
Jemnitz János:

AZ ANARCHO-SZINDIKALIZMUS* MAGYARORSZÁGON 
1914 ELŐTT

A magyar politikai élet megfigyelői, a munkásmozgalom aktív 
résztvevői, sőt a szindikalizmus magyar úttörői is egyetértettek 
abban, hogy a magyar anarcho-szindikalista mozgalom néhány 
év erőfeszítései után elhalt. Az elhalás folyamatát nyomon kísér
hetjük a rendőrség évi jelentéseiben, a szociáldemokrata párt 
képviselőinek és sajtójának reagálásaiban, de talán elsősorban a 
magyar anarcho-szindikalista mozgalom két legjelentősebb iro
dalmi képviselőjének: Szabó Ervinnek és Batthyány Ervin gróf
nak írásaiban és levelezésében.

A magyar szindikalista mozgalom szárnybontása és hanyat
lása néhány év alatt ment végbe. 1904-re, későbbi vezetőinek 
írásaiban, levelezésében már kijegecesedtek a szindikalista plat
form alapkövetelései. Igen hamar világossá vált, hogy — a francia 
fejlődésnek megfelelően — nálunk is két szárny lép fel egyidejűleg 
a szociáldemokrata irányvonal ellen. A szindikalista-marxista, 
amelyet Szabó Ervin képvisel, és az anarchista, amelynek gr. 
Batthyány Ervin a hangadója.* 1 A megosztottság sohasem tűn t

* Az anarcho-szindikalizmus a századfordulón, az imperializmus kor
szakában tűnt fel, mint a nemzetközi munkásmozgalom egyik legfontosabb 
áramlata. Elsősorban a latin és a nyugati országokban erősödött meg. 
Jelentkezését megelőzte az anarchizmus, a szociáldemokrácia és a trade- 
unionizmus válsága. Az anarcho-szindikalizmus fellépésénél igen nagy 
szerepet játszottak a spontán erők, többek között az, hogy a tömegek 
csalódtak a polgári demokráciában, a parlamentarizmusban és a szociál
demokrata pártok parlamenti reformizmusában. Az anarcho-szindikalizmus 
így forrongó erőket képviselt, de ideológiája teljesen elhibázott volt, mód
szerei nem célravezetőek. A történelem bebizonyította, hogy bármennyire 
szerették volna megdönteni az anarcho-szindikalisták a tőke uralmát, 
ez politikai eszközök, a proletárdiktatúra nélkül nem volt lehetséges. 
Az anarcho-szindikalista útkeresés elhibázottsága még hőskorában, az 
első világháború előtt kiderült. A későbbi gazdasági-technikai fejlődés 
során pedig a ballasztnak bizonyult anarchista decentralizációs elképzelések 
végleg a történelem süllyesztőjébe kerültek.

1 E tanulmány az anarcho-színdikalizmust vizsgálja. Az anarchizmus 
magyarországi hatásának elemzését nem tartja feladatának. így nem tér ki 
a J. Most-féle, a német és az osztrák munkásmozgalomban felbukkant 
anarchista áramlat hazai összefüggéseire, Schmitt Jenő tevékenységére, 
vagyis azokra a mozgalmakra és eszmei tanításokra, amelyek a cikkben
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el sem az elméletből (Szabó és Batthyány levelezése), sem a gya
korlatból (frakcióharc ,,a forradalmi szocialisták” és az elméleti 
anarchisták között, amely szervezeti szakításhoz vezetett). A szét
válás az elméleti-gyakorlati következtetések, tételek fokozódó 
tisztázása nyomán érett meg, de talán még nagyobb mértékben 
járult hozzá az egész mozgalom sikertelensége. Miután világossá 
vált, hogy a mozgalom gyakorlati jelentőségre nem tesz szert, 
hogy az aktív politikai szereplést a jövőre kell prolongálni, lehull
tak azok az összetartó pántok, amelyek indokolták a korábbi 
összefogást. Míg korábban a szociáldemokrata párt irányvonalá
nak felváltása volt a közös cél, miután e törekvésük meghiúsult, 
a szociáldemokrata vezetőség pozíciója megszilárdult és a közel
jövőben megingathatatlannak látszott, a szövetségi kapcsolat 
lételemei semmivé váltak, a szövetség felbomlott.

Ezzel kapcsolatos a magyar anarcho-szindikalizm'us legszem
betűnőbb sajátossága: bár elméleti képviselői már 1904-ben
világosan látták, hogy elképzeléseik milyen pontokon térnek el a 
szociáldemokrácia politikai irányvonalától, kezdetben tartózkod
tak  az eltérések kiélezésétől és inkább abban bíztak, hogy követe
léseiket ismertethetik a szociáldemokrata mozgalmon belül. Tud
ták, hogy a szakadás előbb-utóbb be fog következni, de ezt ők 
maguk nem siettették. Batthyány írja ezzel kapcsolatban Szabó 
Ervinnek 1906 februárjában : „Én is azt hiszem, hogy előbb- 
utóbb elkerülhetetlen lesz a krach a szoc. dem. (Eredetiben így — 
J. J.) párt és közöttünk és szintén azt hiszem, hogy ezt, ameddig 
lehet, el kell kerülnünk. Vigyázok is, hogy írásaimmal ne jussak 
egyenes összeütközésbe velük.”2

Az összeütközés azonban mégis bekövetkezett. Megkezdődött 
a nyílt eszmei harc a szociáldemokrácia és az anarcho-szindikalizmus 
magyar hívei között. A szociáldemokrata vezetőknek reagálniuk 
kellett és reagáltak is Szabó Ervin és Batthyány tevékenységére. 
E küzdelem néhány évig tarto tt, de lényegében mindvégig pusztán 
elméleti síkon folyt. A szindikalizmusnak Magyarországon 1914 
előtt sosem voltak munkástömegei. Mint eszmei irányzat azért 
maradhatott fenn ennyi ideig tényezőként, m ert kedvező személyi, 
anyagi, külső és belső politikai feltételek átmenetileg ellensúlyoz

tárgyalt korszakot körülbelül egy évtizeddel megelőzve, az anarchista 
felfogásnak Magyarországon utat vágtak. További kutatás feladata annak 
kimutatása, hogy a korábbi évek anarchistáival mi lett, hogyan szóródtak 
szét, és hányán tevékenykedtek tovább a századfordulót követő évtizedben. 
Tény az, hogy Schmitt Jenő anarchizmusa annyira lezárt volt, hogy ezen 
az úton nem juthatott tovább a tényleges munkásmozgalom, az anarcho- 
szindikalizmus felé. A Társadalomtudományi Társaság 1904-ben meg
tartott vitáján Szabó Ervin Schmitt Jenő és Migray József felszólalásáról 
megállapítja, hogy ezek a küzdő világnak hátatfordítanak, a tettvágyat 
kiölik. („Huszadik Század”, 1904. II. 653—654. old.)

2 P l Archívum. 507/30. b/40.
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hatták azokat a körülményeket, amelyek végeredményben Magyar- 
országon ezt az igyekezetei eleve kudarcra ítélték.

E feltételek között kell említenünk, hogy Magyarország elmé
letileg legjobban képzett szocialistája, Szabó Ervin 1904-től a 
szindikalizmusban látta a munkásmozgalom jövőjét, hogy gr. 
Batthyány Ervin anyagi támogatása biztosította az anarcho- 
szindikalista eszmék terjesztését, amiben ő maga is tevékenyen 
részt vett. A magyar belpolitikai válság átmenetileg megerősí
tette a szociáldemokrata párton belüli ellenzéket, másfelől pedig a 
magyar „forradalmi szocialisták” mögött o tt állt a francia szak- 
szervezeti mozgalom százezreinek tömegereje, harci tapasztala
tainak varázsa és elméleti képviselőinek tekintélye.

Magyarországon az anarcho-szindikalizmusnak, mint tömeg- 
mozgalomnak azonban nem voltak meg a létfeltételei. Ezt, mint 
mondottuk, felismerték és részben elemezték már a résztvevők, a 
kortársak és az utókor egyaránt. Ezeket az okokat legtömörebben, 
legplasztikusabban Révai József foglalta össze: „Egy országban, 
ahol a szakszervezeti mozgalom szinte helyettesítette a párt
mozgalmat és ahol a baloldali ellenzék a munkáspártnak a szak- 
szervezeti mindenhatóság alól való emancipációját követelte, nem 
sok keresnivalója lehetett a szindikalizmusnak, hisz a szakszer
vezeti bürokrácia megette a kenyerét. . .  de a szindikalizmusnak 
nem lehetett azért sem talaja, mert a magyar munkásságnak a 
magyar állam építményében levő rengeteg félfeudális maradvány 
m iatt nem igen volt alkalma parlamentáris illúziókkal teleszívni 
magát, így tehát kiábrándulnia sem igen kellett belőlük. Ezért 
nem akadt vevője a szindikaliSta portékának és Szabó Ervin, 
aki a szociáldemokrácián belül fellépő baloldali ellenzéki moz
galmakba nem tudott és nem akart belekapcsolódni, tömegbázis 
nélkül maradt.”3

A mozgalom csődbejutásának dátumánál egy pillanatra meg kell 
állnunk. A különböző értékelések egybehangzóan 1910-ben álla
pítják meg az időpontot. Az újabb magyar feldolgozó irodalom
ban a kudarcot Szabó Ervin visszavonulásával jelzik, Szabó Ervin 
cikkeinek, valamint a szindikalista kiáltványnak hatástalanságával 
magyarázzák. Ez az okfejtés nagyjában-egészében helytálló. 
Csupán ki kell egészíteni, és nemzetközi összefüggéseibe beállítani. 
Nem tarthatjuk ugyanis véletlennek, hogy ugyanekkor pa ttan t ki 
a francia szindikalizmus válsága is. E válság a vezetésben bekövet
kezett változásokban is kifejezésre jutott, de mögötte a szindikaliz
mus perspektívájával kapcsolatos éles véleményeltérések bújtak 
meg. Nem pusztán arról van szó, hogy a Szabó Ervinék által 
bálványozott francia forradalmi CGT nem tudta programját a 
gyakorlatba átültetni, hogy súlyos vereségeket szenvedett a

3 Révai József : Marxizmus, népiesség, magyarság. Szikra 1949. 57. old.
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sztrájkharcokban. A lényeg az, hogy a vezetés teljesen elbizony
talanodott, a mélypontról különféleképpen kereste a kivezető 
utat, az imperializmus, a trösztképződés és a háború veszélye új 
feladatok elé állította a francia szakszervezeteket. A felvetődő 
újabb és újabb problémák kiélezték a belső nézeteltéréseket, a 
CGT önvizsgálatba merült, saját megújulása kötötte le erejét, 
hogy aztán kiadhassa a jelszót a tömegek felrázására, harcba- 
vetésére.

A nemzetközi politikai helyzetben és a nyugati, főleg a fran
cia munkásmozgalomban tehát mélyreható változások következtek 
be, amelyeknek elkerülhetetlenül hatniuk kellett Szabó Ervinre 
és a magyar anarcho-szindikalizmus sorsára. A magyar csődöt 
tekinthetjük primér tényezőnek, de ezt ki kell egészíteni az anarcho- 
szindikalizmus francia válságával. És ami e kettős válság másik 
oldala: Szabó Ervin elismerte, hogy „Magyarországnak még jó 
néhány közbenső stációt kell megjárnia, amíg a szociális forra
dalomra éretté válik” , amiből levonja az egyenes következtetést : 
,,a szociális forradalom szellemi előharcosai egyelőre aligha fognak 
tömegeket megmozgatni” 4 — vagyis a mozgalom vezetését 
jóidőre átengedte a szociáldemokráciának. Nemzetközi viszony
latban a francia szindikalisták ugyan nem mondtak le vezetési 
igényükről, de a gyakorlatban befolyásuk csökkent, míg a szo
cialistáké nőtt.

Végezetül felmerül a kérdés : ha pusztán egy lényegében senki 
által nem vásárolt importcikkről van szó, akkor miért foglal
koztak e kérdéskomplexummal annyit a magyar munkásmoz
galomban, továbbá milyen hely illeti meg ezt az irányzatot 
érdemei, hibái és funkciója alapján a magyar munkásmozgalom 
fejlődésében.

Ha végiglapozzuk a korszak szociáldemokrata sajtóját (kiegé
szítve a „Huszadik Század”-dal), akkor azt tapasztaljuk, hogy 
a szociáldemokrata párt valamennyi jelentősebb vezetője és 
teoretikusa reagált a szindikalizmus jelentkezésére. Felmerül a 
kérdés: miért? Lényegében hasonló okok folytán, mint amiért 
Szabó Ervin Párizs felé fordult. Magyarországon minden gondol
kodó fő tudta, ha nem is fogalmazta meg olyan szabatosan mint 
Szabó Ervin, hogy „az egyik ország a gazdasági és társadalmi 
fejlődés magasabb fokán áll, mint a másik. Az előrehaladottabb- 
nak fejlődési irányából, társadalmi és gazdasági állapotából, 
politikai viszonyaiból leszűrődött elméleti és az elméletre alapí
to tt cselekvési program igaz és érvényes lehet az illető ország 
számára ; és igaz és érvényes lehetne az elmaradott számára is, 
amennyiben azt tartjuk , hogy a fejlődés menete nagyjából egy
forma valamennyi európai országban és valamennyi eljut előbb-

1 Szabó Ervin Válogatott írásai. Kossuth 1958. 332. old.
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utóbb abba a gazdasági és társadalmi struktúrába, amely a 
fejlettebbet jellemzi.”5

A fejlődésben elmaradott országban mindenki, aki előre akart 
lépni, ebben az időben Nyugat felé fordult. Nyugaton pedig 
a modern fejlődés a munkásmozgalom három típusát terem
tette m eg : a német szociáldemokráciát, az angol—amerikai
trade-unionizmust és a francia anarcho-szindikalizmust. (Termé
szetesen voltak közbülső áramlatok is. Másfelől nem a nemzeti 
jellem teremtette meg ezeket az eltérő mozgalmakat, hanem az illető 
országok gazdasági-történeti fejlődése differenciálta őket ezekké 
a fő típusokká.) Mind a három áramlatnak megvolt a nemzetközi 
kisugárzása. Magyarországon a trade-unionizmus még kevésbé 
hathatott, mint a szindikalizmus, mert ennek gazdasági-politikai 
feltételei hiányoztak. (A német szakszervezetekben meginduló 
hasonló típusú tendencia már magas életszínvonal és a politikai 
jogok birtokában erősödött meg.) A magyar szociáldemokraták 
párt- és szakszervezeti vonalon egyaránt a német iskolában 
tanultak és azt vallották mesterüknek. A német szociáldemokrá
ciának a nemzetközi munkásmozgalomban Nyugaton .„balfelől” 
legkomolyabb ellenfele a francia szindikalizmus volt. Magyar- 
országon ezért majdnem mindenkinek, aki szocialistának vallotta 
magát és Berlinen túljutott, szinte elkerülhetetlenül Párizsba 
vezetett az útja. Ez tűnt a kortársak számára egyedüli lehetséges 
alternatívának. (És itt nemcsak Szabó Ervinre és Batthyányra 
gondolunk. Varga Jenő is, ha a németeknél nem kap kielégítő 
feleletet, a francia szindikalistáktól kölcsönöz érveket és irány
elveket.6 Egyeseknél pedig, mint Jászinál, a francia munkás- 
mozgalom példája a maga kettősségében h a t:  egyaránt rokon
szenvezik a szindikalizmussal és Jaurés-zel, bár mindkettőt átfor
málja a maga ízlésére, sok vonatkozásban kiforgatva őket valódi 
jellegükből. A polgári radikálisok táborában nem egyedül Jászi 
érdeklődik a szindikalizmus iránt. (Ez természetes is, hiszen ők 
még inkább, mint a munkásmozgalom, jövendőjüket Párizs könyvei
ből akarták kiolvasni.) A fejlődés irányába fordulás természetes 
volt a kortársak számára és ezért, ha jogosultnak is találjuk, mégis 
megjegyzést kell fűznünk Révai József azon szemrehányásához, 
hogy Szabó Ervin számára ,,a bolsevizmus és a mensevizmus 
egyformán szürke a német marxizmus éjjelében” .7 Nem arról 
van szó, mintha a mulasztás, a munkásmozgalom történetében 
végbemenő nagy változás fel nem ismerése m iatt Szabó Ervinnek 
igazolást, felmentést kellene adni. Pusztán a jelenséget kell meg

6 Szabó Ervin : Dr. Isskruljev Krszta. „Huszadik Század”, 1914. 664. old.
6 Varga Jenő : A kartellek és a munkásság gazdasági harcai. „Szocializ

mus” . 1911/12. 419—421. old.
7 Révai J. id. mű, 52. old.
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magyarázni. A felsoroltak jóformán mind élénken reagáltak az 
oroszországi forradalomra. De nem látták  meg, hogy új irányzat 
született és továbbra is azt vallották, hogy az emberiség jövőjét 
a leghaladottabb országokban kovácsolják. A magyar szocialista 
mozgalom perspektíváját igy ők a német példával szemben, a 
francia gyakorlat alapján akarták magyarázni. És ezért, bármi
lyen gyenge is volt a magyar anarcho-szindikalista mozgalom, a 
magyar szociáldemokrata vezetőség újra meg újra foglalkozott a 
„veszéllyel” , mivel tudta, hogy a kis csoport mögött egy nemzet
közi áram lat áll.

Az anarclio-szindikalizmus feltűnése Magyarországon

E téma teljes történelmi kibontására ez a cikk nem vállalkozik. 
Viszont megkísérli a mozgalom körvonalait felvázolni, ami lépést 
jelenthet előre a további részletkutatások felé.

Az első kérdés, ami itt felmerül az, hogy mióta voltak Magyar- 
országon szindikalisták? A kezdőpontot meghatározni persze 
igen nehéz. Kétségtelen, hogy a magyar irányzat központi alakja 
Szabó Ervin. Szabó Ervint illetően az általános felfogás az, hogy 
életpályájának 1907 utáni szakasza tekinthető igazán szindikalis- 
tának, bár a szindikalista nyomok kimutathatók nála korábban is.8 
Egyesek e cezúrát korábbra, 1905-re teszik.9 Ügy érezzük azonban, 
hogy Szabó Ervin írásai és levelezése már korábban is szindikalista 
hatást tükröznek. A Szabó Ervin Válogatott írásai elé írt bevezető 
tanulmány helyesen húzza alá, hogy ebben nagy szerepe lehetett 
Szabó Ervin 1904 végi párizsi tartózkodásának, Hubert Lagardelle- 
lel és másokkal történt találkozásának. Levelezése ennél sokkal 
többre enged azonban következtetni. Hubert Lagardelle első, 
számunkra hozzáférhető levelét Szabó • „elvtársnak” írta 1904. 
november 1-én, találkozásuk előtt. A második (december 30- 
án kelt) levél megszólítása „Kedves Szabóm” („Mon cher 
Szabó”).10

I tt  nem pusztán egy tartós barátság megalapozásáról van szó. 
Nem személyes rokonszenv, hanem az elvek egyezése hozta a két 
embert közel egymáshoz. Ezt bizonyítják a levél következő sorai: 
„Élénk örömmel fogadtam baráti levelét és nagyon köszönöm azt 
az ígéretét, hogy rendszeresen levelezni fog velünk.” Lagardelle 
ugyanitt aláhúzza: a francia szocialista mozgalomban észre
vették, hogy „többen vannak a mi tendenciánk mellett” , mint 
gondolták. Majd Kautskyról megállapítja, hogy „nem fogja fel a

8 Szabó Ervin Válogatott Írásai. Kossuth 1958. 9—12. old.
9 Gedő András : Szabó Ervin és a marxista filozófia. „Párttörténeti

Közlemények”, 1957. 1. sz.
10 P l Archívum. 507/27/1 és 507/27/2.
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szocializmus válságának igazi okait” , főként amiatt, mert nem 
mer szakítani a parlamentarizmussal. Ezután igen fontos sorok 
következnek : „Egyébként nem számít sokat, ha kiközösítenek. 
Valószínűleg ez az egyetlen eszköz, hogy a nyugtalan szellemeket 
rávegyük, hogy ebben az órában minket olvassanak.” Majd 
kijelenti: „Tudatában vagyok egyébként a hatalmas nehézségek
nek, amelyek eszméink előtt állnak.”11

A párizsi látogatást tehát határkőnek kell elfogadnunk. A levél 
alapján túl színtelen a Szabó Ervin Válogatott Írásai bevezetőjé
nek az a meghatározása, hogy „saját szindikalista tendenciái 
ekkortól kezdenek erőteljesen kibontakozni” . Mert igaz ugyan, 
hogy ezután új fázis kezdődik Szabó Ervin életében, de a barátság12 
és a levélváltás már bizonyos kialakult koncepciót is regisztrál,

11 Pl Archívum. 507/27/20.
12 A fegyverbarátság a következő években még inkább elmélyült. Lagar- 

delle 1905 januárjában közölte Szabó Ervinnel, hogy cikket készül írni a 
jelenkori szocializmusról és ehhez szeretné megkapni Szabó Ervinnek azt 
az írását, amely a Marx—Engels Válogatott Művei előszavaként jelent 
meg. Más e témába vágó művét is szívesen fogadná. (Pl Archívum. 507/27/3.) 
Ugyanebben a levélben részletesen ismerteti Szabó Ervinnel a francia 
szocialista mozgalom belső helyzetét, leírja fenntartásait az éppen végbe
menő pártegyesüléssel szemben. Egy hónappal később, a tanulmány 
elolvasása után biztosítja Szabó Ervint, hogy „teljesen ez” (c’est tout a 
fait sá) az ő nézete is „a szocializmus értelmezését illetően” (P l Archívum 
507/27/4.). A barátság később sem szakadt meg. Lagardelle 1907 őszén, 
írja Szabó Ervinnek: „Az eszmék és pártok általános felbomlása idején 
nekünk erősen kell tartani magunkat . . . még szorosabbra kell fonni kap
csolatainkat.” (P l Archívum. 507/27/7.) 1908-ban Szabó Ervin ismét 
Párizsba utazott, ahol Sorellel és Berthtel is találkozott. 1911—12-ben 
igen élénk levelezést folytatnak és Szabó Ervin szervezte meg 1912-ben 
H. Lagardelle magyarországi látogatását, előadásainak megtartását. 
Lagardelle Budapesten a Társadalomtudományi Társaság rendezésében 
tartott előadást A demokrácia aktuális problémái Franciaországban címmel. 
Az előadás szövegét a „Huszadik Század” két folytatásban közölte. Lagar
delle egyébként 1914 januárjában újra Budapesten járt. Ismét előadást 
tartott a Társadalomtudományi Társaságban (a francia szocializmusról), 
interjút adott a radikális „Világ” munkatársának, majd szociáldemokrata 
rendezésben is vállalt egy előadást. Ez a szabók egyletében hangzott el a 
sajtószabadság franciaországi megvalósulásáról. Az előadáson Buchinger 
Manó elnökölt. Az előadást (amely után a „Népszava” beszámolója szerint 
Lagardelle-t megtapsolták) a Szabó Ervinhez közelálló Polányi Károly 
tolmácsolta. („Világ”, 1914. január 7.; „Népszava”, 1914. január 9.)

Szabó Ervin egyébként kapcsolatba került más francia anarcho-szin- 
dikalistákkal is. így  P. Delesalle-tól szerzett be könyveket, B. Kricsevszkij 
kérte fel cikk írására a szindikalista „Bevolution” számára (P l Archívum. 
507/20/13—14—15.). Hasonlóképpen cikket kért tőle P. Monatte, a CGT 
fél havonként megjelenő folyóiratának, a „LaVie Ouvriére”-nek a szerkesz
tője is : „Mi azt szeretnénk, ha külföldi elvtársaink abban segítenének, 
hogy az ő országukban végbemenő munkásmozgalmat értetnék meg velünk. 
Itt nagyon tudatlanok vagyunk a német és osztrák munkásmozgalmat 
illetően . . .  ezeket a cikkeket nyújtva, Ön tényleges szolgálatot tesz nekünk.” 
(P l Archívum. 507/28/47.)
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aminek alapján megállapíthatjuk, hogy Szabó Ervin nem 1905 
és 1907 között, hanem 1902 és 1905 között vált szindikalis- 
tává.

Ez a folyamat természetesen nem egy nap alatt ment végbe, 
és lehetséges, hogy Szabó Ervin még ekkor bízott abban, hogy a 
szociáldemokráciát meg lehet szabadítani a reformizmustól és a 
dogmatizmustól. Ennek a folyamatnak, amelynek részletes vizsgá
latára itt  nem vállalkozunk, kezdeti fázisa kétségtelenül a „szo
cializmus válsága” , amikor Szabó Ervinben tudatosodott a refor
mizmus és a forradalmi irányzat szétválása, s láthatóan a forra
dalmi irányzatban bízott. Az ortodoxok érvelései azonban nem 
nyugtatták meg sem a múltra (az I. Internacionálé történetére), 
sem a jelenre nézve. Szabó Ervin a szocializmus válságának 
mélyebb okait k u ta tta , s eljutott a szindikalizmushoz.

A párhuzam szembetűnő Szabó Ervin és Lagardelle fejlődése 
között. Szabó Ervin a „Huszadik Század” hasábjain 1904-ben 
m utato tt rá, hogy a szociáldemokrácia parlamenti taktikája elkerül
hetetlenül váltja ki a reformizmus-revizionizmus tendenciáját. 
Ugyanakkor hitet te t t  amellett, hogy „a munkásosztály a kapi
talista gazdasági rend kebelében kezdi megalkotni gazdasági és 
társadalmi helyzetének sajátosságából kinövő csíráit a jövő 
gazdasági és társadalm i szervezési formáinak, amelyek, bár nem 
mindig az osztálytudatos proletárságnak alkotásai, maguktól — 
éppen az objektív tények erejével — ébresztik fel új milliókban 
a kapitalista renddel való ellentétes tudato t — az osztálytudatot” .13

Szabó Ervin tehát már franciaországi útja előtt kifejezésre 
ju tta tta  antiparlamentarizmusát, hitét, hogy a gazdasági szer
vezetek azok, amelyek a proletariátust össze tudják fogni és 
amelyek a szocializmus csíráinak letéteményesei, a jövő társa
dalmának kikovácsolói. Megannyi fundamentuma a szindikalizmus- 
nak.14 * És nem tekinthetjük véletlennek, hogy ebben a tanulmá
nyában Szabó Ervin m ár ismételten a „Mouvement Socialiste” 
eredményeire hivatkozik.

Mit képviselt ekkor ez a folyóirat? Ezt legjobban a főszer
kesztő, Hubert Lagardelle foglalta össze előszavában, amely a 
lap 1899—1904 közötti történetét elemzi. A lap annak idején —

13 Szabó Ervin Válogatott írásai. 113. old.
14 Meg kell jegyezni, hogy Szabó Ervin ebben az időben egy másik 

vonalon is fogékonyabbá vált az anarcho-szindikalista eszmék iránt. 
A pártvezetőséggel szembeni ellenzékisége arra ösztönözte, hogy a pártélet 
kérdéseire, a pártdemokrácia problémáira rendkívül érzékenyen és hevesen 
reagáljon, részben R. Michels felfogásához hasonlóan. Vagyis amikor 
Szabó Ervin intézményes biztosítékokat követelt a mozgalomban a vezetők 
minimális, a tömegek maximális jogkörének, a decentralizációnak, autonó
miának szavatolására, akkor az ellenzéki fellépésen túl útkeresésében itt is 
megmutatkoztak a rokonvonások a „tekintélyeket” ostromló új nemzetközi 
irányzatéval. („Világosság”, 1904.)
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mint kifejti — a reformista, parlamenti és kormány szocializmus 
elleni harcra alakult — amely ez idő tájt Millerand-t tám adta — 
s még nem szabadult meg illúzióitól. 0 és eszmetársai egyrészt 
azt hitték, hogy Jaurés küzdelme a Dreyfus-perben felfrissítheti 
a szocializmust, másfelől pedig, hogy a szervezeti egységgel elejét 
lehet venni a reformizmusnak. Később meggyőződtek tévedéseik
ről, rájöttek, hogy éppen Jaurés irányzatából születik meg a 
reformizmus.15

Miként Szabó Ervin életében, Lagardelle-ében is bekövetkezett 
az első törés. Szakított Jaurés-zel és teljes szívvel csatlakozott 
Guesde-hez: „Azt hitték, hogy a szocializmus növekvő szétbomlá
sának úgy lehet véget vetni, hogy mindazon heterogén elemekből, 
amelyek magukat szocialistának tartják, egy egységes nagy párto t 
teremtenek, amelynek meg kell védenie az e lveke t. . .  Ez a folyó
irat nagy, fiatalos lendülettel vett részt ebben az egységesítő 
mozgalomban . . . nem kérdeztük egymástól, hogy ezek a lénye
gében ellentétes erők hogyan fognak egységes erővé összeforrni, 
sem azt, hogy a forradalmi szocialisták és az államszocialisták 
hogyan fogják egymást megérteni. Az eredmény ismeretes.”16

Az új guesdista párt elhatárolta magát a miniszterializmustól, 
de a párton belül új ellentétek léptek fel. Mint Lagardelle írja, 
ők el akartak szakadni a dogmáktól, az új feltételekhez akarták 
igazítani a szocializmust, és ugyanakkor közelebb akartak kerülni 
az igazi munkásmozgalomhoz. Felfigyeltek a közben nagy tekin
télyre szert te tt CGT-re és elismerték, hogy annak „szuverén 
akciója sokkal hatásosabb volt, mint a mi forradalmi szocialista 
akciónk, amely sokszor ellentmondásos és a parlamenti szükség
letek rabja volt” .17

Lagardelle cikkének befejező részében — amely nem sokkal 
Szabó párizsi útja előtt lá to tt napvilágot — pálcát tör a guesdista 
párt, sőt az ínternacionálé amszterdami kongresszusa felett is, 
amely nem hatol eléggé a problémák mélyére és hitet tesz a CGT, 
az antiparlamentarizmus, az általános sztrájk szindikalista ma
gyarázata mellett.

Az idézett sorok azt m utatják, hogy Lagardelle és Szabó Ervin j
egyaránt fejlődésének harmadik szakaszába lépett. Először a 
reformizmussal szakítottak, majd pedig a Kautsky—Guesde típusú 
ortodoxiával és mindketten a szindikalizmus felé fordultak. Sőt, 
közös bennük az is, hogy szindikalista gondolataikat a szocialista 
szervezeti keretek között terjesztik, és bár elvileg élesen elhatárol
ják magukat, a szervezeti szakítást nem nagyon szorgalmazzák 
Ez az utóbbi vonás természetesen jobban kiütközött Szabó Ervin.

16 „Le Mouvement Socialiste” , 1904. október. 3. old.
16 Uo. 4. old.
17 Uo. 6. old.
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nél, aki m ögött nem álltak tömegek, mint Lagardelle esetében. 
De a szimptóma azonos és a személyes barátság a hasonló meg
győződést bizonyította.

A z anarcho-szindikalizmus mint szervezett 
irányzat Magyarországon

Mint a bevezetőben már említettük, valamennyi forrás egy
behangzóan megállapítja, hogy Magyarországon nem volt számot
tevő anarcho-szindikalista mozgalom. A szellemi zászlóbontás 
Szabó Ervin cikkével már 1904-ben megkezdődött. Ezt a tudo
mányos világban még inkább meggyorsította 1905-ös Jászi-ellenes 
polémiájával (Marx-kérődzők és osztályharc-rikkancsok), ahol 
már nyíltan lándzsát tö rt a szindikalizmus mellett.18

Ugyanebben az irányban hatott részben a Szabó szerkesztette 
Marx—Engels válogatott I. kötetének megjelenése. 1905-ig tehát 
az egyik és fő gyújtópont Szabó Ervin volt, de ő pusztán cikkeivel 
küzdött, amelyeknek csak korlátozott hatása lehetett, hiszen 
ezek főként a „H uszadik Század” értelmiségi olvasóihoz jutottak 
el.19

A másik gyújtópont gr. Batthyány Ervin körül alakult ki. 
Ugyancsak 1904-ben, a Társadalomtudományi Társaság által 
szervezett vitán, a négy korszakos szellemi irányzat között helyet 
biztosítottak az anarchizmusnak is. Az anarchista felfogást 
Schmitt Jenő, B atthyány Ervin és Migray József képviselte. 
Valamennyien az elméleti anarchizmus tételeit visszhangozták és 
mindannyiukon erősen érzett a krisztusi-tolsztojánus hatás.20 
Batthyány Ervin volt a legmodernebb, aki az anarchizmus és a 
szocializmus közös célkitűzéseit is hangoztatta és ezért nem vélet

18 Szabó Ervin Válogatott Írásai. 229—244. old.
19 Ezen túl Szabó Ervinnek a munkások kis részére lehetett csak közvet

len hatása, akik eljártak a szemináriumokra, a Szabad Iskolába. Ezek 
viszont tovább adták Szabó Ervin nézeteit. (Kassák Lajos visszaemlékezése.) 
Jelentősebb volt a kapcsolata a fiatal szocialista értelmiségiekkel, egyetemi 
hallgatókkal. Fiatal barátai, „tanítványai” szervezik meg a Szocialista 
Diákok Szervezetét, akik állandóan igénylik a „mester” támogatását. 
E szervezkedés tém ája nem tartozik ide, itt csak annyiban említjük, 
amennyiben jellemzőnek tarthatjuk, hogy a Szocialista Diákok Könyvtára 
sorozatban Szabó Ervin írása mellett megjelent az anarchista G. Herron, 
S. Faure és P. Krópotkin egy-egy rövid munkája.

20 Ez volt a helyzet a mozgalom későbbi szakaszában is. Az 1907-es 
rendőrségi jelentések szerint Tolsztoj írásait vitatták az anarchista csoport 
szemináriumain. (Budapesti 1. sz. Állami Levéltár, Főkapit. eln. rés. 1907— 
3142.) A kortársak (Kassák Lajos, Bresztovszky Ede) egyhangúlag meg
erősítik hogy a mozgalom elméletére Tolsztoj rendkívül erősen hatott. 
Az anarcho-szindikalista mozgalomba bekerülő munkások egy része a 
keresztényi-bibliás előiskolát járta ki, aminek nyomai jó ideig nem tűn
tek el. (B. Nagy József visszaemlékezése.)
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len, hogy Garami neki te tte  fel a kérdést, hogyan akarja meg
valósítani programját. Batthyány válaszbeszédében csak az elvi 
meggyőzést hangsúlyozta és ezzel ismételten feltárta az anarchisták 
legnagyobb gyengéjét, a gyakorlati akcióképtelenséget.21

Batthyány később — elismerve a hozzá intézett kérdés jogosult
ságát — továbblépett és az anarchizmus igazságainak eszmei 
hirdetésén túl gyakorlati erőt is szeretett volna tudni programja 
mellett. Kapcsolatba került a munkásmozgalommal. És amikor 
ez bekövetkezett, az ő anarchizmusa is szindikalista színezetet 
kapott. (Mint azonban a későbbiekben arról még lesz szó — hű 
maradt az anarchizmus alaptételeihez. Mindez azonban csak 
1905 után következett be.)

Egyéni fejlődését illetően már 1902-es levelei arról tanúskodnak, 
hogy eljegyezte magát az anarchista eszmékkel,22 de még egy évvel 
később is pusztán mások gondolatainak tolmácsolására készült, 
nem érzett magában annyi erőt és tapasztalatot, hogy saját 
véleménye alapján tanítson másokat. Sokféle elképzelése volt, 
több kísérletbe is belefogott (különböző típusú lapokba írt, 
megszervezte a bögötei iskolát). 1905-ben még lelkesen írja 
Szabó Ervinnek, hogy milyen fontos a nép nevelése. Az orosz 
narodnyikok példájára, azt a szerepet szánta az ilyen iskoláknak, 
hogy maguk köré tömörítsék a társadalmi és szellemi életet, amely
ből aztán ,,az osztályharc és a forradalom gócpontjai kialakul
hatnának” .23

Később Batthyány illúziói valamelyest megtisztultak és köze
lebb került a tényleges mozgalomhoz. Kendszeresen írt cikkeket 
az 1905-ben megjelent ,,Világszabadság”-ba, amelyet anyagilag 
is támogatott,24 majd az ő pénzén és az ő szellemi vezetésével

21 „Huszadik Század”, 1904.—Vő. Anarkizmus. A Társadalomtudományi 
Társaság által rendezett felolvasó-, illetve vitaülésen tartott előadások. 
Bp. 1904.

22 Pl Archívum. 507/30/1—2.
23 Pl Archívum. 507/30. b/33.
24 Külön tanulmány tárgya lehetne annak kimutatása, hogy a magyar' 

agrárszegénység mozgalmaiban mekkora volt a paraszti anarchizmus 
szellemi befolyása. Ismeretes, hogy a Yárkonyi István-féle Független 
Szocialista Pártban az anarchista hatás erősen érződött. Schmitt Jenő és 
Várkonyi István jól ismerték egymást. Az 1904 januári mezőberényi 
kongresszuson a szöciáldemokrata pártot sokan azért ostorozták, mert 
„egy újabb szervezett központi hatalom fennhatósága alá gyűr mindene
ket”. Hangoztatták, hogy ők az „uralomnélküliség és erőszak-nélküliség” 
álláspontjára helyezkedtek. A kongresszuson elfogadott Elvi Nyilatkozat 
7. §-a kimondja : „Az államot, a mai állapotában, mint minden rossznak 
forrását és szülőokát tekinti, s azért arra törekszik, hogy mint ilyennek, 
a nép a költségadást és emberanyag szolgáltatását minél előbb tagadja 
meg.” (A magyarországi szociálisztikus munkásmozgalmak az 1904. évben. 
Budapest 1905. 277—280. old.)

Az 1906-os gyomai politikai értekezlet a 7. §-t ugyan kihagyta, de az 
Elvi Nyilatkozathoz fűzött magyarázatban továbbra is hangoztatták,
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alapították meg 1906-ban a szombathelyi szociáldemokrata párt- 
szervezet lapját, a „Testvériség”-e t.25 A hetilap minden számába 
hosszú cikkeket írt, ezekben m ár nyíltan hirdette az anarcho- 
szindikalista elveket. (Lényegében anarchista, de sok kérdésben 
átvette a szindikalista jelszavakat. Írásainak elemzésére még 
visszatérünk.)26

B atthyány 1906 kora tavaszán lelkesen írta cikkeit és bár 
ta rto tt attól, hogy előbb-utóbb összeütközik a szociáldemokrata 
párttal, ezt mégsem látta imminens veszélynek. Áprilisban meg
említette Szabó Ervinnek, hogy szeretné megszervezni a Testvéri
ség K önyvtárat, amely sorozatban adna ki olyan anarchista 
írásokat, amelyeknek szerzői egyben a munkásmozgalommal 
kötik össze reményeik megvalósulását. (Kropotkin, J. Grave, 
W. Morris, Friedeberg írásait és saját cikkét jelöli meg.)27

1906 júniusi levelében közölte, hogy meg van elégedve a „Test
vériség” működésével, de megjegyezte, hogy a szombathelyi 
munkások között egyet sem lát, aki a szerkesztés munkájára alkal
mas volna. Ez az első kritikus, de szerintünk méginkább ön
kritikus hang — hiszen bizonyítja, hogy mennyire nem volt kap
csolata B attbyánynak az ottani munkásokkal.28

1906 július elején a „Népszava” reagált Batthyány cikkeire és 
a „Testvériség” szindikalista-anarchista irányvonalára. Batthyányi 
a támadás, de méginkább annak éles, személyeskedő jellege 
meglepetésként érte. Szabó Ervinnek írt levelében megjegyzi :

hogy őket a szociáldemokráciától az választja el, hogy az az erős centra
lizációra törekszik. (A programban sajátosan keveredik az államellenesség, 
a decentralizáció a kisparaszti parcella-igénnyel.) (A magyarországi szo- 
ciálisztikusmunkásmozgalmakaz 1906.évben. Budapest 1907. 377—381. old.)

1907-ben még közelebb kerültek egymáshoz a Független Szocialista 
Párt tagjai és a „Társadalmi Forradalom” anarcho-szindikalista irányzata. 
(A magyarországi szociálisztikus munkásmozgalmak az 1907. évben. 
Budapest 1908. 695. old.) A Várkonyi-féle parasztpárt azonban ekkor 
teljesen szétesett, a kapcsolatok kimutatásához további beható kutatásra 
lenne szükség.

25 Nádler Herbert (a lap főszerkesztője és egyben Batthyány bögötei 
uradalmának intézője, Batthyány teljhatalmú helyettese) szerint a lap 
1000 példányban jelent meg. Ebből 500-at az előfizetőkhöz, 100—150-et 
a Népszava Könyvkereskedéshez juttattak el. A trafikokban csak néhány 
példányt tudtak eladni. A lapra Batthyányék ráfizettek. Nádler Herbert 
e levelének van egy másik, nagyon fontos mozzanata is, amely éppen 
Szabó Ervin véleményére utalt : „Nagy megnyugtatás számunkra, hogy 
meg vagy elégedve a »Testvériség«-gel.” (P l Archívum. 507/37/10.) Sajnos, 
nincsenek olyan későbbi utalások, amelyekből nyomon lehetne követni, 
hogy mennyiben változott Szabó Ervinnek a lapról alkotott véleménye.

26 Néhány cikke egyúttal megjelent a nagyváradi szocialista hetilap, 
„A jövő” hasábjain is, amelyet valószínűleg szintén támogatott. „A jövő” 
Szemle rovata egyébként is megismertette olvasóit a „Le mouvement 
socialiste” , G. Soréi, B. Michels néhány írásával.

17 P l Archívum. 507/30. b/46.
28 P l Archívum. 507/30. b/51.
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nem tudja milyen álláspontot foglalnak majd el a szombathelyi 
m unkások; ha a támadást nem utasítják vissza, akkor ő és 
Nádler Herbert otthagyják a lapot.29

Budapestről Weltner Jakab utazott el Szombathelyre, hogy 
megtörje Batthyány ottani hegemóniáját. Ez azonban nem sike
rült neki teljesen. A vita során kompromisszumot kötöttek. 
Weltnernek annyit sikerült elérnie, hogy Batthyány nem írt 
több vezércikket a lapnak. A lap irányvonalában törés állott be. 
Átmenetileg a lapot Szabó Ervin szűkebb környezetének egyik 
tagja, Mérő Gyula vette át, aki néhány számban közömbös cikkeket 
és fordításokat, külföldi szemléket közölt, majd augusztusban 
feltűntek azok a markáns Mérő vezércikkek, amelyek Szabó Er
vin fiatal tanítványainak gondolatmenetét tükrözik.

Mérő megkísérelte a lapot a szociáldemokrata párt baloldali, 
harcosabb eszközöket szorgalmazó, szabadszájú ellenzékévé tenni.30

Az elviség és a harcosság megtartását és a szociáldemokrata 
irányvonallal való megbékélést kereső kísérlet nem sikerült. 
A „Népszaváéban újabb támadások jelentek meg a „Testvériség” 
ellen, Mérő is közölt egy-egy élesebb hangú cikket a német szo
ciáldemokrácia irányvonala ellen.

1906 októberéből származik A szocializmus alapjai című, név
aláírás nélküli, tehát szerkesztőségi vezércikk, amely ismét hang
súlyozta, hogy a parlamentarizmussal nem lehet a munkásosztály 
helyzetén segíteni, „magának a népnek kell a jólétet a maga 
számára kiküzdeni” , és újra az általános sztrájkban jelöli meg 
az egyetlen bűvös és hathatós szert a célok elérésére. „Erre kell 
felkészülni, addig pedig nem szabad elfecsérelni az időt a parla
menti választásokra.”31

Ez volt az anarchista-szindikalista-ellenzéki „Testvériség” haty- 
tyúdala. A lapot a központi pártvezetőséghez hű elemek vették át, 
akik ha nem is indítottak kampányt Batthyány és a „forradalmi 
szocializmus” nézetei ellen, de nem is képviselték azokat. A „Test
vériség” kísérlete elbukott, minden maradandó hatás nélkül.

Batthyány azonban nyomban hozzákezdett egy új lap meg
szervezéséhez. Vállalta annak anyagi terheit és irányát Kropot- 
kin — J. Grave és a CGT irányvonala alapján jelölte ki. (Batthyánynak 
nem tűnt fel a belső ellentmondás, illetve ő maga lehetőnek tar
to tta  az eltéréseken való felülemelkedést.) Szabó Ervinnek meg
írta, hogy a párttal többé nem lehet együttmenni, „ha az ember 
szocialista” , és egyben kifejezi reményét, hogy a földmunkás
mozgalomban támogatásra találnak majd — Csizmadia Sándor 
személyében.32

89 P l Archívum. 507/30. b/54.
30 „Testvériség”, 1906. augusztus 25.
31 „Testvériség”, 1906. október 13.
38 Pl Archívum. 507/30. c/58.
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1907 februárjában jelent meg a „Társadalmi Forradalom” . 
Batthyány teljes lendülettel belevetette magát a lap megterem
tésének, megírásának munkájába. Mindjárt az első lépéseknél, a 
parlamentarizmus megítélése kérdésében, szakításra került sor 
közte és Mérő között. Batthyány anarchizmusa Mérő forradalmi 
ellenzéki koncepciójával került szembe. Batthyány vezetésével 
azonban a lap mégis megjelent, de már március 8-án Szabó Ervin
nek írt levele elárulja a lap legfőbb gyengéjét: mesterséges voltát: 
„Hogy veszik-e és főképp, hogy olvassák-e a lapot, azt nem 
tudom.”33

Batthyány egyébként e viharos kezdeti időben Londonba uta
zott, s a lap szerkesztési munkáját megbízottai végezték. Ö csak 
az elvi harc irányítását ta rto tta  fenn magának. Miközben azon
ban kifelé nagy állhatatossággal harcolt, bensőleg bizonytalan 
a mozgalom jövőjét illetően: „Te is azt tartod-e, hogy idősze
rűtlen most ezeket a dolgokat bolygatni, hogy ezzel ártunk a 
munkásmozgalomnak?” — kérdezi Szabó Ervintől, és egyben 
kéri : „ írj egyszer bővebben, mit gondolsz egy forradalmi propa
ganda chanceairól nálunk.” Majd hozzáteszi : „a magyarországi 
viszonyok felől való tájékozatlanságom gyakran nagyon hátráltat 
és bizonytalanná tesz az írásban.” 34

Batthyány ily módon egyszerűen és a legszolgaibb doktrinér- 
séggel vegyesen terjesztette az anarchista és a szindikalista eszmé
ket. 1907 tavaszán még abban bízott, hogy Szabó Ervinnel és 
Csizmadiával együtt „eleven forradalmi szindikalista mozgalmat” 
hoznak létre.35

A valóságtól való teljes elrugaszkodottságára mi sem jellemzőbb, 
mint az, hogy a levél keltével egyidejűleg kezdték közölni Csiz
madia cikksorozatát a „Népszaváéban, illetve a „Világszabadság”- 
ban Batthyány Ervin és a „Társadalmi Forradalom” nézetei 
ellen. Csizmadia hangsúlyozza, hogy nem személyes indulatok 
vezetik ebben : „Gr. Batthyány Ervinnel én évek óta a legjobb 
barátságban voltam  és vagyok ma is. Vele állandóan levelezésben 
állok. A szocializmus nagy kérdésére vonatkozólag azelőtt közöt
tünk csak igen kevés ütközőpont volt, Batthyány aktívabb szerep
lésével ezek az ütközőpontok igen megsokasodtak, mit mind a 
ketten őszintén sajnálunk.”36

Batthyány nem vette észre és még kevésbé vette tudomásul, 
hogy amilyen mértékben kiélezte küzdelmét anélkül, hogy bár
milyen formában összekapcsolta volna „egyedül üdvözítő” elveit 
a magyar lehetőségekkel, elkerülhetetlenül elhatárolta magát

33 Pl Archívum. 507/30. c/60.
31 Pl Archívum. 507/30. c/60.
35 Pl Archívum. 507/30. c/62.
36 „Világszabadság” , 1907. május 18.
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azoktól, akik csak részletkérdésekben álltak szemben a szociál
demokrata vezetőség irányvonalával, de fő vonalában (általános 
választójog, parlament, polgári demokrácia kivívása) helyeselték 
azt. Batthyányi vitapartnerei (így Csizmadia is) nem egy kérdés
ben joggal és helyesen oktatták ki, m utattak rá anarchista- 
voluntarista nézeteinek tarthatatlanságára.

Az újabb szociáldemokrata támadás, kiváltképp mivel az 
Csizmadiától indult ki, Batthyányi láthatóan megzavarta. Ő maga 
továbbra is Londonban időzött. A lapot mások szerkesztették, 
akikben ismét csalódott. 1907 szeptemberében már azt írja Szabó 
Ervinnek: „Magam sem bízok sokat a Társ. Forr. (sic! — J. J.) 
embereiben.”37

Üjra és újra kéri Szabót, hogy nyújtson teljes tám ogatást a 
lap irányításában. Hiszen — írja — „minden (eredetiben aláhúzva. 
— J . J.) fontos kérdésben egyetértünk” .38 Batthyánynak azon
ban ezúttal egy újabb, teljesen alaptalan tévhite bukkant fel és 
foszlott szét. Nem sokkal később ugyanis k ipattant az elvi különb
ség Batthyány anarchizmusa és Szabó Ervin szindikalizmusa 
között. Szabó Ervin bírálata elveinek rendszerezésére késztette. 
1907 őszétől 1908 januárjáig folyik a levélvita, amely az eltéréseket 
természetesen, nem tud ta  elsimítani.39

1908 tavaszán Batthyány már a „Társadalmi Forradalom” 
hanyatlásáról ír, elhatárolja magát annak „badarságaitól” . Május
ban az ellentétek még inkább kiéleződnek a budapestiek és a 
londoni mecénás között. Mint Szabó Ervinnek keserűen írja, a 
lapot azért adta á t a budapesti „Forradalmi Szocialista Bizottság
nak” , hogy az tényleges mozgalmat csináljon. Ezek viszont nem
csak hogy nem közölték cikkeit, hanem csak azzal törődtek, 
hogy minél több pénzt szedjenek ki belőle. Ezek után „csak arról 
szeretnék tisztába jönni, vajon a budapesti csoporton kívül volt-e 
a lapnak észrevehető hatása” .40

Ezek után Batthyány megszakítja a lappal a kapcsolatot és 
lezárja az ügyet: „Egy — nagyrészt saját hibámból — félre
sikerült kísérlet volt ez ; egy (eredetiben így —J. J.) ember nem 
terem thet mozgalmat.” 41

Mint Szabó Ervinnek megírta, egyetlen távlatot lá to tt maga 
előtt, amelynek révén még hasznosíthatja ismereteit „a szocialista
anarchizmus” szám ára; ez pedig a propaganda, fordítás, a 
bögötei iskola fejlesztése. Batthyány Ervin 4—5 éves kitérő után 
visszatért (vagy zuhant) oda, ahol 1905 előtt v o lt: az elméleti 
anarchizmus propagandájának mezejére. Szindikalista színezetet

37 P l Archívum. 507/30. c/63.
38 Uo.
39 P l Archívum. 507/30. c/64—65.
40 P l Archívum. 507/30. c/68.
11 P l Archívum. 507/30. c/69.
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csak gyakorlati sajtótevékenysége idején kapott, amikor vala
melyest érintkezésbe került a munkásmozgalommal. Mikor ez a 
kapcsolat megszakadt, a szindikalista hatás is megszűnt. Batthyány 
Ervin ezzel kikapcsolódott a munkásmozgalomból.

Felmerült azonban az a kérdés, amit Batthyány még 1908 
tavaszán te tt fel Szabó Ervinnek : volt-e valami hatása a „Tár
sadalmi Forradalom”-nak? Ért-e el valamelyes sikert a szervez
kedés? Erre a jól tájékozott rendőrség jelentései alapján válaszol
hatunk.

Az 1907. évi jelentésekből megtudjuk, hogy a „forradalmi 
szocialisták budapesti csoportja” az anarchisták régebbi köréből 
és „az egyes szocialista szervezetekben elszórtan levő elégedetlen” 
elemekből jö tt létre. A csoport minden héten egy ízben jö tt össze, 
agitációt fejtettek ki a Budapesten élő oroszok körében. A heti 
megbeszéléseken a résztvevők száma váltakozó volt. Többnyire 
20—30-an jelentek meg. Esetenként ez a létszám felemelkedett 
40-re, és néha, de erre ritkán adódott alkalom, 50—60 főre is.42 
Ezeken a találkozókon szervezeti-agitációs kérdések mellett — 
és az összejöveteleknek ez is volt a tulajdonképpeni tárgya — 
szeminárium keretében beszélték meg az anarchizmus elvi alap
kérdéseit, vagy egyes természettudományi problémákat.43 A sze- 
mináriumszerü délutáni találkozók mellett vasárnap délelőttönként 
ta rto ttak  összejöveteleket a Rózsa és a Jósika utca sarkán levő 
vendéglőben.44 Az év novemberében propagandájuk hatására a 
könyvkötők egy része megalakította „az első budapesti szindi
kalista szabadszervezetet” .45

Még ugyancsak novemberben a pincéreknek egy töredéke szin
tén külön csoportot alakíto tt.46 Vidéken a megszűnt „Föld
művelő” helyett a „Társadalmi Forradalom” c. lapot kívánták ter
jeszteni. A rendőrség jelzi, hogy Kecskeméten, Kunszentmártonban, 
Zentán helyi csoportok alakultak. E csoportok az 1907-es amszter
dami anarchista kongresszus irányelvei alapján működtek. E kong
resszuson egyébként a magyarországi anarchista mozgalomról 
Batthyány Ervin számolt be. A budapesti és vidéki csoportok

42 Az adatokat a kiküldött detektívek jelentéséből vettük át. (Budapesti 
1. sz. Állami Levéltár. Főkapit. eln. rés. 1907—2197, 2232.) A résztvevők
nek azonban mintegy egyharmada rendszerint csak érdeklődő-szimpati
záns volt. (Mitterer Gyula visszaemlékezése.)

43 Budapesti 1. sz. Állami Levéltár. Főkapit. eln. rés. 1907—2197, 2245.
44 Mitterer Gyula visszaemlékezése.
45 A magyarországi szociálisztikus munkásmozgalmak az 1907. évben. 

Budapest 1908. 737— 738. old.
46 Á későbbi, 1910-es években a fénymázoló és cipőfelsőrészkészítő 

munkások között erősödött meg a mozgalom. Az arány azonban itt is 
olyan volt, hogy pl. az utóbbiaknál a 800—1000 szervezett munkásból 
csak 50 volt olyan, aki erősebben szimpatizált velük. — (Mitterer Gyula 
visszaemlékezése.)
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antimilitarista kiadványokat adtak ki. Az 1907. október 10-i 
nagy választójogi tüntetés alkalmából (amelyet a szociáldemokrata 
párt szervezett) mintegy 1000 röpiratot adtak ki, „Munkástest
vérek” felírással, „amelyben a parlamentarizmus ellen foglaltak 
állást” .47 -

A következő évi rendőrségi jelentés megállapítja, hogy az 
anarchista-szindikalista csoport nem erősödött meg, de élénk 
propaganda tevékenységet folytatott. Ugyanakkor a mozgalom
ban belső nézeteltérések merültek fel. Batthyány csökkentette 
a mozgalom anyagi támogatását, mert annak irányzatával elége
detlen volt, az anarchista befolyást keveselte. (A rendőrség tehát 
pontosan értesült minden változásról.) Másfelől pedig az anarchista 
irány magyarországi vezetője, Krausz Károly, a mérsékletet 
képviselte, tartózkodni kívánt az élesebb fellépésektől, mert a 
sajtóperek és letartóztatások szerinte a mozgalmat megfosztották 
legjobb erőitől. Az ellentétek tehát nagyonis reálisak. Részben a 
várt sikerek elmaradásából, részben a gyakorlati mozgalom leg
életbevágóbb problémáiból táplálkoztak.

A mozgalmon belül más ellentétek is felmerültek. Míg egyesek 
az általános természettudományokat propagálták, sőt a meg
beszéléseket is ilyen szemináriumokká szerették volna változtatni 
— elsősorban Migray József,48 aki többször ta rto tt ilyenirányú 
előadásokat, míg a jelenlevők helyeslésével Krausz Károly bele 
nem fojtotta a szót49 azzal, hogy ezek az elméleti fejtegetések 
a munkásokat nem érdeklik. De a valóban munkáskérdéseket 
illetően sem mutatkozott teljes egyetértés. A sztrájktörők elleni 
küzdelem kérdésében Bartos Pál munkás hangoztatta, hogy ha 
nem megy másként, akkor ezek ellen igenis erőszakot kell alkal
mazni. Az anarchista szekta vezetői (Krausz Károly, Migray 
József, Liebenberger József) azonban ezt, mint szociáldemokrata 
módszert elvetették, mivel szerintük a munkások ellen semmiképp 
nem szabad erőszakhoz nyúlni.50

Krausz Károly mérséklő álláspontját a többség elutasította. 
Ebben nagy szerepe volt a Németországból visszatért 25 éves 
asztalossegédnek, Hanesz Sándornak. Egyben ő volt az, aki az 
elméleti propaganda helyett a mozgalmat a munkásszervezés felé 
kívánta terelni. „Legelső terve az volt, hogy minden egyes szakr

47 A magyarországi szociálisztikus munkásmozgalmak az 1907. évben. 
738. old.

48 Migray József egy budapesti lakatosmesternek volt a fia. Ebben az 
időben 25 éves volt, elemi iskolai tanító. Régebben a szociáldemokrata 
pártnak, majd az Újjászervezett Szociáldemokrata Pártnak volt a tagja. 
Ezután lett anarchista — erősen tolsztojánus hatásra. Később (1919 után) 
újra szociáldemokrata lett, majd a harmincas években a szélső jobboldal 
felé tolódott.

49 Budapesti 1. sz. Állami Levéltár. Főkapit. eln, rés. 1907—2245, 2087.
50 Uo. Főkapit. eln. rés. 1907—2293, 2119,
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mában meg kell alakítani a szindikalista csoportot, még akkor is, 
ha egyes szakmákban annak nem is volnának tagjai. Ezek együtt
véve anarchista föderációt képeznének.”51

Ugyancsak Hanesz szorgalmazására kezdtek első ízben gyakor
lati kampányba a szociáldemokrata szakszervezeti befolyás ellen : 
körlevelet írtak  a szakszervezeti titkároknak, amelyben a párt
adó megtagadására szólítják fel őket. Válaszképpen Haneszt az 
asztalos szakszervezet bojkottálta. Nemsokkal később őt. és 
Feldmann Pál 19 éves asztalossegédet a rendőrség a gázgyári 
sztrájk idején kifejtett propagandatevékenységük m iatt letar
tóztatta.52

Hanesz letartóztatása után a csoport elállt a szindikalista 
föderáció megteremtésétől, megelégedett a szociáldemokrata szak- 
szervezeti vezetők diszkreditálásával.53

A munkások körében a könyvkötőkön és a pincéreken kívül 
a cipészek és a kereskedelmi alkalmazottak között fejtettek ki 
jelentősebb tevékenységet. Ez már önmagában is m utatja, hogy 
a nagyüzemi munkások körében nem tudták megvetni lábukat, 
a perifériális szakmák elesett embereire volt befolyásuk, ami 
kitűnik a „Társadalmi Forradalom” cikkeinek tematikájából is.

A vidéki agitáció bizonyos sikereket ért el, bár pénz híján 
ez pusztán levelezés útján történt. (Levelezőik voltak Nagy
váradon, Szentesen, Szabadkán, Zomborban, Mezőtúron, Halason 
stb.) A legerősebb csoport Nagyváradon jö tt létre, amely később 
áz Achim-párthoz csatlakozott.

Folytatták az antimilitarista propagandát is. Ebből kifolyólag 
sajtóperekkel, letartóztatásokkal sújtották őket. Ez évben a 
„Társadalmi Forradalom” felelős szerkesztője három ízben vál
tozott. Sorrendben Glückmann Miksa 29 éves szabósegéd, Kornfeld 
Ernő 23 éves könyvkötősegéd után Csányi Ferenc 27 éves kőmű
vessegéd tö ltö tte  be e posztot.54 E felsorolás egyben megerősíti 
a résztvevők foglalkozásbeli összetételére vonatkozó fenti utalást, 
másfelől pedig valószínűleg helyes képet ad arról, hogy a csatla
kozott munkások általában 30 éven aluliak voltak.

Miután Batthyány támogatását a laptól megvonta, a „Társa
dalmi Forradalom” állandó anyagi zavarral küzdött, kisebb 
terjedelemben és mind ritkábban jelent meg. A mozgalom hívei
nek száma nem emelkedett 1909-ben sem. A nehézségeken úgy 
próbáltak úrrá lenni, hogy országos kongresszust hirdettek meg. 
A rendőrség tu d o tt az előkészületekről, a kongresszuson rajta
ütött, a vidékieket, Ábrahám István túrkevei, Huny a József

61A magyarországi szociálisztikus munkásmozgalmak az 1908. évben. 
Bp. 1909. 689. old,

52 Uo. 690. old.
53 Uo.
54 Uo. 692, old.
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mezőtúri, Farkas István kiskunhalasi földműveseket kitoloncolta, 
a belgrádi Popovics Szávát pedig örökre kitiltotta az országból.55

A budapestiek azonban a kongresszust mégis megtartották. 
A főreferátumot Krausz Károly tartotta — anarchista szellem
ben. A legfontosabb feladatként a munkások nevelését jelölte 
meg: ,,Ki kell oktatni a munkásokat, hogyan vegyék fel a küzdel
met a dogma, a tekintély, a,z állam és minden központosított 
hatalom ellen. Ez pedig annyit jelent, mint az anarchia zászló- 
bontása !”56

Krausz Károly ezután igen részletesen kidolgozott szervezeti 
szabályzatot ismertetett, amely lényegében a francia minta alap
ján készült. A kongresszus elfogadta azt a javaslatát, hogy egy 
bizottságnak kiáltványt kell készíteni, amely ismerteti a mozgalom 
céljait. Az agitáció kérdésének előadója Bellér Ignác volt, aki 
hangoztatta, hogy a munkásságnak az erőszakkal és a tudatlan
sággal kell megküzdenie. Egyaránt aláhúzta a militarizmus, 
a klerikalizmus és a szociáldemokrácia elleni harc szükségességét. 
Ez utóbbiak ugyanis olyan „haszonleső emberek . . . akik az ő 
vállaikon akarnak már a mai társadalomban eljutni az ígéretek 
földjére” .57

Ez a motívum állandósult és mindinkább vezérszólammá vált 
a budapesti szindikalista csoport agitációjában. A szociáldemokrácia 
problémáját oly mértékben leegyszerűsítették, hogy szerintük 
pusztán arról volt szó, hogy néhány vezető a munkások „párt
filléreiből” (pártadójából) jól akar élni és ehhez még parlamenti 
tekintélyt is akarnak szerezni, a tudatlan munkások pedig ezt 
az igazán egyszerű tényt nem ismerik fel. Ennek a képletnek 
alapján próbálták megoldani a bonyolult problémákat, megszerezni 
a tömegek támogatását és pusztán a tömegek „butaságának” , a 
szociáldemokraták és az uralkodó körök körmönfont propagan
dájának tulajdonították, hogy ez nem sikerült nekik.

A rendőri jelentés megállapítja, hogy a mozgalom a kong
resszus után sem szilárdult meg. Több tanulókör-féle „asztal- 
társaságot” szerveztek (a központi „Giordano Brunó”-n kívül 
működött a pincérek „Reclus”, a városi szabók „Sokrates” , a 
könyvkötők „Galilei” és az antimilitaristák „Hervé” asztal- 
társasága), de e feloszló és újjáalakuló körök találkozóin „csak 
néhány ember szokott megjelenni” .58

1909-ben új színt hozott Bellér Ignác tevékenysége, aki a 
vasas szakszervezetben indított igen energikus harcot a szak- 
szervezeti vezetők és a szociáldemokrácia ellen. Kampányt szer-

55 A magyarországi szociálisztikus munkásmozgalmak az 1909. évben. 
Bp. 1910. 450. old.

66 Uo.
57 Uo. 452. old.
58 Uo’. 458—459. old.
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veztek a szakszervezeti pártadó megfizetése ellen, és a szervező 
munka, úgy látszik, elsősorban a szociáldemokrácia elleni táma
dásban merült ki. Falragaszt jelentettek meg, amelyben megis
métlődnek a kifakadások, minden program nélkül: ,,A szociál
demokrata vezér urak féltik kicsiny játékukat a forradalmi szocializ
mustól, féltik leendő képviselőségüket, a pártadót, meg a szak- 
szervezetek felett való hatalm at . . . Munkástestvéreink ! Rázza
tok le nyakatokról minden igát, szabaduljatok fel a gyáva és 
haszonleső párturalom  alól és jöjjetek a forradalmi szocializmus 
zászlaja alá ! Le a pártadóval ! Le a vezéri önkénnyel ! Éljen a 
szabad és forradalmi szindikalista szervezkedés! A budapesti 
forradalmi szindikátusok.”59

A falragasz szövegében nemigen találjuk meg a szindikalizmus 
platformját (legfeljebb a szociáldemokrácia, a parlamentarizmus 
szidalmazását). Sokkal erősebben megmutatkozik benne az anar
chista hatás. Igaz, hogy sem a szindikalista gyakorlathoz, sem 
a direkt akcióhoz nem jutnak el. Szociáldemokrataellenes kiro
hanásaik hevessége (amelyeknek objektív alapja a pártvezetőség 
opportunizmusa volt) oly mértékben fokozódott, amilyen mérték
ben a mozgalom stagnált és reményeikben csalatkoztak. A szociál
demokrata szakszervezeti vezetők pedig nemcsak azért bojkottál- 
ták őket, m ert számukra kényelmetlenek voltak, mert tényleges 
megalkuvásukat tám adták, hanem mert anarchista fegyelmezet
lenségükkel, eszméikkel és gyakorlati tevékenységükkel valóban 
bomlasztották a mozgalmat, akadályozták annak szükséges 
lépéseit is.

A csoport antimilitarista tevékenységének folytatása mellett 
1909 szeptemberében megjelentette elvi nyilatkozatát, Kiáltvány 
Magyarország munkásaihoz címmel. A kiáltványra — amely egy
aránt magán viseli az anarchizmus és a szindikalizmus jegyeit — 
kétségtelenül az előző hatott erősebben. Szembeállítja a kapitaliz
mus két osztályát, de a társadalmi ellentétek megszüntetésének 
és a felszabadulás módjának anarchista magyarázatát veszi á t : 
„Minden társadalm i bajnak az uralom a kútforrása. Az uralom, 
amely az egyház dogmájával és a központi hatalom törvényeivel 
akar magának örök életet biztosítani. A tekintély biztosítja a 
törvények előtt való szolgai meghajlást, míg a központosítás 
biztosítja a törvények végrehajtását.” 60

Nyoma sincs a kiáltványban a gazdasági viszonyok elemzésé
nek, sőt még a modern francia anarcho-szindikalista program 
legcsekélyebb hatásának sem. A kiáltvány további részében a 
szerzők maguk húzzák fel sisakrostélyukat, és miután a prole
tariátust felhívják az uralom, dogma, tekintély, központosítás

59 Uo. 459—460. old.
60 Uo. 453. old.
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elleni harcra, m egírják: „Ezt a küzdelmet megindítani annyit 
jelent, mint az osztálynélküliséget h irdetn i: az anarchia zászlaját 
kibontani.” 61

Az igen terjedelmes kiáltvány ezután hosszasan ecseteli az 
anarchista társadalom szabadságot, egyenlőséget és boldogságot 
biztosító rendjét, újabb támadásokat intéz a szociáldemokrácia 
ellen, majd kimerítően ismerteti azt a szervezeti felépítést, amelyet 
az évi korgresszus elfogadott. Számunkra a kiáltvány azért fon
tos, mert bepillantást nyújt az anarcho-szindikalista csoport elvi 
felkészültségébe és vitathatatlanul eldönti, mennyivel erősebb 
volt ez idő tá jt az anarchista elem, mint a teljesen halovány szin- 
dikalizmus.

A változás 1910-ben következett be. Ekkor Isskruljev Krszta 
(Szabó Ervin barátja) csatlakozásával a csoport belső erőviszonyai 
eltolódtak. Isskruljev Krsztával együtt a szociáldemokrata p árt 
szerb szervezetéből kizárt más szindikalisták is beléptek a cso
portba, „fellépésükkel megbolygatták a csoportban az egyetértést 
s a csoportnak azon részével, amely inkább a szindikalizmus, 
mint az elméleti anarchizmus felé hajlott, március havában meg
alakították a szindikalista propaganda csoportot. Ez a csoport 
magához vonta a különböző nevek alatt alakított jelentéktelen 
asztaltársaságokat, a magyarországi forradalmi szocialisták moz
galmát kifejezetten szindikalista irányba terelte s a Krausz Károly 
által propagált elméleti anarchizmust szűkebb térre szorította.” 62

A szindikalista propaganda csoport kapcsolatot ta rto tt fenn a 
szociáldemokrata párt más ellenzéki erőivel, és részben ennek 
hatására nyújtotta be a VIII. kerületi pártszervezet a kongresz- 
szushoz ellenzéki határozati javaslatait.63

1910 áprilisában ez a csoport adta ki „A szindikalizmus” címmel 
Szabó Ervin által írt kiáltványt, amely a félévvel ezelőtti anarchista 
hangvételt teljesen kiszorítva, a modern európai szindikalizmus 
alaptételeit és követeléseit visszhangozta. Megállapítja, hogy a

61 Uo. 454. old.
62 A magyarországi szociálisztikus munkásmozgalmak az 1910. évben. 

Bp. 1911. 381. old.
63 Ezt a befolyást nem szabad túlbecsülni, mert szinte csupán a szociál

demokrata vezetőség elmarasztalásában mutatkozott meg. Az ellenzéki 
üveg-, út- és építőmunkások, a VIII. kerületiek nem fogadták el a szin
dikalista nézeteket. Az Alpári Gyula és Hirossik János által szellemileg 
irányított „Üveges” c. lap lépten-nyomon támadta a pártvezetőség oppor
tunizmusát (és korruptságát), de a szociáldemokrata párt által elvileg 
hirdetett irányvonalat helyeselték. Amennyiben ezen túlmentek, akkor 
éppen a szakszervezetektől független, határozottan szocialista pártszer
vezetek megteremtését követelték („Üveges”, 1909. november 1.; 1910. 
január 1.), amelyeknek szerintük vezetniük kell a munkásság küzdelmeit. 
1910. február 1-én, a szindikalistákkal vitatkozva, ők hangsúlyozták, hogy 
a szakszervezetek szűk szakmai érdekein túl, a harcos pártszervezetek 
„a hordozói a tulajdonképpeni osztályharcnak”.
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munkásság sajá t gazdasági szervezeteiben és azokban a minden
napos küzdelmekben, amelyet e szervezetek irányítanak, szerez
heti csak meg azt a tudást, akaratot és szervezettséget, amellyel 
a kapitalizmust megszüntetheti. Nem tilt el kategorikusan a 
választójogi küzdelemtől, de Szabó Ervin, a szerző, ebben a kiált
ványban fejti ki legtömörebben elképzelését, a szindikalista plat
form magyarországi két szakaszos alkalmazását : „Azt sem mond
juk, hogy amikor a polgárság nyilvánvalóan képtelen ezt a munkát 
egyedül végrehajtani, a munkások ne vállalják annak részét. 
Ám csináljanak politikai pártot, és harcoljanak az általános 
választójogért. És aki jobban lelkesedik a demokráciáért, mint a 
szocializmusért: ám vigye erejét a politikai mozgalomba. De a 
gazdasági szervezeteket ne tegyék pártpolitikai harcok táborává ! 
A szakszervezeteket ne térítsék el pillanatra sem igazi hivatásuk
tól, hogy a tőke elleni harc és végeredményben a tőke nélküli 
társadalom szervei legyenek a jelenben úgy, mint a jövőben!” 64

A kiáltvány leszögezi, hogy a szakszervezetek előbbrevalók 
a pártnál és a politikai mozgalomnál, majd a francia mozgalom 
harci jelszavait veszi kölcsön, amikor az eredmények és a győzelem 
kivívásának eszközeit megjelöli, ezek: a közvetlen akció, a sztrájk, 
az antimilitarizmus ; s végül mint perdöntő, a legfontosabb 
eszköz: az általános sztrájk. „így lesz a gazdasági szervezetek 
végső fegyvere az általános sztrájk, amely sokszor nem sikerülhet, 
sokszor elbukhat, de ami után, ha egyszer sikerült, nem következ
het más, mint a szocialista társadalom.” 65

A szindikalista csoport eredetileg külön lapot akart kiadni, a 
„Társadalmi ForradalonT’-tól függetlenül. Ehhez azonban nem 
volt elég pénze. A lapon a rendőrségi jelentés szerint mégis meglát
szott a csoport befolyása : „A cikkek legtöbbje a szindikalista 
agitációt szolgálta.” Ezt azonban abból szűrte le, hogy sokat 
foglalkozik a szociáldemokráciával és a szakszervezetekkel. A négy 
oldal kevésnek bizonyult és mindkét csoport (az anarchista és a 
szindikalista) áldozatvállalásával a lap terjedelmét nyolc oldalra 
emelték. A jelentés szerin t: „A lap pénzkezelését a szindikalista 
csoport vette á t .” 66

A „Társadalmi Forradalom” ezen számai nem igazolják egészen 
a rendőrségi összefoglaló állításait. A „Társadalmi Forradalom” 
1910 januártól márciusig folytatásokban közölte E. Malatesta 
cikkét és lényegében ez helyettesítette a vezércikkeket. A rendőr
séget talán az tévesztette meg, hogy Malatesta anarchista volt 
ugyan, de az anarchizmusnak azt az irányzatát képviselte, amely

64 Szabó Ervin Válogatott írásai. 327. old.
65 Uo. 330—331. old.
66 A magyarországi szociálisztikus munkásmozgalmak az 1910. évben. 

Bp. 1911. 383. old.
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együtthaladt a szindikalizmussal, fontosnak tarto tta  a szakszer
vezetekben végzett munkát. A szindikalista szövetséget csak 
kezdeti fázisában fogadja el, annak fő követeléseit nem tartja  célra
vezetőnek és élesen tiltakozik azellen, hogy egyesek az anarchiz
must szindikalizmussal kívánják felváltani.67 Malatesta finomabb, 
a helyzettel inkább számotvető taktikája az, ami a rendőrségben 
azt a hitet kelthette, hogy a lap főként a szindikalista áramlatnak 
adott hangot.

Igaz, hogy bizonyos eltolódás tényleg bekövetkezett. Erre utal, 
hogy áprilisban a lap ismertette a szociáldemokrata kongresszus 
előkészítése idején felvetődött ellenzéki indítványokat, de a má
jusi és júliusi szám a szociáldemokrata vezetők elmarasztalásán 
kívül nem tudo tt újat mondani. Űj jel, hogy fokozott figyelemmel 
kísérte az ellenzéki tevékenységet, azt elő is kívánta mozdítani, 
de azért az ellenzéki körök nem csatlakoztak hozzájuk.

A szindikalista csoport nagy reményei jogosulatlanoknak bizo
nyultak. Mindehhez hozzájárult a lap rosszabbodó anyagi helyzete. 
A csalódások, a pénzzavar ismét közelebb hozták a két csoportot 
egymáshoz. Ezt megkönnyítette, hogy — amint láthattuk — az 
anarchisták figyelembe vehessék Malatesta útmutatásait, hogy 
,,a munkások nagy. tömegeit kell eszméink számára meghódíta
nunk” 68 és eszerint ők is közeledni próbáltak a magyar szindi- 
kalistákhoz. Másfelől viszont a türelmetlenség és a csalódás érzése 
a szindikalistákból ismét olyan hangokat csalhatott elő, mint 
amilyeneket Bellértől hallhattunk. A lap a II. Internacionálé
1910-es koppenhágai kongresszusát ismertetve, az egész nemzet
közi szociáldemokráciát mindenestül a negatív oldalra írja, nem 
talál abban semmi pozitív elemet. A cikk szerint a szociáldemokra
táknak egyetlen gondjuk az, hogy miként „akaszthatják meg 
jobban a tömegek cselekvési akaratát, hogyan tolhatják ki a 
végtelen jövőbe, vagy egyenesen, hogyan küszöbölhetnék ki a 
társadalmi forradalmat” .69

E cikkből világosan kiérződik az eredménytelenség feletti 
elkeseredés, a tényleges mozgalmon kívülállók felelőtlensége. 
Elég, ha az i t t  idézett sorokat összehasonlítjuk a francia szindi- 
kalisták lapjának, a „La Vie Ouvriére”-nek értékeléseivel, és 
máris teljesen világossá válik előttünk, milyen pusztításokat 
okozott a magyar mozgalomban a szűk szektaszerűség. Még a 
nyilvánvaló tényeket sem voltak hajlandók tudomásul venni, 
és még az antimilitarizmus terén sem láttak  lehetőséget semmiféle 
közös akcióra. Bár az anarchisták és a szindikalisták ezt egyaránt 
elsőrendű követelményként tarto tták  napirenden, a koppenhágai

67 „Társadalmi Forradalom”, 1910. március 25.
68 Uo. 1910. február 25.
69 Uo. 1910. szeptember 15.
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kongresszus ez irányú munkájáról, m int teljesen érdektelenről 
emlékeztek meg pár sorban — egészen másként, mint a francia 
szindikalisták.

Az említett körülmények a két csoportot ismét közelebb hozták 
egymáshoz. A rendőrségi jelentés szerint 1910 decemberében már 
ismét közösen ta rto tták  meg heti összejöveteleiket.70 Az „együtt
élés” megvalósulását mutatja az is, hogy az elvi vezércikkeket 
továbbra is helyettesítő külföldi fordítások közül az év utolsó 
harmadában egyidejűleg kezdték folytatásokban közölni E. Mala- 
testa Üt az anarchia felé és G. Yvetot A szindikalista ABC című 
írását.71

A két szekta együttműködése azonban a mozgalom apálya 
jegyében született meg. A rendőrségi jelentés szerint az anti- 
militarista propaganda alábbhagyott, sokan kikapcsolódtak a 
mozgalomból, az anarchisták az első félévben csak elméleti elő
adásaikra korlátozták tevékenységüket. Az év őszén pedig Isskrul- 
jev Krsztát és bará ta it szindikalista nézeteik miatt a szociáldemokra
ták kizárták a Délszláv Munkások Önképző Egyletéből. A csaló
dás, a hanyatlás nyilvánvaló. A pillanatnyi helyzet reménytelen
ségét jól tükrözi Szabó Ervin írása a lap december 24-i számában: 
„Nem lehet arról kétség, hogy Magyarországon ma és még sok 
időre mindenféle más kérdés sokkal aktuálisabb, mint a társadalmi 
forradalom . . . s így a társadalmi mozgalmak terén még jó sokáig 
bő aratása lesz itten  mindenféle reformátornak: radikálisoknak, 
demokratáknak, szociáldemokratáknak, de a szociális forradalom 
szellemi előharcosai egyelőre aligha fognak tömegeket megmoz
gatni.” 72 r

Ezek után Szabó Ervin szerint a szindikalisták csak azt tehetik, 
hogy „a kézzelfogható reáliákon túl gondoskodnak arról, ami nél
kül semmiféle nagy ügyet győzelemre vinni nem lehet: egy
messze nagy célért való lelkesedésről, és ezért a nagy célért minden 
áldozatra kész érzésről” .73

Vagyis a szindikalizmus egyetlen jelentős hazai alakja, Szabó 
Ervin 1910 végén le te tt a szervezett mozgalom reményéről, meg
elégedett már azzal is, hogy a holnap és holnapután reménysége 
ne menjen feledésbe, hogy ennek segítségével megpróbálják 
harcosabbá tenni a ma munkásmozgalmát.

A szervezett mozgalom agóniája gyorsnak bizonyult. A vég előtt 
a két szekta ellentétei ismét kiújultak. Ezt bizonyítja, hogy a 
„Társadalmi Forradalom ”-ban Hargitai István tollából cikk

70 A magyarországi szociálisztikus munkásmozgalmak az 1910. évben. 
Bp. 1911. 383. old.

71 „Társadalmi Forradalom”, 1910. október 22.; november 15.; decem
ber 24.

72 Szabó Ervin Válogatott Írásai. 332. old.
73 Uo. 333. old.
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jelent meg, amely Szabó Ervin Munka és Tőke c. könyvét anarchista 
szempontból támadta, mert Szabó nem szögezi le, hogy minden 
bajnak egyedüli oka az állam, az uralom.71 * * 74

A szerkesztőség nem osztotta a cikk szerzőjének felfogását, és 
ígéretet tett, hogy a kérdésre még visszatérnek. De a lapnak már 
csak egy száma jelent meg (az egész évben csak öt szám, kis 
terjedelemben), novemberben teljesen megszűnt. Ennek az öt 
számnak sincs különösebb mondanivalója. Az anyagi és politikai 
csőd együtt söpörte el a lapot. Általános anarchista eszmefuttatá
sokat közöltek, amelyek Batthyány legrosszabb éveire emlékez
tettek a valóságtól való teljes elrugaszkodásukkal. Ezek mellett 
fordítások, rövid nemzetközi beszámolók és Gorkij novellák 
jelentek meg. Ami a magyarországi munkásmozgalmat illeti, a 
szervezetek küzdelmeibe már végképp nem tudtak bekapcsolódni. 
1910-ben a lakósztrájkban, 1911-ben a drágaság elleni harcban 
megpróbálták maguk mögé állítani a legelesettebb szervezetlen 
elemeket — természetesen minden eredmény nélkül. A „Társa
dalmi Forradalom” valójában már megszűnése előtt csődöt 
mondott mint agitációs eszköz. ♦

1911 őszétől, miután az újság már nem tarto tta  össze a két 
szektát, az anarchisták ritkábban jártak a közös összejövetelekre, 
majd szervezeti székhelyüket is áthelyezve, minden kapcsolatot 
megszakítottak a szindikalistákkal. Az egyes csoportok ülésein 
a rendőrségi jelentés szerint 10—15 ember vett részt.75

A szindikalista propaganda csoport a lap megszűnése után is 
te tt erőfeszítéseket a munkások befolyásolására. Az általános 
választójogért vívott harc nagy fellángolása idején, a csoport 
helyiségében 1912. február 22-én nyilvános előadást tarto ttak , 
A német választások az osztályharc szempontjából címmel. Az elő
adó : Isskruljev Krszta, azt hangsúlyozta, hogy a munkásságnak 
nincs nagy haszna abból, ha bejut a parlamentbe. Hivatkozott 
Németország példájára, ahol ezzel a joggal már 40 év óta rendel
keznek és „a munkásság érdekei valami különösebb módon nem ér
vényesülnek” .76 Ezért szerinte a forradalmi harcra kell felkészülni, 
amelynek sejtjei kizárólag a munkásság gazdasági szervezetei 
lehetnek: „A munkás csak a műhelyben mozdíthatja elő célját 
közvetlen cselekvéssel éspedig a szabotázs eszközével és az álta
lános sztrájkkal.”

Az előadásnak azonban, a nyomtatott meghívók ellenére, 
mindössze 40 hallgatója volt, ezek egy része is szociáldemokrata 
munkás, akik ellenvéleményüknek adtak hangot.

71 „Társadalmi Forradalom”, 1911. július 16.
55 A magyarországi szociálisztikus munkásmozgalmak az 1912. évben.

Bp. 1913. 463. old.
76 Uo. 464. old.
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A szindikalista csoport az előadás után sem szüntette be a 
szociáldemokrata párt általános választójogi irányvonala elleni 
küzdelmét. Az 1912. március 4-i nagy tüntetés alkalmából röp
lapot adtak ki, amelyben a választójog helyett lakást, nagyobb 
munkabért, kenyeret követeltek. A röpirat szövegéből egyben az is 
kitűnik, hogy a csoport tagjai nem mind osztották Szabó Ervin 
pesszimista hangulatát, és a tömegmozgalomból olyan voluntarista 
következtetéseket vontak le, hogy csak akarni kell, harcos, igazi 
általános sztrájkot kell meghirdetni, és megvalósul a szocializmus : 
„Az általános sztrájk eszközével bizonyítjátok, hogy csak akara
totoktól, forradalmi mozgalmatoktól függ, mikor fogjátok kimon
dani, hogy megelégeltétek a mai társadalmi rendet, s új rendet 
akartok, hol mindenki dolgozik, de mindenki egyformán részesül 
a munka eredményeiben . . . Nektek olcsó kenyér, olcsó lakás, 
több szabadidő, nagyobb munkabér kell, ezt csak ti vívhatjátok ki. 
Csak ti magatok és senki más. Ezt követeljétek az uralkodó osz
tálytól, s ne választójogot ! Az általános sztrájkkal mindent 
kivívhattok, csak akarnotok kell !” Aláírás : A szindikalista
propaganda csoport.77 ,

Május 1-re az anarchista szekta is röpiratot adott ki, amely 
bizonyos eltérések ellenére (jellegüknek megfelelően a szindikalis- 
ták a munkásság gazdasági szervezkedését, az anarchisták az 
ember morális tökéletesedését hangsúlyozták) elvi síkon szembe
tűnő közeledést is m utat a szindikalistákhoz. Élesen ostorozzák a 
szociáldemokratákat, akik elárulták a népek ügyét, május 1-ét 
magukénak vallva (az amerikai 1886-os május elseje anarchista 
mártírjaira hivatkoztak), harcos általános sztrájkot sürgetnek, 
amely megszüntetne mindenféle uralmat és megteremtené az 
anarchiát.78

A szervezett mozgalomban a két szekta nem közeledett egy
máshoz és a röpiratok nem mentették meg egyiket sem a kimúlás
tól. A szindikalista csoportra súlyos csapás volt vezetőjének, 
Isskruljev K rsztának 1913-ban bekövetkezett halála. Ekkor a 
szekta irányítását Bellér Ignác79 vette át. Összejöveteleiken leg
inkább a szociáldemokrata irányvonalat támadták, de újabb 
akciókat nem kezdeményeztek. Az anarchisták tevékenysége 
hasonlóképpen csak heti összejöveteleikre, és ezeken elméleti 
előadások tartására korlátozódott.80

77 Uo. 465—466. old.
78 Uo. 467. old.
79 Bellér Ignác ebben az időben a kazánfűtők szabad szervezetét 

vezette, amelyben mintegy 80—100 kazánfűtő tömörült a főváros egész 
területéről, túlnyomórészt segédmunkások. (Mitterer Gyula visszaemlé
kezése.)

80 A magyarországi szociálisztikus munkásmozgalmak az 1913. évben. 
Bp. 1914. 567. old.
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1910 végén Szabó Ervin, 1913-ban pedig mindkét szekta lemon
dott a politikai élet, a munkásmozgalom alakulásába való aktív 
beavatkozásról, illetve ezzel kapcsolatban a siker reményéről. 
A csoport tagjainak még két évi kínlódásra volt szükségük, hogy 
a realitásba beletörődjenek.81 Szabó Ervin élesebb szemével, 
nagyobb tudásával és szélesebb nemzetközi látókörével hamarabb 
ismerte fel a szindikalista mozgalom hazai kilátástalanságát. 
Ebben nagy része volt a szindikalizmus válságának Francia- 
országban. A válság kezdetét Lagardelle már első stádiumában 
jelzi Szabó Ervinnek 1908 decemberében írt levelében : „A francia 
szindikalizmus egy kissé a növekedés válságának állapotába 
ju tott. Egyfelől a heroizmus, másfelől a reformizmus, két olyan 
szírt, amely mindig fenyeget és ezért világos vonalvezetést kell 
kidolgozni a kettő között. Sőt továbbmenve — olyan pillanat 
érkezett el, amikor gyakorlatilag tenni, teremteni, szervezni kell 
új módszer szerin t; és ennek útjában nagyok a nehézségek. 
Ez idáig csak elvi előkészületek történtek és ü t a konkrét realizálás 
órája.”82

A válságon azonban Franciaországban később sem lettek úrrá, 
sőt az eltérések növekedtek mind a valóságos szindikalista moz
galomban, mind annak értelmiségi képviselői, teoretikusai között. 
A „Mouvement Socialiste” is megsínylette a frontszakadásokat. 
Lagardelle regisztrálja Soréi és Berth eltolódását a monarchizmus 
felé.83

1911—12-ben Lagardelle és Szabó Ervin levelezése egyre szín
telenebbé válik, előbbi már nem tudja Szabót kedvező hírekkel, 
perspektívákkal vigasztalni. A „Vie Ouvriére” , a „Mouvement 
Socialiste” és a többi szindikalista lap is azt kutatja, hogyan 
kerülhetnének ki a hullámvölgyből. A mozgalmi és sztrájkveresé
gek, a nacionalista hullám, az elvi elbizonytalanodás talaján hozzá
fogtak „az értékek újraértékeléséhez” . A „Vie Ouvriére”-ben 
egymás után jelentek meg cikkek, amelyek a szindikalizmus 
munkáseredetét hangsúlyozzák és elhatárolják Soréi miszticizmu
sától, irracionalizmusától, antidemokratizmusától. Az újraértéke
lés, a változott körülmények minden dogmatizmustól mentes 
elemzésére való törekvés ellentéteket válto tt ki a korábban homo
gén vezető csoportban. Az elvi véleményeltérések személyes tám a
dásokkal színeződtek. A. Merrheim nagy és igen érdekes, jó cikk-

81 Bár a szervezetek felbomlottak, és a mozgalom lényegében semmivé 
vált, hívei nem tűntek el. 1913-ban a Munkás Eszperantisták Egyesületébe 
mentek át. Vasárnap délelőttönként a Dohány utcai tejcsarnokban tar
tották összejöveteleiket. Ebben az időben több nyomdász volt közöttük. 
1914-ben sokan közülük Párizsba emigráltak. (Mitterer Gyula és B. Nagy 
József visszaemlékezése.)

82 P l Archívum. 507/27/12.
83 P l Archívum. 507/27/13.
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sorozatban84 hívta fel a munkások figyelmét a háború veszélyére, 
valamint a trösztök és kartellek megteremtésével bekövetkezett 
új adottságokra. Miként a szociáldemokrata pártoknak és a II. 
Internacionálénak, a szindikalizmusnak is szembe kellett néznie 
a háború lehetőségével, sőt vitássá vált, hogy mekkora szerepet 
kapjon ez a szindikátusok propagandájában, szervezkedésében. 
Minden cseppfolyósá vált: nem látták, hogy a militarizmus, a 
kartellek milyen új harci módszereket követelnek, milyen legyen 
az új helyzetben a szocialista párt és a szindikátusok viszonya, 
hogyan kell értékelni Jaurés szerepét, aki elsősorban szorgalmazta 
a szövetséget (a guesdisták ellenében). Ezek a korszak munkás- 
mozgalmának életbevágó kérdései voltak. És Szabó Ervin
nek látnia kellett, hogy a mozgalom volt vezérkara nem ad egysé
ges feleletet (a szindikalisták trade-unionista és guesdista ellenzé
kéről nem is szólva). Pouget, Griffuelhes a régi program mellett 
kardoskodott, amelyet az amiens-i chartában fektettek le 1906- 
ban : teljes függetlenség mindenfajta politikai párttól, szindi- 
kalista akcióval, sztrájkkal, bojkottal, általános sztrájkkal meg- 
dönteni a kapitalizm ust. E. Pouget (1909-ig a CGT helyettes 
főtitkára) cikksorozatban támadta utódját, G. Yvetot-t és A. Merr- 
heimet, a vasasok főtitkárát, mert szerinte a szindikalista moz
galmat eltérítették eredeti irányától és túlságosan antinacionalista, 
antipatrióta jelleget adtak neki. Pouget szerint ez a taktika 
okozta a válságot.85

Griffuelhes, Pouget és társai elutasították a szocialista blokk 
tervét, amelyet közvetítőként G. Hervé próbált létrehozni. P. Mo- 
natte, a „Vie Ouvriére” szerkesztője elvi alapon cáfolta Pouget 
megállapításait, de szintén kijelentette, hogy csak komoly elem
zéssel és szívós munkával juthatnak ki a mélypontról, amelyből a 
hirtelen rögtönzések és vádaskodások nem segítik ki őket.

Batthyány Ervin, Szabó Ervin és a magyar mozgalom kikap
csolódása a harcból tehát nem pusztán a magyar erőviszonyok 
következménye, hanem összefügg a francia mozgalom válságával 
is. Nemcsak azért tű n t el nagy erőfeszítések után a két szekta, 
mert doktrinér és talaj tálán volt ; bár Magyarországon ez volt a 
döntő, hiszen i t t  szóhoz, történeti szerephez sem jutottak. 
A szindikalizmus azonban ott is elbukott a vizsgán, ahol a lehe
tőséggel élhetett volna. Arra jó volt, hogy a munkásságot meg
szervezze, a tőke ellen harcba vigye és olyan eredményeket érjen 
el, amelyeket a századfordulón sem a guesdista doktrinérség, sem 
a jaurési blokk-politika nem tudott volna kivívni. A modern 
imperializmus gazdasági és politikai viszonyai között, a háború 
előestéjén a szindikalizmus válságba ju to tt, alkotóelemeire bom-

84 „La Vie Ouvriére” , 1911. január 5.; január 20.; február 5.; február 20.
85 „La Vie Ouvriére” , 1914. július 20.
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lőtt, csődöt mondott. Bebizonyosodott, hogy a szindikalizmus 
még ott is, ahol a szervezett munkások túlnyomó többségét maga 
mögé állította, még egy nagy országban is alkalmatlan a munkások 
megszervezésén túlmenő akciókra. A szindikalizmus távlata 
ködössé vált. Más lapra tartozik az, hogy a háború alatt és még- 
inkább a háború utáni forradalmi válságban az új feltételek között 
a szindikalista tendenciák újra erőre kaptak. (Szindikalista tenden
ciák mindmáig kimutathatók a nemzetközi munkásmozgalomban.) 
Mindez mit sem változtat azon, hogy a szindikalizmus a XX. század 
első dekádjának vége felé, hatalmas nekifutás után megrekedt, 
átütőerejét elvesztette. A magyar propaganda csoport eltűnését 
ebben a nemzetközi összefüggésben érthetjük meg csak igazán.

Batthyány Ervin anarchizmusa és Szabó Ervin szindikalizmusa

Az anarchizmus kommunisztikus válfaját és a szindikalizmust 
rendkívül sok szál fűzi egymáshoz, sok bennük az azonos elem (sze
mélyes, szervezeti, eszmei). Mindenekelőtt lényegesek az eltérések 
is. Erre vonatkozóan Ágoston Péter cikke nyomán Thoziar belga 
anarchista elemzését idézzük:

Szindikalizmus
A társadalmi kérdés munkás

kérdés.
A másik osztály tagja ellen- 

ség.
A célt az osztályöntudat ki

fejlődése révén lehet elérni.
A kiindulópont az összesség.
A harcban az emberek anyagi 

érdekeik szerint csoportosul
nak.

A jövő társadalmában a szak- 
szervezetek végzik a társa
dalom igazgatását.

A szindikalista gazdasági fa
talizmusa a cselekvést ren
deli a gondolat fölé.

Anarchizmus
A társadalmi kérdés az egész 

emberiség problémája.
Minden tekintélyember ellenség, 

bármely osztályhoz tartozik is.
A célt az emberi öntudat ki

fejlődése révén lehet elérni.
A kiindulópont az egyén.
Az emberek bölcseleti nézeteik 

szerint csoportosulnak.

A jövő társadalmában nem szer
vezett testületek, hanem egyes 
emberi csoportok igazgatnak.

Az anarchista a szabad akaratot 
helyezi a cselekvés fölé.86

Természetesen itt  is vannak közbülső és közvetítő elemek, 
ezért a szembeállítás nem lehet minden esetben ilyen éles. Mégis,

86 Ágoston Péter: A szindikalizmus. „Szocializmus”, 1911/12. IV. évf. 
11. sz. 503. old.
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a táblázat nagy vonalakban helyesnek tűnik és alkalmazható 
Magyarországra is. A képet Batthyány esetében legfeljebb csak 
az bonyolítja, hogy ő az eltéréssel nem volt ennyire tisztában, 
igyekezett azon felülemelkedni. Cikkeiből azonban kitűnik, hogy 
anarcho-szindikalista tételei csak gondolkodásának felszínét jellem
zik, mélyebb, belsőbb meggyőződése az anarchizmus irányába 
hajtja, és ha a kettő  ellentmondásba kerül, akkor az utóbbi 
mellett ta r t ki.

Láthattuk, hogy Batthyány Ervin az elméleti tájékozódás után 
1905-ben mint tört lándzsát amellett, hogy a munkások nevelését 
ellátó kultúrházak váljanak a mozgalom tényleges gyújtópontjaivá. 
Nézetében akkor megtaláljuk a „nép közé menés” teljes romantiká
ját, naivitását, valamennyi elvi hibájával együtt. Ami pedig ben
nünket i t t  leginkább érdekel, az az, hogy Batthyány a döntő kér
désben az osztályszervezkedést az általános emberi értelmi-etikai 
neveléssel helyettesítette volna : „Hiszen mindig az volt a néze
tem, hogy csakis az intellektuális és világnézeti niveau emelésével 
készíthetjük elő a forradalm at. . . erre kellene koncentrálni 
erejét mindenkinek, aki a haladásért, szocializmusért és forra
dalomért tenni akar valam it.”87 E sorok éles ellentétben állnak 
a francia szindikalisták felfogásával, akik nemcsak a politikát, 
hanem az elméletet is messze a tényleges harc, a munkásmozgalom 
mögé szorították vissza, akik a forradalmi gyakorlattól várták a 
tudat emelését, akik szerint nem a szellemi ráhatás a fontos, hanem 
„az akció erőteljes gimnasztikája” , akiknek „koncepciója termé
szetesen a harcnak elkerülhetetlen állapotát tételezi fel, amely 
szakadatlan sztrájkokból áll, minthogy a sztrájk az az akcióforma, 
amelyet maga a kapitalista termelési rend szül. Az ismétlődő 
sztrájkok ugyanakkor a proletariátus számára kiváló akció
gyakorlat, hatalmas nevelő hatása van” .88

Ezzel szoros összefüggésben van a másik eltérés Batthyány és a 
szindikalisták között. Batthyány, ha Kropotkin és Malatesta 
nyomán a munkásoktól várja is az anarchia megteremtését, még
sem tisztán munkás-szakmai szervezkedést szorgalmazott, hanem a 
természetjog, az emberi igazság nevében szólalt fel. Vagyis tudtán 
kívül a szindikalisták legfontosabb alaptételén tiport'. Hiszen a 
CGT híres 1906-os amiens-i chartája pontokba foglalja, hogy a 
szindikátusok az összes munkásokat (és csakis a munkásokat) 
politikai nézetüktől függetlenül kívánja tömöríteni, osztály
helyzetük alapján. A szindikalisták egyik legfőbb vádja a politikai 
pártok (és ezek közé az anarchisták is beletartoztak) ellen az volt, 
hogy különböző osztályokhoz tartozó elemeket vegyítenek össze,

87 P l Archívum. 507/30. b/33.
88 P. Delesalle : La Confédération Générale du Travail. Historique,

Constitution. Párizs 1907. 25—-26. old.
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és emiatt, minden átmeneti sikerük ellenére, kudarcra vannak 
ítélve. A „group d’affinité”-k89 felrázzák ugyan a munkásokat, 
de a tapasztalatok azt m utatták — írják a szindikalisták —, 
hogy életerejük gyorsan kimerült, létük „alá volt rendelve az 
egyének aktivitásának, oly mértékben, hogy amikor ezek ellapo
sodtak, vagy hiányoztak, a group d’affinité elaludt” .90 Mindebből 
azt a következtetést vonták le, hogy csak a munkásokat kell 
tömöríteni, vissza kell utasítani a részleges reformokat, sztrájkról 
sztrájkra kell előremenni és akkor a munkásság spontán forradalmi 
ereje megdönti a kapitalizmust.

Batthyány nemcsak a szervezkedés jellegét illetően tért el 
a francia szindikalisták felfogásától, hanem a forradalom lefo
lyásának megítélésében is. Batthyány — más anarchistákhoz 
hasonlóan — szívesen népszerűsítette a szindikalisták általános 
sztrájkpropagandáját. Mint azoknál, Batthyánynál is tekintélyes 
misztikus dicsfény övezte ezt a követelést, hosszú ideig megelé
gedett azzal a megállapítással, hogy az „ölhetett munkáskezek” 
automatikusan megdöntik a kapitalizmust, hiszen a társadalom 
nem maradhat fenn termelés nélkül. Ezt a programpontot azon
ban a szociáldemokraták sorozatosan bírálták, felvetették, hogy 
miből fognak élni a tömegek a próba, az ínség napjaiban. Az ellen
érvre más feleletet adott Batthyány és mást a franciák. Batthyány 
a vértelen forradalom reményében a szövetkezetekre hárította 
volna a kispénzű emberek eltartását, míg a franciák éppen a 
növekvő nyomortól, a- rendzavarásoktól, az összeütközésektől vár
ták, hogy a tömegek dühének kirobbanásai söprik el az általános 
sztrájktól aláásott társadalmi rendszert.91

Batthyány felfogása a forradalmat követő másnap tekintetében 
is eltért a szindikalistákétól. Ezek azt hangsúlyozták, hogy a 
tőke kisajátítása után a szindikátusok veszik át a társadalom 
anyagi ellátásának (a termelés és elosztás megszervezésének) 
gondját, vagyis továbbra is társadalmi keretekben gondolkoznak, 
mégha ezek rendkívül homályosak is. Ezt az elméletet F. Pelloutier 
dolgozta ki elsőként, az Histoire des Bourses du Travail c. könyvé
ben,92 és tételeit átvette az egész szindikalista mozgalom. (A szak

89 Group d’affinité alatt a szindikalisták olyan szervezetet értettek, 
amelyekbe a tagok politikai meggyőződésük alapján lépnek be. A szakszer
vezetet viszont olyan szervezetnek tekintették, amelyh eza tagok osztály
helyzetük alapján csatlakoznak.

90 Émile Pouget : Le syndicat. 10. old. A Bibliothéque Syndicaliste 2. 
füzete. Párizs. A kiadás éve nincs feltüntetve, de kétségtelenül e korból 
származik.

91 Batthyány Ervin : Az általános sztrájk és a szövetkezetek. „Test
vériség”, 1906. október 20.; illetve G. Yvetot : A szindikalista ABC.
„Társadalmi Forradalom” , 1910. december 24.

92 F. Pelloutier : Histoire des Bourses du Travail. Párizs 1902. 159— 
171. old.
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szervezetek ilyen feladatáról szóló tételek a későbbiekben is a 
szindikalizmus jellemző tüneteként jelentkeztek.)

Pelloutier kimozdult az anarchista pozíciókról, amikor állam- 
ellenességét fenntartva, a proletárdiktatúra helyébe nem egyszerűen 
az emberek szövetséges csoportjait, hanem a bourse-okat93 és a 
szindikátusokat kívánta állítani. Batthyány egy lépést te tt vissza 
az anarchizmus felé. E csoportok létezését tudomásul vette, 
de hozzátette, hogy „mindenki saját ura lesz, a saját életét fogja 
élni, amelyet a saját bensejében élő szolidaritás fog eggyé tenni a 
többi ember életével” .94 Vagyis ismét felszínre tö rt nála az anar
chizmus : az egyén szabadságának teljes és korlátlan biztosítása, 
amelynek feltétele a belső morális, intellektuális átalakulás.

Batthyány Ervinnek ez a legszilárdabb, legmélyebbre nyúló 
sarkpontja. Ezt az anarchista tételt látjuk jelentkezni 1905-ös 
leveleiben, 1906-os cikkeiben, majd 1907 őszén is, amikor a Szabó 
Ervinnel folytatott vitában rákényszerült, hogy tételeit szabato
sabban fogalmazza meg : „Az individualizmus és kommunizmus 
nem ellentétes fogalmak, s ő t : elválaszthatatlanok egym ástól;
egy társadalmat, amelyet a szolidaritás köt össze, csak teljesen 
kifejlett, független egyének alkothatnak.”95 Ehhez hozzáteszi, 
hogy az ilyen független egyének kialakulásának a tudás az elő
feltétele : „Az önálló gondolkodás teszi képessé az embereket a 
forradalomra és az új társadalom megalkotására.”96 Ez az a vezér
motívum, amely B atthyányi mindig visszatérítette az anarchiz
mushoz : a nem osztálykategóriákban való gondolkodáshoz, a
tudás és a morális erő döntő szerepének hangoztatásához. Ez az a 
pont, amely B atthyányi elválasztotta nemcsak a francia szindi- 
kalistáktól, hanem barátjától, Szabó Ervintől is, aki a történelmi 
materializmus talaján állt, és nem is tudott volna másként, mint 
osztálykategóriákban gondolkodni.

Batthyány világnézetének ez azonban csak a mélyebb rétege, 
tartalm i magja. 1906-ban, amikor politikai mozgalmat csinált,

93 Franciaországban az 1880—90-es években létrejött munkásszer
vezeteket „Bourse du Travail”-nak nevezték. Helyi méretekben fogták 
össze az összes szakszervezeteket. Eredetileg munkaközvetítésre alakul
tak, de a későbbiekben ezek vezették a helyi sztrájkharcokat, közvetítettek 
egyes szakszervezetek között, gazdasági-statisztikai felméréseket fogana
tosítottak, szak- és általános kulturális tanfolyamokat indítottak, segélye
ket nyújtottak, propagandamunkát végeztek. 1892-ben a helyi Bourse-ok 
országos föderációt hoztak létre. 1902-ben a Fédération des Bourses du 
Travail egyesült az 1895-ben alakult Confédération Général du Travail-jal. 
Az újonnan létrejött szakszervezet azonban továbbra is megtartotta kettős 
felépítését: egyfelől a szakmai szindikátusokra, másfelől a helyi szervezkedést 
ellátó Bourse-okra támaszkodott.

94 Batthyány Ervin : Az általános sztrájk. „Testvériség”, 1906. ápri
lis 21.

95 P l Archívum. 507/30. c/64.
96 Uo.
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közelebb került a munkásmozgalomhoz. Akkor a francia CGT 
jelszavait, módszerét propagálta, ezért anarchizmusa nem volt 
annyira szembetűnő, legalábbis mennyiségi jelentkezésében nem. 
Ha a „Testvériség” ekkor megjelent számait végiglapozzuk, 
tapasztaljuk, hogy főleg eleinte Batthyány Ervin volt az, aki a 
magyar sajtóban elsőként ajánlotta a munkásságnak az általános 
sztrájk, az antimilitarizmus, a direkt akció fegyverét, és ezzel a 
szindikalizmus leghangosabb propagandistájának mutatkozott. 
Ő volt az, aki Szabó Ervinnel együtt a magyar munkásmozgalmat 
a német vágányról a franciára akarta átállítani. És ha szellemében 
Batthyány képtelen is volt híven tolmácsolni a szindikalizmust 
és főként annak fő áramlatát, e tételeknek — Szabó Ervin mellett — 
mégis ő vált leghatásosabb terjesztőjévé. Csak a helyzet fonáksá
gára mutat, hogy egy nagybirtokos arisztokrata — aki elvi meg
győződését tekintve anarchista — te tt ennyit a szindikalizmus 
hazai népszerűsítése érdekében. Magán a tényen, a „Testvériség” , 
a „Társadalmi Forradalom” létrejöttén, funkcióján, Szabó Ervin 
anyagi támogatásán ez nem változtat semmit. Mindez bizonyítja, 
hogy az elvi eltérések ellenére Batthyány a válaszfalakat nem 
érezte túl magasaknak és erőseknek. És ez, mint mondottuk, 
nemcsak Batthyány elméleti és munkásmozgalmi iskolázatlan
ságára vall, ebben szerepe van annak, hogy a gyakorlati nemzet
közi mozgalomban is helyenként összefolyt az anarchista és a 
szindikalista áramlat, és hogy Magyarországon mindkét felfogás 
(és majdan szekta) szembenállt nemcsak a fennálló társadalmi 
renddel, hanem a megvalósuló holnap társadalmával (ahogy ők 
látták, a tiszta kapitalizmussal és polgári demokráciával), sőt a 
hazai munkásmozgalomban uralkodó szociáldemokráciával is. 
Ez utóbbival szembeni hadakozás íratta le vele a következő teljesen 
szindikalista színezetű sorokat a munkásmozgalom két irány
zatáról : „Kiindulópontnak elfogadja, hogy mindkét irányzat
a szocializmust akarja, de míg a szociáldemokrácia a politikai 
hatalom megszerzésével kívánja azt elérni, a másik azt tartja , 
hogy a munkásoknak az elnyomás és kizsákmányolás alapjait 
kell megdönteniük, mégpedig saját közvetlen cselekvésük á l ta l ; 
szakszervezeteik, sztrájk, bojkott útján, de különösen az általános 
sztrájk fegyvereivel.”97

Batthyány, az anarchista-kommunista aktív politikus — nem
zetközi példaképeit követve — a szociáldemokráciával szemben 
csak egy ellenerőt láthatott, a szindikalizmust, amelyhez egyes 
kérdések hasonló felfogása mind negatív (állam, politikai párt, 
szociáldemokrácia, parlament), mind pozitív formában (harci eszkö
zök) közel vitték. Batthyány esetében a rokonság helyenként uralko

97 Batthyány Ervin : A pártkongresszus alkalmából. „Testvériség”,
1906. június 2.
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dóvá vált, de csak igen rövid időre (az anarchista alaphang, mint 
láthattuk, akkor is megszólalt), majd a politikai gyakorlat meze
jét elhagyva, az eltérés, az elméleti anarchista meggyőződés vált 
markánsabbá.98

Szabó Ervin világnézetét a kérdéses időben sokkal könnyebb 
megrajzolni, egyrészt, mert alakjáról s nézeteiről már számos 
alapos tanulm ány lá to tt napvilágot, másrészt, mert egységes, 
homogén szemlélete volt, nála a belső megosztottságnak nyoma 
sincs. Szabó Ervin a marxizmus iskoláját járta  ki és amikor bele
ütközött a munkásmozgalomnak a századforduló táján kezdődő 
válságába, hamarosan o tt találjuk a szindikalizmus táborában, 
amelyet 1914-ig nem is hagyott el. E tényezők következtében 
alakja kevésbé „érdekes”, mint a kétfajta elemből összerakott, 
pályájában sok törést szenvedő Batthyányé. Ha azonban a két 
ember gondolatainak mélységét, az általuk feldolgozott anyag 
bőségét, az érin te tt témák széles skáláját, a magyar munkás- 
mozgalomra, a szocializmus gondolatának hazai elterjedésére 
gyakorolt hatását tekintjük, akkor Szabó Ervin személye oly
annyira „érdekes” lesz, hogy szinte a párhuzamot is jogosulat
lannak érezzük. Szabó Ervin szellemi fölényével egyébként Batt
hyány is tisztában volt, ezért fordult minden esetben hozzá tanácsért, 
és ennek tudatában írja, hogy szerinte Szabó Ervin az, aki egyál
talán képes arra, hogy Magyarországon „megmagyarázza az embe
reknek, mi a szocializmus” .99

Szabó Ervin 1903-tól kezdve csak három erőt látott a nemzet
közi munkásmozgalomban : a reformizmust, az ortodox marxiz
must és a szindikalizmust. Fel kell róni neki, hogy nem látta 
meg a bolsevikok feltűnését a történelem porondján, sőt a német 
baloldalt, Luxemburgot és Mehringet sem különbözteti meg 
lényegében az ortodox irányzattól. Mindezért hibáztatni kell, de 
egész gondolatrendszerét csak úgy érthetjük meg, ha ezt a fel
fogását tudomásul vesszük.

Szabó Ervinnek ez a szemlélete (amely egyébként teljesen 
egybevág francia elvbarátainak felfogásával) egyenesen követke
zett szindikalizmusából. Mint Lagardelle-ék, ő is lá tta , hogy 
új történelmi helyzet, új korszak van kibontakozóban, amikor 
tovább kell menni a dolgok elemzésében, harci fegyverek felkuta
tásában, és hogy erre a II. Internacionáléban uralkodó német

98 E cikk jellegének megfelelően itt csak Batthyány világszemléletéről 
szóltunk. Ha az egész embert vizsgálnánk, kétségtelenül nagyobb elis
meréssel kellene beszélni szubjektív jószándékáról, becsületességéről, áldozat- 
vállalásáról, elszántságáról, amelyek révén felül tudott emelkedni osztály- 
korlátáin és egyike lett azon kevés magyar arisztokratának, akik a prog
resszió mellett szálltak síkra, sőt eljutott annak felismeréséig is, hogy az 
emberiség boldogulását a munkásság fogja lehetővé tenni.

99 P l Archívum. 507/30. c/7.
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ortodoxia nem képes. Sőt, nemcsak továbbhaladni nem tud, 
hanem a mozgalmat elszínteleníti, osztályharcos tartalm át kiöli. 
A reformistákról tudta és hirdette, hogy egyes tételeik ellenére 
végeredményben rendkívül káros hatással vannak a munkásság 
küzdelmeire. Szabó Ervin mindkét csoporttól elfordult, és m int 
olyan ember, aki egész életét a szocializmus ügyének szenteli, 
nagy érzelmi és intellektuális felháborodással veti ezeknek szemére, 
hogy elárulták az igazi marxizmust : „Mindig harcolni kell a 
marxizmus e kiforgatása ellen, nemcsak azért, mert ez a tudo
mányos igazság, hanem mert a tradíciók és autoritások még nagy
hatalmak az emberek lelkületén és nem kell eltűrni, hogy a m unkás
szocializmus ellenfelei felhasználhassák a meghamisított Marxot 
mint fegyvert, az államszocializmusért vívott harcban.”100

Szabó Ervin vált a szindikalizmus legnagyobb súlyú és kép
zettségű propagátorává Magyarországon. De míg B atthyány 
jóformán egyszerűen magyarra fordította a külföldön alaposan 
megrágott gondolatokat és azokat — teljesen problémamentesen 
— mint kész és alkalmazásra váró eszközöket tálalta fel, Szabó 
Ervin mély tudása ezt az u ta t elvetette. Szabó Ervin, amellett, 
hogy fő vonalaiban kielégítőnek találta a szindikalista platformot, 
és azt, mint láthattuk, ő öntötte kiáltvány formába, nem nyugodott 
bele a befejezettség gondolatába. Nyomon követte a társadalom 
gazdasági osztályszerkezetében végbemenő változásokat és nem a 
jelszavakból, az igazság morális tételeiből (mint Batthyány), 
hanem a tényekből, az osztályok mozgásából vélte kiolvasni a 
jövő perspektíváját. (Mindezt bizonyítja az a sok könyvismer
tetés, apróbb reflexió, amelyeket a különböző országokban meg
jelenő, a társadalom változásait kutató könyvekről írt vagy azok
hoz fűzött.)

Szabó Ervin, az alkotó gondolkodó, természetesen nagy ener
giával fordult a magyar valóság felé. Szabó Ervin alakjának 
marxista megmintázásánál mindig mint negatívumot említik, 
hogy Magyarországot illetően lehetségesnek lá tta  a polgári demok
ratikus fejlődést mint á tm en ete t; és ennek kivívását egyszerűen 
átengedte a burzsoáziának, illetve a forradalmi tartalomtól meg
fosztott szociáldemokráciának. Pedig felfogásának pozitív eleme, 
hogy el tudott szakadni a doktrinérségtől, hogy szindikalista 
meggyőződése dacára számot vetett a polgári demokratikus keretek 
kivívásának szükségletével, hogy belső ellentmondásai ellenére 
sem saját tételei ismételgetése mellett kötötte le magát. Ez is 
nyilván nagy erőfeszítésébe került, a dilemma mindvégig kínzó 
maradhatott számára. Szindikalista elvei viszont lehetetlenné te t
ték, hogy eljusson a lenini megoldáshoz.

100Szabó Ervin: La fonction du parti socialiste. „Le Mouvement So- 
cialiste” . 1910. január. 7. old. (Franciául.)
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Szabó Ervin más vonatkozásban is eredeti gondolkodónak 
bizonyult. És i t t  nemcsak 1848-as történelmi tanulmányára 
gondolunk, amelyben történeti hátteret rajzolt úgy, hogy egyben 
a magyar századforduló problémáira, a történeti perspektíva 
kérdésére is feleletet igyekezett adni. Tanúbizonyságot te tt éles
látásáról azokban a cikkeiben, amelyekben — Batthyánytól 
eltérően — nem elégedett meg azzal, hogy az általános választó- 
jogi irányvonallal szemben a francia szindikalizmus jelszavait 
hangoztassa. Igaz, hogy szerinte is hibás a magyar szociáldemokrata 
párt taktikája : ,,A párt két éve nem ismer más problémát, mint 
az általános választójogot, amely teljesen felemészti aktivitását.” 
De mindjárt azt is hozzáteszi, hogy Magyarországon m it kellett 
volna még felvetni : ,,A kongresszus nem szívesen foglalkozik
más kérdéssel ; minden más kérdés, legyenek azok bár nem kevésbé 
fontosak, mint a nemzetiségi kérdés, az agrárkérdés és mások, 
a második vonalba szorultak.”101

A szociáldemokrata pártot és a szakszervezetet sem nézte 
minden vonatkozásban a végletes leegyszerűsítés és befejezettség 
szemüvegével. Igen érdekesen fejtegeti, hogy a magyar szociál
demokrata pártban  ugyan ,,a német szocialista iskola az, amely 
egyedül mérvadó” , mégis az adott helyzet kikényszeríti, hogy 
„a gyakorlatban, habár a két országban a szocialisták ugyanazokért 
a célokért harcolnak, Magyarországon a némettől nagyonis eltérő 
taktikát alkalm aztak” .102 Szabó Ervin i t t  az általános sztrájk 
alkalmazására u ta lt, amelynek, ha politikai célok érdekében vető
dik is fel, mégis a munkásmozgalom forradalmasodásához kell 
vezetnie. Ezt különben a franciák is méltányolták mind a magyar, 
mind a belga munkások választójogi harcait illetően. Más helyen 
Szabó Ervin azt hangsúlyozta, hogy a német módszerekkel szemben 
a magyar szociáldemokrata vezetők — szerinte is helyesen — 
kapcsolatot kerestek azokkal a polgári erőkkel, amelyek szintén 
a demokratikus haladás előmozdításán tevékenykedtek.103

Egy évtized feszült küzdelmei, a magyar szindikalisták kudarca 
után Szabó Ervin is szembekerült az egész irányzat nemzetközi 
válságának jeleivel. Szabó Ervin számos illúziója szertefoszlott, 
és már idézett Kellenek-e forradalmárok? c. cikkében leszámolt 
azzal, hogy a közeljövőben Magyarországon a szindikalizmus 
erőre kaphasson. Ez azonban Batthyánynál és Szabó Ervinnél 
más-más eredményre vezetett. Mindketten visszavonultak, de 
míg Batthyány ezután teljesen elzárkózott a mozgalomtól, elvesz
te tte  forradalmi lendületét és hitét, addig Szabó Ervin utolsó

101 Szabó Ervin: Le Congrés du Parti Socialiste Hongrie. ,,Le Mouve- 
ment Socialiste” . 1908. december. 469. old. (Franciául.)

102 Szabó Ervin : Le IV. Congrés syndical en Hongrie. „Le Mouvement 
Socialiste”. 1909. január. 57. old. (Franciául.)

103 „Huszadik Század”. 1907. I. 371. old.
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háború előtti hosszabb lélegzetű cikkében, amelyet éppen az 
általános sztrájk francia „nagypróbája” kudarcának hatására írt,104 
hitet te tt a szindikalizmus jövője mellett, mivel az osztályok 
harca a buktatókon á t is csak a szocializmus felé vezethet. Szabó 
Ervin megőrizte forradalmi hitét és az attentizmus, minden 
negatív vonásával együtt, erőt rejtett és tartalékolt magában. 
Hogy a passzív erő ezekben a sorsdöntő években nem válhatott 
aktívvá, annak okát nem Szabó Ervin személyében és képességei
ben kell keresnünk, hanem magában a szindikalizmusban, amely 
elhibázott útkeresésével a politika egészének fordított hátat.

Szabó Ervin „tanítványai” és a szindikalizmus

Ismeretes, hogy Szabó Ervint szellemi vezérének, mesterének 
ta rto tta  egy kis, a szociáldemokrata párthoz tartozó, fiatal értel
miségi csoport, amelynek tagjai közé számíthatjuk Mérő Gyulát, 
László Jenőt, Vágó Bélát, Tarczai Lajost és másokat. Ez a kapcso
la t azonban első sorban Szabó Ervin nagy szellemi tudásának 
elismeréséből fakadt,105 és abban a periódusban kezdődött, amikor

101 Szabó Ervin : A francia vasúti sztrájk és a szocialista párt. „Husza
dik Század”. 1910. II.

105 Szabó Ervin baráti és részben tanítványi körének más összetartó 
ereje is volt. Ez a 20 és 30 év között járó nemzedék ugyanis igen élénken 
reagált a „koreszmékre”, és még azokat is élénken foglalkoztatta a szin
dikalizmus programja, társadalmi szerepe, akik nem osztották Szabó 
Ervin felfogását. Ez Jászi Oszkár ismertebb magatartásán és cikkein túl 
kitűnik Szabó Ervin más ismerőseinek leveleiből is. Sokan pedig éppen 
keresték a sokféle eszmeáramlat között azt, amelyiknek lobogójára feles
küdhetnek. Vannak, akik a korábbi években nagyon radikálisak, később 
„lehiggadnak”, „elvesztik illúzióikat”, s akik a mozgalomból lényegében 
kikapcsolódnak. Ifj. Leopold Lajos pl. 1903-ban még nagyon melegen 
nyilatkozik az anarchizmusról (P l Archívum. 507/35. a/3.), rokonszenvezik 
Batthyány Ervin írásaival, azt fontolgatja, hogy könyvet ír a német 
munkásmozgalomról „quasi anarchista szemüveggel pillantva végig az 
egész óriási mozgalmon”. (P l Archívum. 507/35. a/12.) Később azonban 
kiábrándul Batthyány Ervinből (Pl Archívum. 507/35. a/18.) és a szociál
demokrata párt vezetőiből (P l Archívum. 507/35. b/31.) egyaránt és ami 
a legfőbb, már 1904 nyarán hirdeti, hogy az ő tevékenységük számára a 
magyarországi feltételek még nem érettek (P l Archívum. 507/35. b./32.). 
Ettől kezdve mély szkepticizmussal kívülről szemléli Szabó Ervinék „hősi”, 
de szerinte eleve kudarcra ítélt erőfeszítéseit. Mások az eszmék kavargá
sában nem is látják tisztán az elválasztó vonalakat és nem értik, miért 
kerül sor az elvi szembefordulásra az anarchista Schmitt Jenő és a szin- 
dikalista Szabó Ervin között. Ezt az érzést fejezi ki Nagy Sándor grafikus 
(aki egyaránt díszítette a szociáldemokrata párt, és a TT kiadványait), 
aki 1906 júliusi levelében azt írja Szabó Ervinnek : „csak tudnám össze
ölelni mindazokat, akik egymásra, mint kis kutyák, vicsorognak, hogy 
kibékítsem őket”. (Pl Archívum. 507/38/35.)

Az európai haladás egyetemes útjára való rátérés elfogadása — ez volt 
a záloga annak, hogy valakivel Szabó Ervin eszmei barátságot tartson fenn.
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Szabó Ervin még a szociáldemokrata párton belül igyekezett meg
szervezni a baloldali ellenzéket. A „környezet” fiatal, tagjai 
később sem mentek túl ezen a körön, lényegében mindvégig 
megmaradtak baloldali ellenzéknek és senki sem állt egészen a 
szindikalizmus talajára. Ostorozták a párt opportunizmusát, 
választójogi harcának vérszegénységét, de ugyanebben az irány
ban akartak harcosabb fellépést.

A csoportból Mérő Gyula állt szellemileg legközelebb Szabó 
Ervinhez. Már 1904-ben jelentkezett vonzódása a szindikalizmus- 
hoz. 1904 januárjában Szabó írását a következő sorokkal méltatja : 
„Nagyon, de nagyon megörültem, hogy az általános sztrájkot 
propagáltad. Csak attól félek, hogy árthat neked e füzet. Mert 
legtisztábban kirí belőle a vad, a szép forradalmi szocializ
mus.” E gyúttal Szabó Ervint közös akciók megszervezésére 
sürgeti.106

Ugyanebben az évben a „Huszadik Század” hasábjain, átvéve 
Szabó Ervin rovatát, ő ism ertette a munkásmozgalom 1904-es 
helyzetét, m egállapítva: „Külföldön általános irányzatként a
politikai mozgalom háttérbe szorítását látjuk.” 107 Ugyanitt Mérő 
hosszan taglalja Szabó Ervin előadását, amelyben a „m ester” 
alaposan megbírálja a szociáldemokrácia iskoláját és kifejti 
szindikalista nézeteit.108

Mikor B atthyány segítséget kért Szabó Ervintől a „Testvériség” 
szerkesztéséhez, az Mérőt javasolta, teljesen nyilvánvalóan fel
fogására való tekintettel. A júliusi fordulat után, amikor a „Nép
szava” és a szociáldemokrata pártvezetőség támadásainak ha
tására B atthyány visszavonult — mint már említettük —, 
Mérő vette á t a lap szellemi irányítását. Szeptember 1-én jelent 
meg első „nyílt sisakos” cikke, Emlékezés a múlt időkből 
a jelen tanulságaira címmel. Mérő itt, ismét mestere nyomdokain 
haladva, az I. Internacionáléra visszaemlékezve állított emléket 
a hősi korszaknak, amikor az Internacionálé „a gazdasági harcot 
hirdette a munkásság küzdőteréül és amikor az elnyomott osztály 
egyesítésére törekedett az uralkodó osztállyal szemben” . Ez volt 
a virágzás ideje, „de hanyatlani kezd az Internacionálé attól az

És éppen ez a pont — a haladás útjának keresése — sok olyan egyén 
számára is problémává tette a szindikalizmust, akik azután nem kerültek 
annak befolyása alá.

106 p i Archívum. 507/12/7.
107 „Huszadik Század”, 1904. II. 148. old.
108 Hasonló beszámolót közölt a munkásmozgalomról a „Világosságiban  

1904-ben, ahol szintén szembeállítja a politikai mozgalom hanyatlását és 
a gazdasági mozgalom megerősödését. A munkásmozgalom új perspektívá
jának szemszögéből írhatta: „Távolról sem kell csapásnak tekintenünk 
azokat a vereségeket, amelyek a politikai mozgalmat sújtották.” („Vilá
gosság”, 1904. augusztus.)
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időponttól, amikor a gazdasági küzdelem rovására a politikait 
helyezi előtérbe” .109

Mérő Gyula, Szabó Ervin felfogásának megfelelően, az Inter- 
nacionálé feloszlatását elemezve, egyoldalúan a szerinte elköve
te tt hibákat emelte ki. Igaz, hogy megemlít „objektív” nehéz
ségeket (a Kommün bukása, a nemzeti államok megalakulása), 
ezzel azonban nem tompítja érezhetően bírálatának élét, amely 
a szerinte hibás politikai harcnak, centralizációnak tulajdonítja a 
hanyatlást. Cikkének végén azonban van egy olyan passzus, amely 
már nem azonos mesterének gondolatmenetével. Megemlíti, hogy 
a politikai harc egyenlő fontosságát 1871-ben elismerte a londoni 
kongresszus, majd azt 1872-ben Hágában Marx is magáévá tette. 
I tt megáll és aláhúzza, hogy a Vaillant-féle korabeli értelmezés 
hangsúlyozta, hogy a politikai harc során nem szabad „össze
mosni” a platformokat a polgári pártokéval. És ez az a pont, 
ahol Mérő is eltér Szabó Ervintől. Nem valószínű, hogy pusztán 
Marx tekintélye miatt. Egyéb írásaiból is kitűnik, hogy a magyar 
választójogi harc lendülete, a tömegek forrongása, lelkesedése 
Mérőre sem maradt hatás nélkül. És ő nem állt meg ott, ahol 
Szabó Ervin, hogy „hagyjátok a dolgokat megtörténni” , hanem 
ellenkezőleg, forradalmi irányba akarta terelni a párt választójogi 
harcát. Törekvésének eszközeit pedig a szindikalizmus fegyver
tárából kölcsönözni: ő az, aki a leghangosabban követeli az álta
lános sztrájkot a választójogért. így azonban a fegyver már 
másképpen sül el, hiszen a politikai célok érdekében elindított 
sztrájk már nem szindikalista jellegű lenne, hanem a szociál
demokrácia forradalmi balszárnya platformjának megvalósítása, 
így a tanítvány, az adott történelmi helyzetben mégis közelebb 
járt a helyes akcióprogram kijelöléséhez (úgy tűnik, anélkül, 
hogy ezzel mindig tisztában lett volna), mint a nagyobb felkészült
ségű és tudású mester.

Mérő ez idő tá jt odáig ment, hogy elhatárolta magát a szindi- 
kalizmustól: „Az anarcho-szindikalisták és anarchisták, antipar- 
lamentaristák, teljesen elvetik és mindenképpen kárhozatosnak 
tartják  a parlamentet. Szerintük a parlamentarizmus elaltatja 
a munkások energiáját, kiöli belőlük a forradalmi érzést és kicsa
varja a munkások kezéből a hatalm at; érvelnek még, hogy" a 
parlamentarizmus korrumpáló hatással is bír. Ezzel szemben a 
forradalmi szocialisták nem antiparlamentaristák. De követelik 
egyrészt, hogy ott, ahol még nincs általános választójog, ott a 
jog megszerzéséért folyó harc, ott pedig, ahol már van szocialista 
parlamenti frakció, úgy a szocialisták parlamenti működése az 
osztályharc legszigorúbb betartásával történjék. Sem a választó
jogért folyó harcban, sem a választások alkalmával, sem a parla

109 „Testvériség”. 1906. szeptember 1,
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mentben ne kössenek paktumot polgári pártokkal, ne pártoljanak 
sohasem polgári kormányt, ne homályosítsák el a szocializmus 
végcéljait.”110

Mérőnek ebben a cikkében nem lelhetjük fel a szindikalizmus 
jegyeit. Lényegében a baloldali ellenzék hangját szólaltatja meg. 
Csak annyiban kísért a szindikalizmus, hogy az élesen elhatárolt 
osztálykategóriák fenntartását hangoztatja. De ez itt még nem 
szükségszerűen szindikalizmus. Egy héttel később megírt cikké
ben (amelyet előbb idéztünk) viszont a szimptómák már világosan 
jelentkeznek. K ét héttel később pedig a német szociáldemokrata 
kongresszus elé már olyan írása lá to tt napvilágot, amelyet Szabó 
Ervin is a láírhatott volna.111

Mérő bizonytalanságából azt olvashatjuk ki, hogy bár vonzó
dott a szindikalizmushoz, nem tu d ta  kivonni magát annak hatása 
alól, hogy a munkástömegek a szociáldemokrácia zászlaja a latt a 
választójogért harcoltak. Vagyis ő is szemben találta magát a már 
ismert dilemmával, amely elől Batthyány Londonba menekült, 
Szabó Ervin pedig, hitét m egtartva visszavonult. Mérő harmadik 
variációt nyújt, amely kettősségre épül. Szindikalista felfogását 
később is megőrizte, de nem kívánt elszakadni a szociáldemokrata 
tényleges munkásmozgalomtól.112 Gyakorlatának ideológiája is 
megszületett: a szocializmus érdeke azt kívánja, hogy a szociál
demokráciát a forradalmi szindikalizmussal oltsák be. Vagyis 
a haladás és annak gyorsasága attó l függ „vajon a szindikalizmus 
az eddiginél nagyobb nyomást fog-e gyakorolni a szociáldemokrata 
pártokra. A szindikalizmus fejlődése élet-halál kérdése a munkás- 
mozgalomnak.”113

Szabó Ervint szindikalista útkeresésében Mérő Gyula mellett 
Pór Ödön követte leghívebben. Pór Ödönt még mint középiskolás 
diákot, Szabó Ervin ismertette meg a szocialista irodalommal. 
A kor eszmeáramlatait megismerő fiatalember már 1901-ben azt 
írta Szabó Ervinnek, hogy életét a szocializmus ügyének fogja 
szentelni.114 K ét évvel későbbi levelében Szabó Ervin és Jászi 
Oszkár vitáival kapcsolatban az utóbbi és a munkásmozgalom 
revizionistái ellen fordult: „Némi haladás az ortodoxokkal szem

110 „Testvériség”. 1906. augusztus 25.
111 Uo. 1906. szeptember 15.
112 Nem csak ő oldotta meg így e problémát. Szántó Béla visszaemlé

kezésében említi, hogy amikor a szociáldemokrata ellenzék 1907-ben 
létre akarta hozni a Marx Károly Egyesületet, egy találkozón, a jelen
levők kérdéseire válaszolva, Szabó Ervin kijelentette, hogy szindikaliz- 
musa „összeegyeztethető a szociáldemokrata párttagsággal”. Szántó Béla 
ehhez hozzáteszi, hogy Szabó Ervin „nem állott egyedül, az értekezleten 
akadtak támogatói” . (P l Archívum. Szántó Béla gyűjtemény.)

113 „Huszadik Század”, 1910. I. 167. old.
111 P l Archívum. 507/40. a/1.
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ben nem tagadható — hanem ezen örömmel kapni és ebben a 
szocializmusra jobb napokat látni lehetetlen.” 115

1903-ban Pór Ödön külföldre került és mint a Szabó Ervinnel 
folytatott levelezéséből kiderül, 1911-ig nem té rt vissza, sőt még 
a hazatérés gondolatát is elutasította. Rövid olaszországi tartóz
kodás után az Egyesült Államokba utazott, ahol megismerkedett 
és megbarátkozott G. Herron-nal, aki lehetővé tette számára, 
hogy az angolnyelvü szocialista sajtóban dolgozzon, ott elhelyez
kedjék. 1905-ben kelt leveleiből kitűnik, hogy az időközben szer
zett tapasztalatai, tanulmányai eredményeként a szindikalista 
hatás mindinkább úrrá lett rajta. 1905 júliusában azt írja Szabó 
Ervinnek, hogy „örül” , hogy a „Mouvement Socialiste” iránya 
„felel meg neked legjobban”.116 1906 januárjában pedig, európai 
és főként belga riportkörútja után már az általános sztrájk gon
dolata mellett foglal állást.117

Pór Ödön szindikalizmusa azonban más forrásból táplálkozott, 
mint a nemzedékéhez tartozó hazai eszmetársaié. Mint a „Wilshire’s 
Magaziné” külpolitikai rovatvezetője, szinte egyidejűleg ta rto tta  
kezét három-négy ország (Egyesült Államok, Franciaország, 
Olaszország és Belgium) politikai, gazdasági, de elsősorban munkás- 
mozgalmi életének ütőerén. Nem könyvekből és hírlapokból 
ismerte a valóságot (bár rengeteget olvasott), hanem közvetlen 
tapasztalataiból. A teoretikusokat nem becsülte sokra, akár 
Söreiről, Michelsről és a szindikalistákról, akár a „Huszadik 
Század” íróiról volt szó.118

1909 januárjában ezek elleni haragos kifakadásait elméletté 
rendszerezte, amelyben kétségtelenül sok értékes gondolat is 
található: „Sokkal érdekesebb a szindikalizmus problémája —- 
ha a politikával való elégedetlenséget ignoráljuk — és csak a 
new proffesional . . . (olvashatatlan szó — J. J.) dinamikájából 
vezetjük le. Érdekes, hogy Tóm Mann, aki 6—7 évig Ausztráliában 
volt és a Social Democratic Federation tagja — most visszajön 
és ausztráliai politikai tapasztalatai alapján teljesen az Industrial 
Unions híve l e t t . . . nyugodt vagyok, hogy ő sem tud sokat a 
szindikalizmus teóriáiról.”119

Ö maga a spanyol, olasz és orosz mozgalom tényeit akarta fel
dolgozni, mert az amerikai—angol olvasók nem érdeklődnek az 
elméleti finomságok iránt „és a problémák is sokkal érdekeseb
bek, ha in action (eredeti aláhúzás — J. J.) jelennek meg az olvasó 
előtt” . A szövetkezeti mozgalommal is foglalkozni kívánt, amelyet, 
mint mondja — „amióta a szindikalizmussal foglalkozom, nagyon

116 P l Archívum. 507/40. a/11.
116 P l Archívum. 507/40. b/35.
117 P l Archívum. 507/40. b/47.
118 P l Archívum. 507/40. c/72, 73.
119 P l Archívum. 507/40. c/73.
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kritikus szemmel nézek” . A szövetkezeti mozgalom azonban, 
habár sokszor reformista vezetők állnak az élén, mégis gyakran 
a szindikalizmus irányába hat.120

1909 júniusában Pór közölte véleményét Szabó Ervinnel a 
Marx—Engels válogatott II. kötete elé írott előszaváról. Véle
ménye két szempontból is figyelemreméltó. Egyrészt, mert hang
súlyozza: „Persze, nekem nem mondhatott újat, mert én ezekkel 
a gondolatokkal telve már 1903-ban meginterviewoltam Ferrit, aki 
kitérő választ adott.” Másfelől viszont elismeri, hogy a bevezető 
világossága és rövidsége folytán jobb „m int Soréi vagy Labriola” .az 

Életének ebben a szakaszában írta azt a kitűnő tanulm ányt 121 
olasz üvegmunkások helyzetéről és harcairól, amely a „Huszadik 
Század” hasábjain is megjelent.122 Majd az olasz földművesmoz
galom tapasztalatait dolgozta fel; ez a munkája az olasz, az 
amerikai és az osztrák szocialista sajtóban látott napvilágot. 
(„Divenir Sociale” , „Internationalist Socialist Review”, „Dér 
Kampf”.)

Pór Ödön életpályája sok szempontból másként alakult, mint 
a többi magyar szindikalistáé. Reá nem hatottak az itthoni ese
mények, a hazai szindikalista mozgalom megfeneklése. Az elkese
redés, kiábrándulás ízét nem vehetjük ki leveleiből, és az a bizo
nyos válaszút (az eszmék és a valóság, a lehetőségek közötti szaka
dék) sem h a to tt — nem is hathatott — rá olyan nyomasztóan. 
Az elméleti megtorpanás szintén nem kezdte ki reményeit, éppen 
mert a teoretikusokban sohasem bízott, és általában mentes volt 
a vérmesebb illúzióktól. Szinte egyidejűleg írja: „Nem vagytok 
torkig Sorellel ? Én igen.”123 — a következő sorokkal: „Minél mélyeb
ben elemzem a forradalmi szindikalizmust, annál erősebben 
hiszek benne — habár a forradalom idejét még messzinek vélem. 
Ez azonban m ár megint más probléma. A fő az, hogy tényleg 
fundamentális tendenciának felel meg a szindikalizmus.” 124 

Az utóbbi leveleket Pór Ödön már 1910-ben írta Szabó Ervin
nek, vagyis a már tárgyalt 1909/10-es fordulat után.

Pór Ödön is felismerte a szindikalizmus több fogyatékosságát: 
„de nem is lá tja  az ember a szindikalista lapokban a szervezkedés 
beható kritikáját — mindig csak a pár »szép«probléma van a szemük 
előtt. De ezeket a problémákat csak a türelmes szervezkedés 
fogja a munkásokban életre hívni.”125

A francia és az olasz szindikalisták gyengéit felismerve, nem 
vesztette el reményét (még átmenetileg sem) a mozgalom tovább

120 Uo.
121 P l Archívum. 507/40. c/76.
122 „Huszadik Század”, 1910. I. 508 — 524. old.
128 Pl Archívum. 507/40. c/89.
124 P l Archívum. 507/40. c/85.
126 P l Archívum. 507/40. c/93.



terjedésében. 1910 novemberében beszámolt Szabó Ervinnek arról, 
hogy Tóm Mann-nal lépett érintkezésbe. Az amerikai és az 
ausztráliai mozgalom ugyanis véleménye szerint még meglepe
téssel szolgál az európai szindikalizmusnak. ,,Az angol—amerikai 
unionisták, ha egyszer meggyőződtek arról, hogy az új irány
vonal (new way of action) gazdaságilag elkerülhetetlen (inevitable), 
akkor követik azt és összekapcsolják az európai lelkesedést a 
szükséges szervezettséggel.” 126

Szabó Ervin úgylátszik — rokonszenvezett a Pór által kifej
te tt gondolatokkal. (Az is lehet, hogy ezek egy részét ő vetette fel.) 
Sajnos, Szabó Ervin levelei, amelyek kulcsot adhatnának kezünkbe, 
nem állnak rendelkezésünkre. A feltevést igazolni látszik Pór 
levélbeni kijelentése: „Egyetértek veled. Dolgozatot lehetne írni: 
mit tanulhat a latin munkásszervezkedés az anglo-saxontól.”127

Pór Ödön e megállapítása nem tekinthető sem önkényesnek, 
sem teljesen légbőlkapottnak. Az 1910—14-es években, amikor 
a francia munkásság válságos szakaszba lépett, az angol—amerikai 
mozgalomban rohamos forradalmi erjedés ment végbe, amely 
szintén a szindikalizmus felé mutatott. Pór Ödön már évekkel 
azelőtt is azt hangoztatta, hogy a szindikalizmus forrása nem 
egyszerűen a politikaellenesség, hanem az a tény, hogy „a mun
kásság érett és technikailag képzett elemei elég erősnek érzik 
magukat, hogy a termelés társadalmi szervezését és technikai 
fejlesztését átvegyék” . Ehhez hozzátette: minthogy ezek a fej
lettebb munkások tudták, hogy a szocializmus, de egyben az 
egész társadalom jövője a technikai haladással, a termelés szer
vezetével van összefüggésben, ezért itt keresték és találták meg 
a jövő alapsejtjeit a szindikátusokban.128

A munkásmozgalom belső pozitív vonásain túl ez volt a másik 
tényező, amely Pór Ödönt az angolszász mozgalom eredményei 
felé fordította. Ehhez hozzájárult az, hogy az olasz mozgalom 
tényeiben is olyan tendenciát vélt felfedezni, amely korábbi fel
tevését igazolta. Az olasz földmunkásmozgalomról írva, 1911-ben 
ismét megállapítja: „A nagy harcias termelőszövetkezetekben és 
szakszervezetekben új gazdasági tünet jelentkezett, amely meg
lepően gyorsan tényleges gazdasági erővé vált. Az osztályharc 
új formáinak, amelyek ezt az erőt megteremtik, tendenciája az, 
hogy közvetlenül beavatkozzanak a termelési folyamatba, és 
ezek a szervezetek a forradalmi proletariátus fegyverei olyan 
időszakban, amikor a magántőke elszigetelt funkcióit társadalmi 
intézmények váltják fel.”129

1 2 6  p j Archívum. 507/40. c/94.
127 Uo.
128 „Huszadik Század”, 1909. II. 417—8. old.
129 „Dér Kampf”, Wien. 1911. 320. old.
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1907—8-ban a szindikalizmus újabb szocialista propagandistát 
és teoretikust vonzott magához (ha nem is hódított meg teljesen), 
mégpedig Bolgár Eleket. Bolgár Elek külföldi tanulmányútjai, 
majd az amerikai „Népakarat” szerkesztése során ismerkedett 
meg az angolszász, de elsősorban az amerikai munkások életével, 
mindennapi küzdelmeivel. Tapasztalatai nyomán mind nagyobb 
érdeklődéssel tanulm ányozta a szakszervezetek és a szociál
demokrácia viszonyát. Első jelentősebb e témába vágó írása 
1907-ben jelent meg a „Huszadik Század”-ban. Ekkor még jelleg
zetesen dualista álláspontot foglalt el, és a stuttgarti kongresszus 
— Kautsky — szellemében hangsúlyozta a párhuzamos gazdasági 
és politikai harc szükségességét: „Kétségtelen, hogy a szakszer
vezeti mozgalom terén a kérdéseknek egész seregével találkozunk, 
amelyek a politikai mozgalomtól független elbírálást igényelnek 
(a bérmegállapítás rendszere, a bérkifizetés módozatai), de ezek 
miatt az ősforrástól, amelyből mindkettő ered, eltávolodni, a 
szindikalizmusnak te tt  indokolatlan koncesszió volna, m ert gaz
dasági és politikai osztályharc a fejlődés egész folyamán mindun
talan át- és á thatják  egym ást; a szakszervezetek egész struktúrája 
éppúgy bővelkedik politikai elemekben, mint ahogy a szociál
demokrácia is te lítve van gazdasági motívumokkal.”130

Az egymás mellé rendelés felfogása mellett nem szűnt meg 
hangoztatni, hogy nem apolitikus, trade-unionista szakszervezete
ket tart szükségesnek: „A szakszervezetekben ne csupán olyan 
organizációkat lássunk, melyek tevékenysége a bérfeltételek javí
tásában és a fennálló renden belül végzett reformmunkában merül 
ki, hanem látni kell azt a forradalmi szerepet, mely a termelési 
rend megváltoztatásának előkészítésében áll.”131

Az amerikai hatásra Bolgár Elek nézetei módosültak. A válto
zásról és annak irányáról Szabó Ervinnek így számolt be: „Nem 
hallgathatom el azt sem, hogy a politikai mozgalom értékéről 
táplált nézeteim is lényegesen megváltoztak. Ha az antiparla- 
mentarizmus, mely bennem feltámadt, sok tekintetben eltér is 
attól, amelyet a szindikalizmusban látok érvényesülni; ha a 
politikai mozgalomnak lényegesen megszorított keretek között 
tudok is valamelyes szerepet koncedálni, úgy nem zárkózhatom 
él annak konstatálása elől, hogy a pártkeretek a bornírtság oly 
krónikussá válását teszik lehetővé, hogy az ilyképp veszendőbe 
menő értékeket aligha múlják felül a politikai eredmények . . .”132 

Az idézetekből kitűnik, hogy Bolgár közeledése nem azonos 
Szabó szindikalizmusával. Bolgár Eleket a magyar és az amerikai

130 Bolgár Elek : Válogatott tanulmányok. Akadémiai Kiadó 1958.
24. old.

131 Uo. 33. old.
132 P l Archívum. 507/2/7.
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mozgalom kisszerűsége, korruptsága serkentette új módszerek 
kutatására. Amerikában az AFL-lel szemben az újat és ígéreteset 
a szindikalista IWW-ben találta meg. És miként Szabó Ervin, 
Bolgár Elek is azt vallotta, hogy az elmaradott országok holnapját 
a fejlettek jelenében mérhetjük fel. Már pedig a gazdaságilag 
legfejlettebb ország az Egyesült Államok volt. Szerinte az ottani 
harcos ipari unionizmus az az erő, amely — Mérő koncepciójához 
hasonlóan — hivatva van felfrissíteni az óvilág szunnyadó, vál
ságokkal küzdő szocializmusát. „Az ipari unionizmus elindult 
hódító kőrútjára, magával víve a szocializmus eszméjét, az osztály
harc gondolatát, s az ipari demokrácia követelését, s a tőke növekedő 
koncentrációjával be fog hatolni az óceánon túli országokba is, 
ahol az ipari unionizmusnak még híre sincs.”133

Bolgár Elek az amerikai De León (IWW) és nem a francia CGT 
(Soréi—Lagardelle) hatására közeledett a szindikalizmushoz. De 
csak közeledett hozzá s az nem vált szemléletének olyan alfájává 
és ómegájává, mint Szabó Ervinnek. Példája csak azt bizonyítja, 
hogy a magyar szociáldemokrata párt értelmiségi ellenzékijei — 
akiknek nagy többsége Nyugat felé fordult — és balfelől bírálta 
a magyar és német ortodoxiát, kisebb vagy nagyobb mértékben 
jelentős részben eljutott a szindikalizmushoz, vagy olyan formá
ban mint Mérő és Bolgár Elek, akik a felfrissítést várták tőle, 
vagy mint Szabó és Pór, az egyetlen kivezető u ta t látták benne.

A tények ismeretében felvethető az a kérdés, vajon egyszerűen 
szellemi importnak tekinthető-e a magyar szindikalista mozgalom 
feltűnése? Ezt látszik igazolni a szervezkedési kísérletek sorozatos 
bukása, a szindikalista propagandacsoport gyengesége, az áram
latnak nagyrészt az értelmiségiekre való szűkülése, sőt, hogy ezen 
értelmiségiek közül is a Nyugatra tekintők kerültek befolyása 
alá, végül, hogy a magyar propagandisták legtöbbje a külföldön 
kialakított gondolatokat visszhangozta.

Mégis leegyszerűsítésnek érezzük a „szellemi import” megfo
galmazást. A munkásmozgalom nemzetközi síkon harcol, ér el 
eredményeket, szűr le tanulságokat. Éppen ezért a gondolatokra 
nem lehet alkalmazni az export—import fogalmát. A II. Inter- 
nacionáléban az imperializmus új feltételei között — mint isme
retes — három áramlat bontakozott ki. Ha azonban az Inter- 
nacionálé keretein túllépünk és a nemzetközi munkásmozgalom 
egészét nézzük, akkor azt látjuk, hogy a szervezett ipari munkások 
zöme Franciaországban a szindikalizmus, Angliában és az Egyesült 
Államokban a trade-unionizmus hatása a latt állt (mind- < 
kettő lényeges vonásokban különbözött a bernsteini vagy jau- 
rési reformizmustól). A különböző tendenciák jelentkezése nem 
véletlen, és természetesen még kevésbé véletlen az, hogy a

133 Bolgár Elek id. mű. 60. old.
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munkások tömegei milyen elképzelést tesznek magukévá. Tovább- 
menve: ezeknek az áramlatoknak nemcsak nemzetközi szinten 
voltak meg az objektív feltételei, hanem különböző mértékben 
minden országon belül is. Franciaországban Guesde és Jaurés, 
Angliában Hyndmann és T. Mann politikai szereplését nem lehet 
külföldről im portáltnak tekinteni (bár a polgári sajtó nem mulasz
to tta  el ennek a beállításnak elterjesztését sem). Ugyanígy Magyar- 
országon sem könyvelhetjük el egyedül a külső hatás számlájára 
Szabó Ervin és társai fellépését. Az a kérdés, hogy a munkás- 
mozgalom merre menjen tovább, milyen harci eszközöket alkal
mazzon az imperializmus feltételei között, hogy a polgári de
mokráciának, a parlamentnek mi az értéke, a pártnak és a szak- 
szervezeteknek milyen legyen az egymáshoz való viszonya, ez 
minden ország munkásosztálya előtt külön is fel kellett merüljön, 
mint eldöntésre váró probléma. így ebben az összefüggésben a 
külföldi tapasztalatok, elképzelések csak hathattak az egyben 
magyar problémák megválaszolására, de ezek hazai feltételezett- 
sége nélkül még e zsenge propagandacsoportokat sem tudták 
volna életrehívni.

Természetesen érdekes és szükséges is kimutatni, hogy a magyar 
szindikalisták elképzelései mennyiben feleltek meg a nemzetközi 
szintnek, és mennyiben különböztek attól, de a probléma mégiscsak 
az, hogy miért volt a hazai mozgalom ilyen gyenge. Lenin a marxiz
mus kétfajta revízióját emelte ki, mindkettőnél az egyoldalúságot 
hangsúlyozva. Egyfelől a jobboldali reformisták-revizionisták 
állnak, „akik frázisoknak tartják mindazt, amit az ugrásokról 
mondtunk” , vagyis akik a forradalmi harcról mondanak le. 
Másfelől „az anarcho-szindikalisták elvetik az aprómunkát, külö
nösen a parlamenti szószék felhasználását. A gyakorlatban az 
utóbbiak tak tikája  abban merül ki, hogy várják a nagy időket, 
de képtelenek összegyűjteni az erőket, amelyek létrehozzák a 
nagy eseményeket.”134

A szindikalizmus egyoldalúságával, dogmáival, fontos kérdések 
(szövetségesek) elől való merev elzárkózásával, apolitizmusának 
végzetes elhibázottságával pár éves virágzás után nemzetközi 
méretekben akcióképtelenné vált. Korlátái és hibái még inkább 
előtűntek Magyarországon, ahol a proletariátus vezette polgári 
demokratikus forradalom objektív szükséglete talaján lényegében 
használhatatlannak bizonyult. A sajátos magyar viszonyokkal 
magyarázhatjuk, hogy a Lenin által említett kétfajta revízió 
közül nálunk egyik sem vált dominálóvá, sőt oly erőssé sem, amely 
a pártvezetőség hegemóniáját veszélyeztethette volna.

Az elmondottak alapján megállapíthatjuk, hogy a csoport a 
magyar munkásság előtt álló feladatokat nem tud ta  helyesen

134 Lenin Művei. 16. köt. Szikra 1955. 361. old.
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kijelölni. Szabó Ervin és eszmetársai csak akkor tudták volna 
megközelíteni a lenini kérdésfelvetést, ha letértek volna a zsák
utcának bizonyult szindikalista ösvényről (a letérés kényszerű 
szükségét, és az ebből származó pozitív eredményeket Mérő 
esetében is tapasztalhattuk). A csoport egész tevékenységét 
mégsem értékelhetjük negatívan, és nem pusztán azért, mert a 
szociáldemokrata vezetők opportunizmusának ők voltak a leg
élesebb, szervezett ellenzéke. Ellenzékiségük együttjárt a forra
dalmi szellem felszításával, s ha túlságosan általános síkon is 
mozgott és ezért nem is lehetett nagy hatása, az, ami volt, elő
nyösen kitágította a magyar munkásság látókörét. Az általános 
forradalmi propagandán belül külön elismerés illeti az őket anti- 
militarista tevékenységükért, amely időnként propagandatevé
kenységük oroszlánrészét alkotta. (Megjegyzendő, hogy az anti- 
militarizmus nem a szindikalizmus sajátja.) Végül az általános 
propagandán túl néhány olyan harci fegyvert ismertettek és 
népszerűsítettek Magyarországon (általános sztrájk, bojkott és 
mindenekelőtt a politikai tömegsztrájk), amelyek, ha nem is köz
vetlenül, elméleti előképzést jelenthettek a későbbi gyakorlati 
harcokhoz.

A későbbi történeti fejlődés, az 1914-es csőd, a háború és 1917 
októbere új lendületet adott a magyarországi forradalmi 
irányzatoknak — köztük a szindikalizmusnak is. Már a háború 
folyamán összeverődött Szabó Ervin körül egy fiatal értelmiségi 
kör, amely ismét a „Forradalmi Szocialisták” nevet vette fel s az 
antimilitarista hagyományokat folytatva, fellépett a háború 
ellen. Szabó Ervin a munkások tömegeihez való kapcsolatait 
szindikalista munkástanítványai segítségével építette ki.135 A szin
dikalista irányzat tovább erősödött 1917—18—19 forradalmi 
harcaiban. Befolyásának növekedését sokkal inkább a munkásság 
spontán, forradalmi elégedetlensége segítette (a munkástanácsok 
létrejötte 1918 folyamán, a szakszervezetek növekvő szerepe és 
radikálisabb fellépése a pártvezetőséggel szemben, a Magyar 
Tanácsköztársaság idején kim utatható szindikalista vonások), 
mint az elméleti tételek.

A másodvirágzás azonban így sem választható el teljesen az 
első szakasztól. A „Szabad Gondolat” köré tömörülő fiatal radikális 
értelmiségiek az 1918-as októberi forradalom idején Szabó Ervin 
halálára írt nekrológjukban szinte harci jelszóként hirdetik: 
„Szabó Ervin tanítónk és mesterünk marad mindenkor”. A no
vemberi számban is hangsúlyozzák : a magyar tudományos
progresszív mozgalom kis családjának feje volt Szabó Ervin s 
ennek a családnak az ő elmúlása pótolhatatlan veszteség. Az ifjú-

i35 p i Archívum. H. XV. 43/1. Haász Árpád visszaemlékezése.
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Ságnak is, amely kételyei között feléje tekintett s mindig útba
igazítást k ap o tt tőle.

Szabó E rv in  még mindig élő szellemi hatása volt az, ami az 
1919 február— márciusi napokban a tanítványokat szembeállí
totta a szociáldemokrata párt irányvonalával, és a proletár- 
diktatúra eszméje mellé állította. Ezt a folyamatot és hangulatot 
fejezi ki Kőhalmi Béla (aki éveken át dolgozott Szabó Ervin 
mellett a Fővárosi Könyvtárban): ,,A »Népszava« egyáltalában 
nem ismeri el, hogy a munkásmozgalom perspektíváit másképp is 
el lehet gondolni,- mint rothadt parlamentarizmussal. Egyáltalában 
sohasem ak arta  tudomásul venni, hogy ahol a polgári demokrácia 
előfeltételei megteremtődtek, ott m indenütt felütötte a fejét egy 
parlamentellenes forradalmibb mozgalom. A szindikalizmusról 
sohasem szeretett beszélni, óvakodott rámutatni, hogy a leniniz- 
mus nem »ázsiai szocializmus«, hanem a forradalmi szindikaliz- 
musban gyökerezik.”136 Az utóbbi állítás nyilvánvalóan téves. Ez 
azonban nem változtat azon a tényen, hogy a „forradalmi szoci
alisták” , a szindikalisták legjobbjai Magyarországon éppúgy, 
mint nemzetközileg, a háborút követő forradalmi harcokban a 
kommunista pártokban, vagy azok oldalán találták meg helyüket.

1,6 „Szabad Gondolat", 1919. március 1. Kőhalmi Béla: Kun Béláék.
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A FORRADALMI ELMÉLET PROPAGANDÁJÁNAK 
FONTOS KÖZPONTJA*

40 éves az SZKP KR Marxizmus—Leninizraus Intézete
m

40 évvel ezelőtt, 1921. január 11-én az OK(b)P KB határozata 
alapján létesült a Marx—Engels Intézet. Az intézet alapvető 
tevékenysége a tudományos kommunizmus létrehozóinak irodalmi 
hagyatéka összegyűjtésére irányult.

V. I. Lenin hatalmas jelentőséget tulajdonított Marx és Engels 
munkái összegyűjtésének és nagy gondot fordított arra, hogy 
Moszkvában összegyűjtsék valamennyi munkájukat : Azt taná
csolta, hogy meg kell vásárolni a német szociáldemokrácia vezetői
től Marx és Engels leveleit, vagy azok fotókópiáit. Az intézet 
vezetőségéhez írt feljegyzésben Lenin a- következőket k é rd i:

,,Van-e remény arra, hogy összegyűjtsük nálunk, Moszkvában 
Marx és Engels minden megjelent művét?

Van-e katalógus az itt már összegyűjtött anyagról?
Marx és Engels leveleit (vagy azok kópiáit) mi gyűjtjük-e, 

vagy ez nem megvalósítható?” (Leninszkij Szbornyik, XXXIV. 
köt. 402. old.)

Nagy szerencse, hogy Marx és Engels kéziratainak többségét — 
eredetiben vagy másolatban — pártunknak sikerült megszereznie. 
Ha pártunk nem intézkedik Marx és Engels irodalmi hagyatéká
nak összegyűjtéséről és megőrzéséről, akkor az könnyen veszen
dőbe mehetett volna. Csak azért láttak  napvilágot olyan művek, 
mint „A természet dialektikája” és ,,A német ideológia” , mert 
pártunknak sikerült összegyűjteni Marx és Engels kéziratait. 
Az utóbbi kéziratának nagy része csaknem 90 évig hevert a német 
szociáldemokraták levéltárában és teljes kiadása első ízben a Szov
jetunióban jelent meg 1933-ban.

1923-ban alapították meg a Lenin Intézetet. Az intézet fő 
feladata V. I. Lenin kéziratainak, a róla szóló anyagoknak az 
összegyűjtése, valamint V. I. Lenin műveinek ̂ kiadása volt. 
A Központi Végrehajtó Bizottság és a Szovjetunió Népbiztosainak 
Tanácsa 1924. február 15-én kelt külön határozata kimondotta, 
hogy a Lenin Intézet „Vlagyimir Iljics Uljanov (Lenin) vala
mennyi kéziratának és az ő tevékenységével közvetlen kapcsolat-

*„Pravda” , 1961. január 11.
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