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Találkozás egy fiatalemberrel

Radnóti Sándor: A forradalom apálya  
és egy marxista forradalomelmélet

– Hol a büszke és szabad Magyarország?
– Kérlek alássan... igazán furcsa vagy... dolgozunk rajta... 
én is... de az nem megy olyan hamar... az embernek élni 
is kell.

Karinthy Frigyes: Találkozás egy fiatalemberrel

Ha igaz, hogy minden könyvnek megvan a maga története, akkor ez a fiókban maradt kéz-
iratokra még inkább igaz lehet. Az alcímben megnevezett kéziratot nem találtam levél-

tárban vagy kézirattárban, hanem maga a szerző, Radnóti Sándor hívta fel rá a figyelmemet, 
amikor megtudta, hogy érdekel Justus Pál munkássága. Az 1970 körül keletkezett kézirat 
Justusnak a harmincas évektől fejezetenként írt, 1942-ben befejezett, de csak a háború után 
kiadott A szocializmus útja: az osztályháború új feltételei című könyvéről szóló alapos bírá-
lat. A könyvet az SZDP és az MKP közös szervezőbizottságának határozata alapján a forga-
lomból kivonták, majd a Rajk-per VIII. rendű vádlottjaként elítélt szerző „trockista” híre miatt 
(bármit jelentsen is e kifejezés Kádár János Magyarországán) utóbb a bírálat sem jelenhetett 
meg. Végül is „logikus”: egy betiltott könyv recenziója nemcsak a műről szól, de arról a kor-
ról is, mely indexre tette azt, így a kinyomtatott, de visszavont kötet, valamint a meg sem 
jelent bírálat története két időmetszetben, 1945 és 1970 körül jól jellemzi azt a kort, mely kül-
sőleg azonosult ugyan a marxizmussal, de kritikai értelemben, komolyan talán sohasem vette.

Maga a könyv elsősorban a német fasizmus politikai és gazdasági elemzését tartalmazza, 
s célja az, hogy a közvetlenül a háború alatti, illetve utáni perspektívából levonja a tanulsá-
gokat, mégpedig azzal a céllal, hogy rámutasson az osztályharc megváltozott körülményeire, 
melyek befolyásolják a munkásosztály öntudatának fejlődését. Vajon 2016-ban van-e aktua-
litása, értelme egy 1945-ben publikált marxista fejtegetés 1970 körül íródott bírálata bemu-
tatásának? Van és nincs. Nyilván nincs, hiszen az a fogalmi apparátus és problémakör, mely 
Justus Pált akkor izgatta, s mely 1968 után nem sokkal Radnóti Sándor számára újfent érde-
kesnek tűnt, ma már nem képezi sem filozófiai, sem társadalmi, sem gazdasági viták tárgyát; 
Justust magát alig-alig ismerik. Ugyanakkor a Nemzeti Együttműködés Rendszerének hato-
dik évében, az ellenzéki (liberális és baloldali) mozgalmak (nem pártok!) 2010 utáni, átme-
neti felfutását követően, az apály elérkezésekor lehet, hogy nem lenne időszerűtlen kritikailag 
áttekinteni azt a problémavilágot, hagyományt, melyből a mindenkori (itt: marxista) baloldal 
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táplálkozott, s mely identitásának alapját képezte. Nem régi érvényességek naiv adaptáció-
jára buzdítok, de a jelenlegi apátiában – ahogy Radnóti Sándor akkoriban rá is mutat – már 
Justus írásának pátosza is figyelmet érdemel. Itt talán nemcsak a szöveg, s benne az osztály-
háború és a munkásmozgalom összefüggésének, de Justus gondolkodói teljesítményének páto-
száról is szó van. 

Hisz való igaz, hogy a Tanácsköztársaság bukása és a második világháború közötti idő-
szak nem bővelkedik színvonalas hazai elméleti irodalomban.1 Ha ebből az időszakból valami 
manapság felkelti a figyelmet, az inkább a kisebb baloldali csoportok (Weisshaus Aladár, 
Demény Pál, Hartstein Iván stb.), a munkáskultúra sajátos helyeinek (munkásotthonok és mun-
káskönyvtárak, a horányi Telep és a gödi Fészek autonómiája) és intézményeinek (szavalókórus, 
munkáskórus, politikai színház, eszperantó nyelvtanulás), valamint egyes avantgardista tömö-
rüléseknek az időleges együttműködése. Ebben azonban keveredne a forradalmi munkásmoz-
galom gyakorlati tevékenysége azzal az – akkoriban reformistának nevezett – szociáldemok-
rata munkáskultúra-szemlélettel, melyet Justus nemcsak sokra tartott, de aktívan részt is vett 
benne. Olaszországi tanulmányai és marxista kapcsolatai ellenére tudomásom szerint Anto-
nio Gramsci szemlélete nem hatott közvetlenül Justusra, jóllehet a kultúra és a munkásmoz-
galom összefüggéséről írott korai újságcikkeit elvben olvashatta bolognai tartózkodása alatt.2 

Mivel e szellemi kapcsolat nem mutatható ki, így Justus és társai kultúraszervező tevé-
kenysége nem elméleti teljesítmény, a munkáskultúra sokszínű és érdekes aktivitását többnyire 
az a marxi bon mot jellemzi, hogy „nem tudják, de teszik”. Bár öntudatosak e szcéna képvise-
lői – néhány kivételt, mint Justust, Partos Pált vagy Szabó Lajost nem tekintve – fogalmi síkon 
nem feltétlenül vannak tisztában azzal, hogy amit tesznek, miért teszik; talán az a fogalom írja 
le tevékenységüket, melyet Lukács György „helyes osztályösztönnek” nevezett.3 Dacára annak, 
hogy Justus Pál tevőlegesen részt vett a két háború közötti mozgalmi életben, az Együttben 
és Munkában közölt cikkein, versein túl elméleti tevékenységet is kifejtett. A Kassák Lajos 
köré csoportosuló ifjaknak azonban a Munka-körben és az oppozícióban egyaránt volt egy 
sajátos alapállásuk: marxisták voltak, Karl Korsch hatott rájuk leginkább, de kritikusak vol-
tak a Szovjetunióval szemben. Utóbbi tény számtalan elméleti és gyakorlati konfrontációhoz 
vezetett, Justus utóbb emiatt kapta meg a trockista címkét a Rajk-perben.4

1 Tanulságos kézbe venni az alábbi válogatást: Nyíri Kristóf (szerk.): A magyar marxista filozófia 
a két világháború között, Budapest, Kossuth, 1979. A kötet kevésbé a marxista filozófia kereszt-
metszete, mint inkább annak – az előszót jegyző Hermann István szavával – a „szövetségkeresés-
nek” a dokumentuma, amellyel egy elszigetelődött, sőt illegális mozgalom megpróbál szellemi tár-
sakat (pszichoanalízis, marxista esztétika stb.) keresni.

2 Lásd pl. Antonio Gramsci: „Szocializmus és kultúra”, ford. Sallay Géza, in uő: Politikai írások, 
1916–1926, szerk. Szabó Tibor, Budapest, Kossuth, 1985, 27–31. o.

3 Vö. Lukács György: Történelem és osztálytudat, Budapest, Magvető, 1971, 315. o.
4 „1930–31-ben én már kialakult trockista meggyőződéssel bírtam, amelynek lényege a Szovjetunió 

és a Kommunista Párt elleni küzdelem volt. Nemcsak terjesztettem ezeket a nézeteket előadáso-
kon és személyes agitációval, hanem 1930-ban létrehoztam egy trockista szervezetet is, melynek 
oppozíció volt a neve.” Rajk László és társai a Népbíróság előtt, Párizs, Irodalmi Újság Sorozata, 
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E kontextus persze sok ellentmondó elemet is tartalmaz: miért marad Justus 1945 után 
is szociáldemokrata, ha A szocializmus útja olyan marxista forradalomelmélet, mely a szerző 
szándékai szerint is balra áll pártja akkori – meglehetősen heterogén – irányvonalától. Sőt, 
Justus az 1949 és 1956 közötti börtönévek után továbbra is tudatos marxista és szociáldemok-
rata volt, ezt tanúsítja kéziratban maradt írásainak problémavilága. Emeljük itt ki A marxiz-
mus 1961-ben. Egy mai revizionista tézisei című segélykiáltásszerű kis pamfletjét, mely szá-
mol azzal, hogy a marxizmus mind az elmélet (azaz a társtudományok), mind a gyakorlat (azaz 
a munkásmozgalom) szempontjából elvesztette vezető szerepét.

A jövő munkásmozgalmának elmélete úgy viszonylik majd a marxizmushoz, mint a marxiz-
mus viszonylott az utópista szocialistákhoz. Ennek is a kor leghaladóbb tudományos eredmé-
nyeinek szintézisét, kritikáját és túlhaladását kell adnia – ez azonban nem két zseni [ti. Marx 
és Engels], hanem talán egy vagy két teoretikus nemzedék közös tudományos erőfeszítésé-
ből születhet csak meg.5

A mai olvasó számára A szocializmus útja cím alapján első látásra meglepő lehet az a kijelentés, 
hogy Justus könyve alapvetően fasizmuselmélet. Radnóti Sándor is rámutat, hogy a korszak 
egyik marxista közhelye volt az a tézis, mely szerint a fasizmus a kapitalizmus utolsó fázisa, 
mely a csökkenő profitráta és a nehezedő felhalmozás miatt válságot idéz elő, melyet átmene-
tileg a proletariátus életszínvonalának csökkentésével tudnak csak csillapítani. Ez a gazdasági 
szükségszerűségekre alapuló gondolkodás arra épített, hogy a kielégítetlen szükségletek mobi-
lizálhatják, sőt forradalmasíthatják a munkásosztályt. A sors iróniája, hogy 1945-ben, mikor 
a kötet napvilágot látott, indult el a kapitalizmus jóléti korrekciója, mely – a háború utáni gaz-
dasági fellendülésre alapozva – az 1929–1933-as válság és a fasizmus negatív tapasztalatából 
kiindulva a tőkejövedelmeket terhelő magasabb adókkal és magasabb bérekkel a kapitalizmus 
évszázados tendenciáit fordította meg. Ezt Justus természetesen nem láthatta előre, viszont 
bírálatában Radnóti teljes joggal teszi szóvá a szükségszerűségre alapozott elmélet zsákutcáját. 
Mindazonáltal ma, amikor az ún. neokonzervatív-neoliberális korszakváltást követően a kapi-
talizmus jóléti fordulata évtizedek óta múlt idő, újfent érdemes a kapitalista rendszer adaptív 
képességeivel, valamint a kizsákmányolás újabb formáival számot vetni.6

Radnóti Sándor bírálatában rámutat – a közismert Korsch-, valamint a kevésbé ismert 
Luxemburg- és Pannekoek-élmény mellett – Justus könyvének Lukács-hatására. A Történe-
lem és osztálytudat tanulmányai valóban feltűnnek a hivatkozások között, jóllehet személyes 
szál ez idő tájt nem mutatható ki közöttük, míg Korsch-sal közvetlen kapcsolatban állt az 

1984, 159. o. Lásd még Konok Péter: „A trockista Justus Pál”, in Jemnitz János – Székely Gábor 
(szerk.): Justus Pál, Budapest, Magyar Lajos Alapítvány, 2008, 87–95. o.

5 Justus Pál: A marxizmus 1961-ben. Egy mai revizionista tézisei (gépirat). A betoldás tőlem. A kéz-
iratokat tartalmazó dossziét szintén Radnóti Sándortól kaptam, ezúton is nagyon köszönöm neki.

6 Lásd például Luc Boltanski – Eve Chiapello: Le nouvel esprit du capitalisme, Párizs, Gallimard, 
1999.
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oppozíció; mindezek figyelembevételével érdekes, hogy Lukács lesz A szocializmus útja első 
bírálója.7 Radnóti két eljárást emel ki: az első az elmélet anyagi erőként való felfogása, a másik 
pedig a statikus társadalomképpel való szakítás. Előbbi annyit tesz (s ez a Justustól vett idézet 
a Radnóti-írás mottója), hogy a forradalmi elméletnek nem az a feladata, hogy kész recepte-
ket adjon az osztályháború adott szakaszára készülő proletariátusnak, melyet fel- és elhasznál. 
A teoretikus munka a gyakorlati küzdelemmel egyenértékű tevékenység: az elmélet feladata 
az, hogy a folytonosan változó formát öltő osztályháború új feltételeinek elemzésével, a cse-
lekvés tudatosításával – belülről – eszközt adjon a forradalmi tömegek kezébe. Ezért is olyan 
fontos Korsch-nál az elmélet és a mozgalom egymást feltételező viszonya.8

Ami pedig a statikus társadalomképpel való szakítást illeti, e szándék már az alcímben 
megjelenik, s a bevezetőben világossá is teszi Justus, hogy mit jelent az „osztályháború” foga-
lom következetes alkalmazása. Az

osztályok között – írja – nem időlegesen fellángoló, majd megszűnő, esetleges, véletlenül 
kitörő „harcok” folynak, hanem állandó, szélességében és mélységében eddig meg sem köze-
lített, hatalmas frontokra kiterjedő háború. Szüntelenül folyik, hol álló-, hol mozgóháború 
jellegű, s főleg totális háború ez, akár az imperialista hatalmak között.9 

Az osztályháború új feltételei pedig ebből a dinamikus szemléletből következnek, vagyis az 
állandóan változó formát öltő kapitalizmust csak akkor lehet megérteni (s persze legyőzni 
és meghaladni), ha a marxizmus régi, strukturális feltételei mellé odasoroljuk a történelmi-
leg új képződményeket is, melyek a proletariátus tapasztalati világából származnak, s ezeket 
az oly fontos elméleti munka teszi láthatóvá, értelmezhetővé. A módszertani problémák elő-
számlálásánál – Lukácsra és Korsch-ra hivatkozva – maga Justus is jelzi azt a törekvést, hogy 
a marxi módszert magára a marxizmusra is alkalmazni kell. A könyv azonban fasizmuselem-
zés, s abból a döbbenetből született, mely az 1920-as évektől átjárta, s bizonyos értelemben 
lebénította a munkásmozgalmat. Az olasz fasizmus volt az első olyan mozgalom, mely valódi 
tömegmozgalommá tudott szélesedni, s ebben a minőségében bizony munkásokra is támasz-
kodott, nem csak a hagyományosan felemlegetett kispolgári rétegekre.10 

 7 „Kirillov: Ki az a Justus? Lukács: Erről semmit sem tudok mondani, hogy ki az a Justus, nem 
tudom.” V. T. Szereda – A. Sz. Sztikalin (szerk.): Vallatás a Lubjankán. Lukács György vizsgá-
lati ügyiratai – életrajzi dokumentumok, Budapest, Argumentum – Lukács Archívum, 2002, 83. o. 
A kontextustól elvonatkoztatva vagy életrajzukból kiindulva sem valószínű, hogy találkoztak volna 
1945 előtt.

 8 Karl Korsch: „Marxism and Philosophy” (1923), in Marxism and Philosophy, szerk. Fred Halliday, 
London – New York, Verso, 2012, 18–55. o. Lásd Vajda Mihály: „Karl Korsch: Marxismus und 
Philosophie”, Magyar Filozófiai Szemle, 1970/1, 181–188. o.

 9 Justus Pál: A szocializmus útja: az osztályháború új feltételei, Budapest, Népszava, 1945, 11. o. 
10 Vajda Mihály: „A fasiszta diktatúra funkciója”, Magyar Filozófiai Szemle, 1970/3–4., 525–574. o., 

itt: 561. o.
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Ez a felismerés azt a kérdést vetette fel, hogy „a fasizmus előretörése óta […] vajon be 
tudja-e tölteni a proletariátus a Marxtól neki tulajdonított történelmi szerepet. A fasizmus 
győzelmének és a szocialista mozgalmak vereségének nem a proletariátus meggyengülése, 
hanyatlása, esetleg bomlása-e az oka.”11 Radnóti Sándor bírálata rámutat arra, hogy a politi-
kai uralom és a társadalmi hatalom szétválasztásával Justus a fasiszta ideológiában a „tömeg 
magatartását racionálisan kalkuláló politikai manipuláció és az irracionális mítosz egységét 
látja”.12 Másképpen fogalmazva, a fasiszta tömegmozgalomnak a két háború közötti jelen-
léte újra aktuálissá tette az osztálytudat, az ideológia és a mozgósítás (közvetítés) kérdését. 
Mi lehet a fasizmus sikerének a titka? Megítélésem szerint Justus, ha nem fejtette is ki mind-
két aspektusát, jól tapintott rá a fasizmus kettős karakterére,13 végkövetkeztetésként mégis 
azt mondja, hogy a fasizmus sikerében a proletárforradalom ideológiai vákuuma, a marxista 
elméleti munka apálya ismerhető fel. „Innen ered – jegyzi meg Radnóti – a könyv szenve-
délyesen kételkedő stílusa, az az igénye, hogy semmit sem tisztelve szentnek, újra föltegye 
a marxizmus alapkérdéseit.”14

Más premisszákból indul ki Lukács György, mikor is elismeri Justus írásának teoreti-
kus értékeit, de a felütésből is kitetszik: alapvetően az 1945-ös év politikai kontextusához 
illeszkedő politikai állásfoglalásként értelmezi azt, amennyiben a könyvet „komoly kísérlet-
nek kell tekinteni a szociáldemokrata párt ideológiájának tisztázására. […] A Szociáldemok-
rata Párt számára a feladat a reformista ideológiával és taktikával való leszámolás volt; Justus 
könyve e téren egyike az első nyilvános kísérleteknek e feladat megoldására.”15 Lukács oly-
képpen folytatja, hogy a két munkáspárt munkájának összehangolása céljából ezért nem árt 
felhívni a figyelmet Justus néhány tévedésére: ezek egyike az, hogy A szocializmus útja sze-
rint a középosztály az ún. „nemzeti sajátosságok hordozója”, mivel az arisztokrácia és a nagy-
burzsoázia, valamint a munkásosztály „nagyjából egyformán él és gondolkodik minden kapi-
talizálódott országban; nemzeti különbségeket csak a »középosztálynál« és a sok tekintetben 
hasonló szerepet betöltő kisbirtokos parasztságnál állapíthatunk meg”.16 A bírálat terjedelmi 
korlátaihoz képest Lukács egyenesen „lecsap” erre az állításra, s hosszasan rámutat arra, hogy 
ez a nézet az újabb szakirodalom tükrében nem állja meg a helyét. Bármit gondoljunk is ma 
e két álláspontról, vegyük észre, hogy példái ellenére Lukács korántsem szaktudományos 
ellenérveket számlál elő, álláspontja nagyon is szolgálta a Magyar Kommunista Párt hazafias 

11 Justus: A szocializmus útja, 101. o.
12 Radnóti Sándor: A forradalom apálya és egy marxista forradalomelmélet, kiadatlan gépirat, 8.
13 A politikai mítosz és nyelv kérdésére igen hamar születtek plauzibilis magyarázatok (pl. Ernst 

Cassirer: The Myth of the State, New Haven, Yale University Press, 1946 és Victor Klemperer: 
A Harmadik Birodalom nyelve, ford. Lukács János, Budapest, Tömegkommunikációs Kutatóköz-
pont, 1984), a rendszer racionális, funkcionális gazdaság- és társadalompolitikájára lásd Götz Aly: 
Hitler népállama. Rablás, faji háború és nemzeti szocializmus, f. n., Budapest, Atlantisz, 2012.

14 Radnóti Sándor: A forradalom apálya, 8. o.
15 Lukács György: „Justus Pál: A szocializmus útja”, Társadalmi Szemle, 1946/2, 146–152. o., itt: 

146. o. sk.
16 Justus: A szocializmus útja, 82. o.
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legitimációs stratégiáját; ennek eszmei hátországát azonban már nem Lukács, hanem Révai 
József szolgáltatta. 

A Leninre mint autoritásra való hivatkozás és a néhány kósza, empirikusnak tűnő példa 
ellenére Lukács valójában a párt nemzeti irányvonala szempontjából, s korántsem elméleti 
alapon bírálja Justust, aki olykor nem átallja azt írni, hogy a kommunisták sokszor a nemze-
tiszocialistákkal keltek versenyre nacionalista jelszavakban. A marxizmus és a „kommunista 
hazafiság” jelszava mögötti ideológiai kapcsolatot Révai József dolgozta ki, aki saját bevallása 
szerint 1946-ban már tizenöt éve dolgozott a „magyar demokrácia népi balszárnyának kiala-
kításáért”.17 A hallgatólagosan a Horthy-korszak hivatalos, a kommunistákra összpontosított, 
alig-alig leplezett antiszemita és xenofób beszédrendjével küszködő,18 éppen ezért a kommu-
nista mozgalom nemzeti karakterét hangsúlyozni óhajtó Révai ezért írja azt, hogy az MKP 

„a jelent és a jövőt alakító nagy párttá […] csak akkor válhat […], ha múltja, gyökerei vannak 
a nemzeti életben, ha valami kitörölhetetlen újjal tudja gazdagítani a nemzet életét és gondos-
kodását”.19 Lukács kritikája ez esetben tehát tisztán pártpolitikai kérdés volt, s mivel Justus Pál 
tisztában volt ezzel, korántsem véletlen, hogy – Révai nem kis megrökönyödésére – az MKP 
nacionalista elvi stratégiáját egyszerűen „árvalányhajas marxizmusnak” nevezte. Ezzel kap-
csolatban Tamás Gáspár Miklós több helyütt is joggal jegyzi meg, hogy a hagyomány nem 
ismerete vezetett oda, hogy a mai Magyarországon a „kommunista” és a „nemzet” kifejezé-
sek értelmesen nem írhatók le egymás mellé, holott 1945 után épp ez volt a két munkáspárt 
közötti viták egyik nem lényegtelen aspektusa.20 Itt lehet megjegyezni, hogy a szintén szűk 
körben ismert Szabó Lajos – Justus harmincas évekbeli barátja, vitapartnere, aki Tábor Bélá-
val az ún. oppozíció időszakát követően eltávolodott a marxizmustól – szintén írt egy bírálatot 
A szocializmus útjáról. Szabó eltávolodott tőle, de nem tagadta meg azt, inkább gondolkodási 
horizontját tágította, a spiritualizmus felé fordult, s küzdött a megmerevedett, ideologikus–
dogmatikus gondolkodás ellen.21 Bár Szabó mind tematikájában, mind a kérdésfeltevés pél-
dás módszertani élességében méltatja Justus könyvét, ugyanakkor azt veti szemére, hogy 
elpalástolja azt a fejlődéstörténeti elbizonytalanodást, melybe a szocializmus jutott, s melyet 
mind Lukácsnál, mind Korsch-nál ki lehet mutatni. Szerinte ennek egyik döntő momentuma 
az, hogy az osztálykategória valóságtartalma kérdésessé vált.22

Az oppozíció – írja Tábor – már kiindulási pontjában, tehát ezoterikus marxista fázisában 
a teória és ideológia marxi megkülönböztetését tekintette módszertani alapelvének. […] 

17 Révai József: Marxizmus és magyarság, Budapest, Szikra, 1946, 8. o.
18 Vö. Mályusz Elemér: „A vörös emigráció”, Napkelet, 1931/1–12. Angolul és németül ugyanebben 

az évben önálló kötetként is megjelent a cikksorozat, magyarul csak 2006-ban.
19 Révai: Marxizmus és magyarság, 8. o. Lásd még uő: Marxizmus és népiesség, Budapest, Szikra, 

1946.
20 Lásd pl. Tamás Gáspár Miklós: „A Szabó Ervin Könyvtár neve”, Népszabadság, 2010. szeptem-

ber 24.
21 Vö. Szabó Lajos – Tábor Béla: Vádirat a szellem ellen, Budapest, Bibliotéka kiadás, 1936.
22 Szabó Lajos: „Gondolatok Justus Pál könyvéből és könyvéről”, Életünk, 1989/9–10, 797–800. o.
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Találkozás egy fiatalemberrel

Az „oppozíció” minden nem tökéletes szocializmust a „kapitalizmus” kategóriájába sorolt. 
Ebben rejlett intranzigenciája.23

Radnóti Sándor arra is rákérdez, hogy vajon Justusnak a létező mozgalmakkal szembeni szkep-
szise miért nem vezet az elméletről való lemondáshoz. A recenzens arra mutat rá, hogy ebben 
a proletármozgalom történeti szerepének értelmezése segít nekünk: az a kérdés, hogy van-e 
kontinuitás a polgári társadalom emancipációs küzdelmei és a proletármozgalom céljai között. 
Az egyik álláspont az, hogy létezik ilyen folytonosság. Ezzel állítja szembe Radnóti azt az 
álláspontot, melyet Justus a polgári társadalomban kivívott értékek folytonosságának kérdé-
séhez vezet vissza; itt azonban Justus válasza: nem, diszkontinuitás van.

Meggyőződésem – írja Radnóti –, hogy a polgári társadalomban kivívott értékek kategori-
kus elutasítása a teoretikusoknál és az avantgardista művészi irányzatokban egyáltalán nem 
külsőleges összefüggés. Ebből a szempontból Pannekoek érzéketlensége a polgári kultúrával 
szemben, Korsch és Brecht viszonya, Justus avantgardista esztétikai hitvallása, korai kapcso-
lódása a Kassák-körhöz egyáltalán nem véletlen.24 

A bírálat értelmezése szerint ez a diszkontinuitásra alapozott beállítódás magában foglalja 
Justus későbbi tévedéseit, az átmenetek mellőzését, semmibevételét. Radnóti úgy fogalmaz: 
azzal, hogy Justus a „fasizmus–antifasizmus fronttal szemben a kapitalizmus–antikapita-
lizmus frontját állította szembe”, lemondott a polgári demokratikus vívmányok védelméről, 
s a fasizmusban mozgósított tömegeket alkalmasabbnak tartotta a cselekvésre. A fasizmus totá-
lis rendszere ugyanis Justus értelmezésében megszünteteti a politikai és a gazdasági szféra 
kettősségét, tisztán magánéletről sem beszélhetünk, hisz a propaganda oda is elér, így minden 
gazdasági követelés egyben politikai törekvéssé válik. A munkásosztály korábbi tudatformái 
összeomlottak, érvényüket vesztették, ezért nem lehet a fasiszta államban az ellenállás koráb-
ban megszokott eszközeit, a sztrájkokat, agitációt vagy az illegális élcsapat munkáját látni; 
ezzel azonban a totális rendszer felszámolja a munkásmozgalom régi dichotómiáját is, ameny-
nyiben értelmetlenné válik a „napi követelések” és a „forradalmi végcél” megkülönböztetése.

Teljes joggal mutat rá Radnóti Sándor arra, hogy A szocializmus útjának zárlata leegy-
szerűsíti a problémát, s végső soron racionális érvelése irracionális marad, amennyiben nem 
ad választ arra, hogy a fasizmus időszakában politizált tömeg cselekvése miért „csap át” osz-
tálytudatos cselekvésbe, ami végső soron a kapitalizmus felszámolásával létrehozza a szoci-
alizmust. Justus későbbi tevékenységét ismerve vannak más következetlenségek is: a könyv 

– ugyancsak Korsch hatására – élesen szembeállítja az államosítás (Verstaatlichung) káros 

23 Tábor Béla: „Szocializmus, gnózis és oppozíció”, in uő: Személyiség és logosz. Bevezető és kom-
mentárok a valóság őstörténetéhez, szerk. Tábor Ádám, Budapest, Balassi, 2003, 247–248. o.

24 Radnóti: A forradalom apálya, 19. o.
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gondolatát a szocializálással (Sozialisierung), a társadalmi tulajdonba vétellel,25 ami lényegé-
ben „nem államosítást, hanem üzemenkénti munkásellenőrzést és munkásirányítást” jelent.26 
Ez a gazdasági felszabadulás sine qua nonja Justusnál, ám egy évvel később, szociáldemok-
rata színekben mégis a szénbányászat államosítása mellett agitál, amit máskülönben straté-
giai szempontok miatt akkor egyik párt sem ellenzett.27 Túl olcsó s kifejezetten méltánytalan 
volna azonban egy nagy ívű gondolatmenetet egy-egy tévedés vagy következetlenség alap-
ján megítélni. Radnóti szintén úgy véli, hogy a kritikai szempontok nem indokolják A szoci-
alizmus útja elfelejtését, egyrészt mert József Attilán kívül jóformán Justus volt az egyetlen 
színvonalas teoretikus akkoriban idehaza, másrészt pedig mert az osztályháború új feltétele-
ire azóta sem születtek érdemben elméleti és gyakorlati válaszok. 

A könyv első fejezeteit az 1930-as években egy fiatalember írta, a róla szóló bírálatot 
pedig egy másik fiatalember, mintegy negyven évvel később. Justus Pál közel hét évet töltött 
börtönben a Rákosi-korszakban, Radnóti Sándor ellenzéki tevékenysége miatt „csak” mar-
góra szorult a Kádár-rendszerben, de úgy vélem, mindketten sokat tettek a – manapság újra 
homályba burkolózó – büszke és szabad Magyarország megteremtéséért. A baloldal ugyan 
mást jelent ma, mint jelentett 1930, 1945 vagy 1970 környékén, mégis úgy találom, a mai, az 
elkeseredésre ezeregy okot adó helyzetben kifejezetten megéri újra és újra találkozni, elidőzni 
és tűnődni a büszke és szabad Magyarországot balról kereső fiatalemberek gondolkodásának 
(pozitív) pátoszánál.

25 Karl Korsch: „Fundamentals of Socialization”, ford. Roy Jameson – Douglas Kellner, in uő: 
Revolutionary Theory, szerk. Douglas Kellner, Austin – London, University of Texas Press, 1977, 
124–133. o. Lásd még Patrick Goode: Karl Korsch. A Study in Western Marxism, London, McMillan, 
1979.

26 Justus: A szocializmus útja, 152. o.
27 Miért államosítunk? Kertész Miklós, Justus Pál, Borbély János, Bán Antal beszéde (a szénbányászat 

államosításáról szóló törvényjavaslat parlamenti vitájában), Budapest, Szociáldemokrata Párt, 1946. 
Vö. Erdmann Gyula – Pető Iván (szerk.): Dokumentumok a magyar szénbányászat történetéből, 
1945–1949, Budapest, Kossuth, 1975, VIII. o.
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