivel termelik újjá önmagukat, pl. a gyáriparral, 
annak termelési hierarchiáival, addig ők maguk, 
pusztán az új világ reményével telve örökkön örökké 

A filmben megszólalók többször utalnak 
egyéni meghasonlásokra, amelyek a hatvanas 
évek olasz politikai forrongásában kínálkozó 
baloldali elköteleződési lehetőségek és a saját 
„tőkési” helyzetük feszültségéből adódtak, 
illetve arra a tényre, hogy az eredetileg 
egymással szolidáris munkáskollektívák 
egymás versenytársai lettek a piaci 

                                                                            
maradéktalanul s háborítatlanul fejlődhetnek és 
fennmaradhatnak. S a proletariátus diktatúrája, ami 
értelem szerint nem lehet  állami, elitisztikus, 
önmagában is a restauráció forrása lehet: a párt 
társadalommá levésének e fázisa minden önkritikusság 
ellenére (anélkül meg pláne) elitizmussá, 
bolsevizmussá, egyéni felhalmozássá, régi világ 
szemetjévé nyomorodhat. De ahogy nem várható el a 
kapitalizmustól, hogy a kommunizmus világát  
előállítsa, úgy a probléma elkerülése sem vezet 
megoldáshoz. A különböző kommunák, progresszív 
mozgások, a proletariátus a paupertől a mérnökig vagy 
kommunista mozgalomként foglalják el a tőkétől az 
egész társadalmát, termelőeszközeit, vállalják fel a 
továbblépés ellentmondásosságát, nehézségeit, a 
világgal s önmagukkal való harcot- vagy a 
kapitalizmus gondoskodik arról, hogy romhalmazának 
primitivizmusában fejlődjenek. 
Vissza, ugyanide.” Az idézethez még megjegyeznénk, 
hogy mindehhez szükségesek az objektív feltételek. A 
dolog nem működik úgy, ahogy a FAU (Freie 
Arbeiterinnen- und Arbeiter-Union) szindikalistái pár 
évvel ezelőtt megpróbálták. Elfoglalni a kapitalista 
tenger közepén egy gyárat, beindítani, és ezt elnevezni 
szocializmusnak- hát ez még ahhoz is kevés, hogy 
kapitalizmus helyettinek, nem-kapitalista akárminek 
(pl. szocializmusnak), nemhogy meghaladva 
tagadásnak hívjuk.  Mindez csak úgy kap 
progresszivitást, ha egy forradalmi folyamat része, és 
végeredményképpen a meghaladva tagadás nemzetközi 
mozgalmának, a kommunizmusnak részévé válik.  Ez 
persze nem vezethet minket ahhoz az egyoldalú, 
merev, az ellentmondásosság elméleti 
megszüntetésével, elhazudásával létrejövő 
következtetéshez, hogy a filmben történtekkel 
egyáltalán nem értünk egyet, hogy a történtek merőben 
ellenforradalmiak lennének. Ez egy elitista kijelentés 
lenne, amely nélkülöz minden történelmi szemléletet, 
nem beszélve az osztályszolidaritás empátiájáról.  Az 
adott időszak korlátai között résztvevők, az adott 
tudattal és lehetőségekkel éltek egy jobb világ s élet 
megtalálásához. Nem nélkülözve a kapitalizmus 
meghaladásának tendenciáját ama jobb világ, vagy a 
szervezés, annak miértjének stb. tekintetében.  Persze 
mindez olyan formát öltött, ami az elidegenedést, 
kapitalizmust tartotta fenn elidegenedett, kapitalista 
eszközökkel. De még ehhez is kellett ama tendencia,  
az osztályszolidaritás adott lehetőivel, amelyet 
meghatározták a nemzetközi munkásmozgalom, a 
kommunista mozgalom konkrétumai is. 
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részesedésért folytatott harcban. Ezzel együtt 
az is sokukban felmerült, hogy 
tulajdonképpen „balról előzték” a hivatalos, 
reformista OKP politikai vonalat, mivel 
akárhogy is, de munkástulajdonba és 
munkásirányítás alá helyezték ezeket a 
termelőegységeket, ami számukra néha a 
szocializmushoz vezető valóságos útként 
jelent meg. Mindemellett számos ponton és 
módon vettek részt a közösség életében. 
Egyrészt a tagok között visszaosztották a 
hasznot, a város egyre fontosabb 
munkahelyteremtői és adózói voltak, pénzzel 
támogatták a helyi szociális intézményeket, 
illetve részt vettek nemzetközi szolidaritási 
akciókban, például Vietnam esetében. 
A „Vörös enzim”-ben megidézett történet 
furcsa, tele van kétértelműségekkel, és a fent 
leírtak következtében a mai napig semmilyen 
módon nem kanonizálódott – jóllehet, mint a 
munkásönirányítás idioszinkretikus példája, 
helyet kaphatna az Autonomia Operaia 
referenciatörténetében – ilyesmiről nem 
tudunk. A történetre Claudio Feliziani 
barátom és alkotótársam bukkant rá, mikor 

különböző véletlenekből kifolyóag Civita 
Castellanába költözött, és megvásárolt egy 
romos moziépületet. Itt 1997 és 2001 között 
„Cineclub Civita Castellana” néven közösségi 
mozit és vitakört üzelmeltetett, ahová – főleg 
dél-amerikai, baloldali indíttatású mainstream 
filmek mellett – egyrészt Rómából, a 
Munkásmozgalmi Filmarchívumból hozott 
anyagokat, illetve dokumentarista 
videókurzust szervezett helyi fiataloknak. A 
„Vörös enzim” első bemutatója is itt volt, az 
egykori résztvevők meghívásával – nem 
aratva osztatlan sikert; az általános 
visszhangtalanság mellett ez is hozzájárult 
ahhoz, hogy a mozit eladta és máshová 
költözött (én nem tudtam jelen lenni a 
vetítésen). A filmet a Facis nevet viselő, 
jelenleg is az eredeti struktúrában működő 
gyárban forgattuk 1998-ban, a Balázs Béla 
Stúdió (ahol akkoriban dolgoztam) 
közreműködésével. A hanganyagot a még élő 
gyáralapítókkal készült interjúk szerkesztett 
változata adja. 
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- Saul fiához 
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