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tüntetésekkel kapcsolatban ▪ Röplap: 
Szervezkedj! Szabotálj! Harcolj! 
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Gondolkodj és Lázadj csoporttal ▪ 

Nekrológ: Charlie Haden (1937-2014) 

3. szám – 2015 október: Kiáltvány ▪ 

Migráció?! A kapitalizmus menekültjei ▪ 

Dosztojevszkijről ▪ Vita a 
neoliberalizmusról 

4. szám – 2016 tavasz: A tőke háborúi a 
tőkéért – forradalmi defetizmus a 
kommunizmusért ▪ Az erőszak 
archeológiája ▪ Saul fiához 

5. szám – 2016 ősz: Agustín Guillamón: 
Tézisek a spanyol polgárháborúról ▪ Gilles 
Dauvé recenziója Ken Loach spanyol 
polgárháborúról szóló filmjéhez ▪ Vörös 
enzim 

6. szám – 2017 tavasz: Beszámoló - 
Kurdisztán ▪ Mexikó ▪ Momentum 
7. szám – 2017  nyár: Bevezető - 
Kapitalizmus, Castro, Katasztrófa ▪  
Marcelo "Liberato" Salinas: Egy doboz 
hamu, az állam és a következő forradalom 
▪ Sam Dolgoff: A kubai forradalom jellege 
▪ Guillermo Almeyra: A kubai forradalom 
válaszúton ▪ Héctor Reyes: Az 
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Kapitalizmus és osztályharc 
8. szám – 2017/18 tél: A tőke 150 - 
Friedrich Engels recenziói Karl Marx: A 
tőke c. munkájához a Részeg Hajó 
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nacionalizmusok a munkásosztály ellen ▪ 

Racionalitás, kommunizmus, szocializmus; 
pénz, piac, társadalmasítás 
9. szám – 2018 tavasz: Tamás Gáspár 
Miklós és a 220. tézis találkozása a 
boncasztalon, avagy megjegyzések Slavoj 
Žižek „A kettős zsarolás ellen” c. 
könyvéhez ▪ Az atomizációról ▪ Tézisek a 
(forradalmi) utópiáról
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Barta Sándor: 1919 

A lecsurgó égen elevátorok lándzsáin zokogott a nap. 
Házak csillagtalan szemeiket megmosdatták a heverő melegben, 
a völgyek felett vonuló hidakról emberfejű 
üszők térdepeltek a csillagokba. 
Hold ráfésülködött a remegő tornyokra, 
a rendőrök már elsüllyedtek a kiáltások csöndjében, 
csillagászok őrjöngve a dombokra öszvérezték tornyaikat, 
tudósok mellüket tépték a halott háromszögek előtt, 
kereskedők csapra verték a süllyedő boltokat, 
s a barmok leharapták a gazdás tenyereket. 

Az éjjel ragyogott, 
új szagok kúposodtak, 
a fiatalok száján új szavak csurogtak vetésbe, 
minden megnőtt és felmagasodott, 
az aszfaltmetropoliszokból pedig boldog seregek meneteltek 
kék tógákban és sárga tógákban 
zöld tógákban és vörös tógákban, 
s a partokon mindannyian megálltak: 
izzó meteorok versenyeztek a föld felé. 
 
 
1922 
 
 

 

INTERJÚ ERRICO MALATESTA: KÁVÉHÁZI ESZMECSERÉK CÍMŰ 
KÖNYV FORDÍTÓ-KIADÓJÁVAL 

 

 
 

Részeg Hajó (RH): Az idén tavasszal a 
Gondolkodó Antikváriumban feltűnt egy új 
mozgalmi kiadvány, könyv. A borítón 
megjelenik az „Anarchista Klasszikusok” 
felirat. Ezzel egy sorozatot szeretnél 
elindítani? 
 
Erik, a könyv fordítója, kiadója (E): 
Igen, eleve több könyv kiadásában gondol-
kodtam, minthogy hiánycikknek tartom az 
anarchista mozgalom kialakulásának korai 
időszakából származó magyar nyelven, 
nyomtatásban megjelent műveket. Az 
„Anarchista Klasszikusok” alatt eléggé tág 
kategóriát értelmezhetünk, s nem is első-
sorban a klasszikusnak nevezhető 
Proudhon-Kropotkin-Bakunyin hármasra 
gondoltam (ők a legismertebbek, noha 
rengeteg más alapgondolkodót is hozzájuk 
sorolhatnánk), hanem Magyarországon 

kevésbé ismertebb (azonban érdemi mun-
kásságuk szerint mindenképp jelentős, kül-
földön elismert) szerzőktől származó írá-
sok és esszék megjelentetésére. 
 
RH: A könyv szerzője Errico Malatesta, 
címe: Kávéházi eszmecserék. Miért pont 
ezzel a könyvvel kezdted? 
 
E: Tulajdonképpen azt is mondhatjuk, 
hogy maga a mű adta a kiadó ötletét. 
Annyira egyszerűen, kézenfekvően vezeti 
be az olvasót az anarchizmus lényegebe, 
hogy szinte kiáltott  egy magyar fordítás-
ért . Személyes érdeklődésből később 
egyre jobban beleástam magam Malatesta 
műveibe, élettörtenetébe és aktivitásába, s 
ekkor jött szembe az a tény, hogy 
magyarul alig-alig lelhető fel tőle valami 
(csupán pár írása a neten), holott érdemei 
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az anarchizmus nemzetközi kialakulásá-
ban, fejlődésében megkérdőjelezhe-
tetlenek. A mű tartalmát és hosszúságát 
tekintve ideálisnak tűnt arra, hogy ezen a 
helyzeten (talán) egy icipicit változtassak, 
s belefogtam a 
fordításába, és 
ahogy haladtam, 
fokozatosan 
körvonalazódott 
bennem egy e-
setleges nyom-
tatott verzió 
megjelentetésé-
nek képe... 
 
RH: Ha jól 
sejtem, hozzád a 
kollektivista 
anarchizmus, 
anarchokommunizmus, liberter kommu-
nizmus áll közel. Miért olyan fontos ez ma 
neked? 
 
E: Talán lerágott csont, közhely, vagy 
csupán egyszerű kibúvó, de inkább egy 
„anarchist without adjectives”-nek [„jelzők 
nélküli anarchistának” – a szerk.] tartanám 
magam. A Malatesta által leírt (s tegyük 
hozzá: általam csupán lefordított és persze 
átgondolt) meglátásokkal és gondolatokkal 
nagyrészt egyetértek. Fellépése az elnyomó 
állam, az azt védelmező apparátus és 
karhatalom, a tulajdonjog szülte társadalmi 
igazságtalanságok ellen, valamint a 
szolidaritás és együttműködés a közösség 
lehető legnagyobb fokú megelégedésére, 
miközben az ember szabad és független 
entitásként érvényesül, mindezek azok az 
alapelvek, alapgondolatok, melyek szá-
momra az anarchizmus eszmeiséget teste-
sítik meg. Azt azonban nem szabad elfe-
lednünk, hogy egész élete során ő is 
különféle földrajzi és történelmi helyzetek 
tűzkeresztségén átesve, fokozatosan és 
folyamatosan jut el az anarchizmus egy 
adott szintjére (számos országban 
kénytelen száműzetésben élni, azonban 
mindvégig támogatva hazájának anarchista 
törekvéseit). Jelen korszakunkban a 

kapitalizmus problémája ugyanolyan 
aktualitással bír, a tőke elleni, a tőkés- és 
munkásosztály közötti harc ugyanakkora 
fontossággal bír, noha az eszközök és a 
módszerek mára már megváltoztak, s 

véleményem sze-
rint nekünk is 
stratégiát kell 
váltanunk, hogy 
hatással legyünk 
a modern kor 
emberére, s ellen-
állásra, küzde-
lemre ösztökéljük 
őt.  
 
RH: Hogyan 
jutottál erre a 
következtetésre? 
 

E: Azok alapján a művek alapján, amiket 
eddig olvasgattam, ez szerintem a 
természetes fejlődés eredménye. Bő-
vebben erről talán majd egy későbbi 
kérdésnél... 
 
RH: Korábbi levélváltásainkból az derült 
ki számunkra, hogy neked is rendkívül 
fontos a teória. Amikor egyes görög 
mozgalmárok (is) arról panaszkodnak, 
hogy az új generáció militánsait nem 
érdeklik az elméletek, hanem csak az utcai 
harc, akkor számodra (szerintünk is 
helyesen) az előbbi miért válik annyira 
fontossá? Egyáltalán lehet-e bármilyen 
úgynevezett „gyakorlatot” vagy aktív 
tevékenységet komolyabb elméleti 
felkészültség vagy program nélkül 
végrehajtani? Ha nem, miért nem? Ha 
igen, miért igen? 
 
E: Megemlíthetjük erre (bár talán ez is 
anarchista közhely), hogy a forradalom 
(értendő: társadalmi változás) nem egy 
éjszaka terméke. Nem lehet megdönteni 
egy jóideje fennálló rendszert (s itt főképp 
nem politikai rendszerről, inkább magáról 
a tőkes rendszerről beszélünk), egy 
egyszerű fegyveres felkeléssel (habár, mint 
tudjuk, ez a rendszer nagyon is instabil, és 
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Barta Sándor: 1919 
Házak gyomrában még vörösen sikongott a tűz, 
de az ég már kondítón templomozott, 
s a víziók kidobták sárga nyelvüket. 
Sikoltás! 
kettéharapta a világot. 
 
És behasadt az ég 
zöld árral, zöld 
és a házak keretes szeméből könyörgő mozdulatokat jajgattak az asszonyok, 
s a hajukkal kimaslizták testük a párkányra. 
Kidülledtség! 
 
Kilométeres lábú rendőrlovak 
átnyerítettek az utcák emeletes gerincén, 
sikongó villamosok, csákók meg véres combok 
feltáncoltak az ég záporába, 
zápor! 
emberek és állatok 
egymásra vicsorítottak a halál öblével, 
felzendült kürtök 
és cinóberes tornyokba dűlt vezérek! - 
diákok! 
   a tetőkig dobálták a véres, sokvelős fejüket 
templomok! 
   lekáromkodták a kereszteket 
bányák! 
   kilyukadtak a kék égre, 
és zokogott a kürt, 
s az anyag kitárta mellét. 
 
Felnőttek! 
az arcuk éle felszaladt az égig! 
völgyek feldobták tüzes öklüket 
fel és szét                                alájuk 
anyag s lefoghatatlan              kúsznak 
ég és föld:  
s a Dolgok száján feldördült a Nóta. 
 
1919 
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ezt többnyire mi tudjuk, akik ismerjük az 
állam feleslegességről és haszontalanságá-
ról szóló „teóriát”). Az absztrakt értelem-
ben vett rendszerrel elégedetlen ember  van 
 

 
 
elég (sőt!), ez azonban nem elég ahhoz, 
hogy az utcára kerülve egy általa nem 
teljesen ismert ellenséggel harcba szálljon. 
Ha veszít, minden halad tovább, ahogy 
eddig is, de mi van, ha megnyeri a 
küzdelmet? Hogyan tovább? Az általa 
valamiért gyűlölt rendszer elbukott, itt az 
idő formálni egy újat helyette... és itt 
megáll a tudomány, azaz a teória, és elő-
ismeretekkel nem rendelkező emberek itt 
követik el a legalapvetőbb hibát... Előjön 
az alapelméletek szűkös ismeretének hiá-
nya. És megalakul a régi rendszer altere-
gója, új vezetőkkel, új elméletekkel, új 
hibákkal és tévedesekkel... de voltaképp 
minden a régi mintájára. Fontos, hogy az 
ember tudja, mi ellen harcol (ez nem csak 
egy-két multi kirakata, vagy egy 
bankautomata), s ne csak mainstream 

módra menjen az utcára, buliként tekintve 
a tüntetésekre. Ezzel csak többet árt a moz-
galom közmegítélésének, mert (termé-
szetesen) a hazug, félretájékoztató média 
csupán úgy tünteti fel őt, mint bajkeverő, 
barbár huligánt, aki a „köztulajdon” lerom-
bolásával nemcsak megbotránkoztat, ha-
nem veszélyezteti is a közpolgár épséget és 
biztonságát.  
 
RH: Ugyancsak levelezésünkből kiderült 
számunkra, hogy tervezel olvasni nem csak 
anarchista írásokat is. Említetted pl. Marx 
Tőkéjét. Mi a viszonyulásod Marxhoz, a 
történelmi materializmushoz? 
 
E: Pont az ilyen kérdések megválaszolása 
végett tervezem . Úgy érzem, roppant 
nagy hiányosságaim vannak ezen a téren, 
szóval igen, ezeket az alapműveket terve-
zem elolvasni, el KELL olvasnom, s nem 
is értem, hogy maradhattak ki eddig (ma-
gyarázhatom azzal, hogy egy egészen más 
irányvonalról érkezve jutottam el az 
anarchizmusig, s elég hosszú a lista, hogy 
melyik könyveket szeretném még elolvas-
ni, s sajnos a rendelkézesre álló idő limitált 
– főképp, hogy más aktivitásokat is végzek 
a fordítások mellett). 
 
RH: Azt írtad nekünk, hogy tetszett a mi 
Paul Avrich kiadványunk1. Azt sejtjük, 
hogy a klasszikus anarchista téma, 
egyébként igen csak szórványos 
magyarországi megjelenése örömteli 
számodra. De mi a véleményed a mi 
előszavunkról, az általunk képviselt 
kommunizmusról? 
 
E: Az előszavatok, ha egy szóban kellene 
jellemeznem: tömény . Számomra talán 
túl sok információt is tartalmazott, s egyes 
kötődéseket, utalásokat – hiányos ismerete-
imnek köszönhetően – nem tudtam össze-
illeszteni (huh, azok a féloldalas lábjegy- 

                                                            

1 https://reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-kommunizmusert 
/reszeg-hajo-kiadasaban--paul-avrich----kronstadt-
1921/ 
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zetek... ). De ahogy írtátok, az Avrich ál-
tali írás részletesen nem ás le a gyökerek-
hez, Kronstadt, valamint az orosz forrada-
lom kiváltó okaihoz, s ezért mindenképp 
hasznos adalékként szolgál ez az előszó. 
Minkenképp többszöri olvasást igényel 
azonban, mint maga a könyv is. 
 
RH: Terveink szerint az általad fordított 
Malatesta könyvről fogunk írni egy 
recenziót, kritikát a Részeg Hajóba.2 Ahol 
szeretnénk majd rámutatni azokra a tipikus 
anarchista jellemzőkre, amelyek Malatestát 
is jellemzik. De amiért számunkra Mala-
testa mégis csak jelentőssé válik, az az, 
hogy Malatesta nem volt reformista. Pl. 
nem volt antifasiszta, azaz nem akart 
minden más burzsoá frakcióval összeállni a 
fasisztákkal szemben. Holott nyilvánva-
lóan ismerte, látta, közvetlenül tapasztalta 
a fasizmus mindennapjait. Neked mi a 
véleményed erről? 
 
E: Én úgy tudom, Malatesta mindig is 
fellépett a fasizmus ellen, nem tudom ezért 
nem lehetne-e az antifasiszta jelzőt 
ráaggatni (csak ha már mindenképp 
címkéznünk kell a dolgokat). Az igaz, 
hogy semmiféle megalkuvást nem tűrt 
elveiben, tehát a burzsoá réteggel való 
egyezkedést elképzelhetetlennek vehetjük 
nála. Ahogy mondta: „ha ma veszítünk 
anélkül, hogy kompromisszumokat kötünk, 
biztos lehetünk abban, hogy a győzelem 
holnap már a miénk”. Ez a tőle származó 
szállóige jellemezte talán leginkább 
mentalitását, az állandó mindennapos, 
reményteli küzdelmet – számára az, hogy 
az utat megfelelően járjuk, ugyanolyan 
fontossággal bír, mint maga a végső cél 
elérése. Tisztában volt vele, hogy a 
forradalom    maga    egy    hosszan    tartó  
folyamat, melyhez az ember szellemi és 
társadalmi fejlődése szükségeltetik.  

                                                            

2 Végül is a kritika megírása (egyelőre) elmaradt, 
ezért mea culpa, viszont az anarchizmusról kifejtett 
nézetünk megtalálható eme szám ’Néhány (elő)szó 
Duczynska Ilona: Széljegyzetek a KMP bomlásához 
c. írásához’ írásunk 4. lábjegyzetében.  

RH: Nem tudom tudod-e, hogy anarchista 
körökben ma divatos az a nézet, miszerint 
megkülönböztetünk burzsoá és a proletár 
antifasizmust. (Ez a megkülönbözetés 
amennyire mi tudjuk, a németországi 
redskin (RASH), tanácskommunista 
szervezettől, a Revolution Times-től 
származik).3 Ez arról szól, hogy a 
proletárok önszerveződése mindig az 
aktuális  uralkodó rend ellen lép fel. És ha 
az épp a fasizmus, akkor az lesz az 
ellenség. Nekünk ezzel az a bajunk, hogy 
ez a szemlélet nem úgy tekint a 
proletariátusra,  mint  történelmi  osz-
tályra,  amely  az  egész  kapitalista rend, 
és annak minden illúziókkal teli – akár 
humanista, demokrata stb. – verziója ellen 
lép fel, hanem csak az éppen látható 
osztályellenséggel szemben. Ezért ez a 
nézet illúziókat táplál, és jelentős 
engedményeket  tesz  az  épp  nem   nyerő 
pozícióban lévő burzsoá erőknek. Neked 
mi  erről  a  véleményed? 
 
 

 

                                                            

3 http://www.oocities.org/revolutiontimes/ - Utolsó 
letöltés: 2019. 06. 09.  
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moszkvai nemdemokratikus pártalkotmány 
nemzetközi talajára, amitől csak az imént 
fordultak volt el általános helyeslés 
közepette, mert a frakció tagjai magán a 
frakción belül sem tudtak már  megvalósí-
tani   demokratikus   pártalkotmányt. 
 A KMP bomlásának elemzése tehát arra 
vezet, hogy korrupció, a tömegeken való 
felülemelkedés, valamint a kommunista 
mozgalom más bajai is csak kísérő tünetei 

azon jellegzetes lelkületnek és gondolatvi-
lágnak, mely lelkület és gondolatvilág ma-
ga nem egyéb, mint a katonailag szervezett 
fegyelmű centralizált párt szükséges termé-
ke. Elemzésünk világosan kimutatja azt is, 
hogy a káros következmények kihatásai, a-
mint egyszer egy bizonyos fokon túlfejlőd-
tek, az e hatásoktól kikezdett pártszerveket 
megfosztják regenerációs képességétől, és 
menthetetlen romlásba viszik azokat.
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mozgalomra nézve, valamint az új 
szervezeti  formák  szükségszerűségének  a 
megismerése. Mert képtelenek voltak rá, 
hogy e megismeréseket érvényre juttassák 
(ti. hogy a pártépítők KMP-jét annak 
összes előfeltételeivel együtt alapjában 
elvessék, ami a 21 ponttal121 való elvi 
leszámolást jelentette volna), a KMP 
ellenzéki csoportjának vezetői egyszerűen 
tetszőleges eltéréseket magyaráztak bele a 
moszkvai tézisek és a pártépítők módszerei 
közé, amik lehetővé tették, hogy ők mint a 
III. Internacionálé igaz fiai és ezenfelül 
mint lovagias védői tüntessék fel magukat, 
és minden bajok okát egyszerre csak abban 
lássák, hogy – Kun Béla gazember, 
csirkefogó! „A III. Internacionálé hibái 
nem szervezeti, hanem személyi hibák” – 
hirdette már most Rudas elvtárs a 
csoportnak egy levita tagjával folytatott 
polémiájában. 
 Egy belső ellentmondásokkal teli lelkület 
e gerinctelen agyafúrtságai természetesen 
meg kellett hogy törjenek az Internacionálé 
szervezeti formáinak belső logikáján, hisz 
a KMP ellenzéki csoportja maga  is  
klasszikusnak ismerte el e szervezeti 
formákat. Az Internacionálé végrehajtó 
bizottsága valóban klasszikus egyszerű-
séggel is fogott hozzá a KMP válságának a 
megoldásához: Kun Bélát mint a magyar 
párt képviselőjét kinevezte egy hármas 
bizottság tagjává, melynek feladata a 
magyar   pártválság   megoldásának  előké-
szítése volt.132 A regenerációs kísérletek 
tragikomédiája ezzel siralmas befejezést 
nyert. 

                                                            

112 A Kominternhez való csatlakozás feltételeiről 
van szó, melyeket a Komintern II. kongresszusa 21 
pontban rögzített. – MM szerk. jegyz. 
 
213 A Komintern 1922. január 1-jére Moszkvába 
rendelte a frakcióharcban érintett kommunista 
vezetőket, de a békítő tárgyalások nem jártak 
eredménnyel. Ezért a Komintern feloszlatta a KB-t, 
és új Ideiglenes Központi Bizottságot nevezett ki 
Hirossik János, Seidler Ernő és Szilágyi Dezső 
személyében, azzal, hogy ennek a Központi 
Bizottságnak Magyarországon kell működnie. – 
MM szerk. jegyz. 

 Fel kell még derítenünk, mi módon 
történhetett meg, hogy az ellenzéki frakció 
tagjai követték a vezéreknek ezt a 
politikáját. A frakciónak az első 
lendületében megteremtett demokratikus 
alkotmánya, úgy hihetnők, meghiúsította 
volna ezt az autokratikus tradíciókba való 
visszaesést. 
 Az erre adandó válasz egész eddigi elem-
zésünknek szinte a zárókövét teszi. A ször-
nyű valóság az, hogy a demokratikus frak-
cióélet megteremtésére irányuló minden 
kísérlet a legjobb akarat és legőszintébb 
igyekezet mellett is megtörött a teljesen el-
értéktelenedett emberanyagon. Már az első 
ülések  megmutatták,  hogy  a  csoport  
nagy többségénél hiányzott minden  érzék 
a demokrácia legelemibb előfeltételei iránt. 
 

.  
 
 Azok a képzetek, melyek alapul 
szolgálnak a demokratikus választási, 
jelölési, szavazási, képviseleti, 
visszavonási és felelősségrevonási 
rendszereknek, e körben vagy sohasem 
voltak ismeretesek, vagy mesterségesen ki 
lettek irtva. Bármennyire igyekeztek is 
elvileg megszervezni egy demokratikus 
pártéletet – gyakorlatban újra bevezették a 
hagyományos autokratikus és oligarchikus 
módszereket. A demokrácia módszerei és 
technikája csődöt mondtak, mert az em-
berek, akiknek kezelniük kellett volna 
őket, nem tudtak már velük bánni. A 
vezetők    bátran    állhatták    kifelé   újra a  
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E: Őszintén szólva nem hallottam erről a 
megkülönböztetésről. Itt szerintem arról is 
szó van, hogy a hatalmon levők mindenféle 
eszközt és lehetőséget megpróbálnak 
felhasználni saját uralmuk fenntartásának 
érdekében. Ha épp az antifák saját célukra 
való felhasználása az, ami gyengítheti a 
nép összehangolt erőfeszítését a hatalom 
elleni küzdelemben, akkor őket próbálják 
meg feltüntetni az épp aktuális „gonosz”-
nak, a felbújtóknak, a terrorista 
szervezetnek. Ez csupán egy ügyes 
politikai húzas szerintem, hasonló, mint 
amilyen az 1900-as évek elején az USA-
ban az emigráns anarchisták elleni 
üldöztetés volt anno. A közember sajnos 
nem lát át ezeken a praktikákon és bedől a 
„hivatalos” közmegítélésnek, amit persze 
csak az uralkodó osztály hitet el velünk – a 
legkisebb kétséget is elűzve az 
emberekből, hogy esetleg 
elgondolkozzanak azon, hogy a legfőbb 
ellenség mindig a státuszpiramis tetején 
található, s csak azon réteg 
megszüntetésével, leverésével juthat el az 
ember egy egyenlőbb világ felé.  
 
RH: A másik, ami megragadott minket 
Malatestából, hogy nem szervezet / 
szerveződés-ellenes. Sok anarchista, mint 
egó, elvből elutasítja a szervezett fellépést. 
Te hogy állsz ehhez? Milyen szerveződést 
tudsz elképzelni? 
 
E: Egy csoport mindenképp erőteljesebb, 
mint egy individuum – persze csak, ha nem 
birkákból áll, mert akkor az egész dolog 
visszájára fordul: megvezetettként 
akármilyen saját célra felhasználható a 
közösség, és a hatalom ezt ki is használja. 
Az egó ilyen szempontból igenis fontos: ha 
egy közösseg ellenkezőképp erős 
individuumokból áll, akkor a közösség 
(vagy szerveződés) maga is erőteljes lesz. 
Nem kell attól félni, hogy mindenki saját 
akaratát, egójat érvenyesíti, hisz a vegső 
cél (amivel minden egyéniség tisztában 
van) ezt felülírja és a közösségi érdeket 
részesíti előnyben. Ez persze így nagyon 
leegyszerűsítve hat, s valós életben mindig 

is adódnak nézeteltérések, apróbb 
fennakadások, de ha maga a cél 
univerzális, mindenki közös érdeke, a 
szerveződés ezt szem előtt tartva sikeres 
lehet. Elég csak sztrájkokra, 
demonstrációkra gondolni, amik ezek 
alapján működnek, de kisebb közösségi 
példák is igazolják (squatting, majd a 
komplexum közös használata, együttélés 
vagy maga a hc/punk közösség 
összetartása – bár ez, amint említettem 
máshol, eléggé ingatag lábon áll 
mostanság, mindez többnyire a végső 
célok különbözősége miatt, de mégis 
tekinthető egy életképes szerveződésnek, 
ami képes lehet még komolyabb dolgokra 
is a jövőben).  
 
RH: Picit más. Mik voltak a könyv 
kiadásának körülményei? Milyen nyelvből 
fordítottad? Ha jól tudom szinte az egész 
kiadást egyedül végezted. Azért volt 
segítséged? Vannak elvtársaid? 
 
E: Az eredeti olasz nyelvű könyvet vettem 
alapul, de helyenként egy, a neten talált 
angol fordítást is segítségül hívtam (az 
angol fordítás szerintem túl szorosan 
ragaszkodik a szavak szerinti 
szöveghűséghez, ezt a magyarban kicsit 
felborítottam, sőt fel kellett borítanom a 
magyar nyelv sajátossága miatt). A kiadást 
egyedül intéztem, a szerkesztésben segített 
egy haver, és egy-két emberrel 
átolvastattam előtte (sajnos, pár apróbb 
hiba bennmaradt, a képernyőn elrejtőző 
vesszőhibákat lehetetlen mind kiszúrni, 
más, mintha nyomtatásban látja az ember... 
Ez a lehetőség sajnos nem volt adott.) 
Nincsenek különösebb elvárásaim, 
remélem lassacskán elcsordogál a 
kinyomtatott 150 példány, illetve eljut 
mindenkihez, akit esetleg érdekelhet. 
 
RH: Milyen módon kerültél kapcsolatba az 
anarchizmussal? 
 
E: Ez szerintem egy hosszabb, (természe-
tes) folyamat útján következett be. Jó pár 
évvel ezelőtt a hardcore/punk színtérrel 
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szoros kapcsolatba kerültem bandáim 
révén, és minthogy az egész nem csak a 
zenéről szól (illetve, nem szabadna csak a 
zenéről szólnia), így akarva-akaratlanul is 
belemélyedtem a mozgalom gondola-
tiságába is (állat- és környezetvédelem, 
veganizmus, antikapitalizmus, anarch-
izmus stb.) Nem emlékszem már, mi 
mozdított el egyértelműen az anarchizmus 
irányába, valószínűleg különfele cikkek 
fanzinekből, kiadványok, brosúrák... 
Furcsa azonban, hogy ezen irományok 
többsége csupán megmagyarázta, 
rendszerezte és letisztította azokat a 
zavaros gondolatokat, amelyek szerint 
addig is próbáltam élni az életem, nem 
pedig fordítva: hogy cselekedeteimet és 
gondolataimat az alapján iranyítanám, a-
hogy mások (azaz ezen művek szerzői) 
diktálnák... Persze ez nem azt jelenti, hogy 
nem hatnak rám, amiket olvasok, mert 
akkor ugyebár felesleges lenne akármit is 
olvasni...  
 

 
 
RH: Ha jól tudom, jó pár éve 
Csehországban, Brnóban élsz. Hogyan 
kerültél oda? Mivel foglalkozol ott? 
 
E: Tulajdonképpen véletlen kötöttem ki itt. 
Pont abban az időszakban, amikor semmi 
vesztenivalóm nem volt már Magyar-
országon (se kutyám, se macskám nem 
volt, úgymond), egy közös ismerős révén 
egy telefonhívást kaptam, magyar-angol 

nyelven tudó embereket kerestek 
helpdeszkre Brnóban (amiről kb. azt se 
tudtam, hogy hol van). Hamar rájöttem, 
hogy elég erőteljes hardcore/punk színtér 
mozgolódik nem csak ebben a városban, 
hanem az egész országban, melynek 
részévé váltam különféle bandákba való 
belépéssel, illetve banda-alakítással 
(Bombatölcsér, Morsa, Terrorelhárítás, 
Trauma 84 stb.)... Sajnos ahhoz, hogy itt 
maradhassak, rendszeres meló kell 
(lakbérárakkal el vannak szállva természe-
tesen, squattolás itt is lehetetlen), de már 
évek óta próbálom megtartani a melót, ahol 
munkaidőben is szerencsére foglalkoz-
hatok saját dolgaimmal (a Malatesta 
könyvet kb. 99%-ban munkaidőben 
fordítottam le ).  
 
RH: Tudnál pár mondatot mondani az 
ottani mozgalmi közegről? 
 
E: Itt szerintem az anarchista közegre 
gondolsz, ami sajnos azt kell mondjam, 
nem igazán életképes. Prágában talán 
nagyobb a mozgás, itt Brnóban hiányzik 
egy állandó hely, ahol lehetne előadásokat, 
vitaesteket szervezni. A szervezőképes 
emberek se tülekednek, néha-néha van 
egy-egy előadás vagy demonstráció, amin 
különféle emberek vesznek részt, de nem 
kifejezetten anarchisták. Az emberek a 
hc/punk színtéren minimális, felületes 
tudással rendelkeznek ezekről a dolgokról, 
sokuknak csupán a külsőségek, a drogok, 
az italozás jelenti magát a „színteret”. De 
azt kell mondjam, nyitottak az emberek, és 
ritkább az az apátia és nihil, ami mondjuk a 
magyarországi „közegre” jellemző. 
 
RH: Ha jól tudjuk, akkor te zenészként is 
mozgalmi tevékenységet folytatsz. Milyen 
zenekarokban játszol és milyen zenét?  
 
E: Említettem pár ma már nem létező 
zenekart. Jelenleg is „zajongok” 2-3 újabb 
projektben: gyors, hangos zenét próbálunk 
előadni általában 10-15 percben  (a stílus 
jellemzője, ha 20 percet játszol ezekben a 
műfajokban, már könnyedén unalmassá 
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vetkező belátás a „régi párt hibáiba”, azaz 
épp a centralizált, katonailag szervezett 
fegyelmű párt hibáiba, valamint az ebből a 
belátásukból fakadó konkrét javaslatok, 
amiket a csoport szervezetére nézve 
előterjesztettek – demokratikus felépítés, a 
tagoknak felelős vezetőség és Moszkvától 
független, a tagok áldozatkészségére 
támaszkodó anyagi lét –, az öröm és 
lelkesedés olyan viharát váltották ki, ami-
lyet nem értünk meg már évek óta. 
Szabadon lélegezettünk újra. Forradalmi 
erők szabadultak fel, amelyeket alig 
sejtettünk már a „kommunista” blazírtság 
és cinizmus hullámtörői mögött – a 
szolidaritás, a felelősségérzet, az 
áldozatkészség forradalmi erői –, aminők 
tán 1917 első forradalmi megmozdulásai 
óta nem hatották át a magyar mozgalmat. 
Új szellem kezdett végre utat törni 
magának, mely nem rettent vissza az 
igazság kimondásától: Rudas elvtárs a 
csoportban tartott reprezentatív és 
programatikus beszédében kimondta, hogy 
a kommunizmus általános válságából csak 
úgy fogunk kivezető utat találni, ha nyíltan 
szembenézünk a tényekkel, hogy 
különösen az orosz gazdaságpolitika 
nyomán immár az orosz külpolitika régi 
módszere101 is tarthatatlanná vált, hogy az 
európai kommunista pártokban, amik előtt 
hosszadalmas és nehéz út áll, lassanként 
mégis derengeni kezd annak a tudata, hogy 
e harcra jobban kell elkészülniük, hogy 
tagjaikat kommunista emberekké kell 
nevelniük, hogy a munkásmozgalom 
bizonyos elemi erkölcsi követeléseit kell 
megvalósítaniuk. A kommunista pártok 
szervezetének olyannak kell lennie, hogy 
bizonyos elemi biztosítékokat nyújtson a 
kommunizmus fő bajai ellen. Kommunista 
pártok, melyek, mert nem a tömegekből 
nőttek ki, nem is támaszkodhatnak a 
tömegek áldozatkészségére, e 
követeléseknek semmi körülmények közt 
sem tudnak megfelelni. Egész Európában 
új kommunista pártok vannak keletkezőben 
                                                            

110 A német szövegben „módszer" helyett „System", 
rendszer áll. – MM szerk. jegyz. 

– mondotta Rudas elvtárs, félreérthetetlen 
módon utalva rá a kommunisták 
németországi pártjának ellenzékére (Levi-
csoport). Történt 1921. november 7-én. 
 Alig múlt el néhány nap e Moszkva elleni 
harci riadó után, és megjelent az ellenzéki 
csoportnak egy röpirata,112 melyben 
törhetetlenül moszkvainak vallja magát, a 
pártépítőket mint az Internacionálé 
tulajdonképpeni hitszegőit bélyegzi meg, és 
Moszkvához való lojalitás tekintetében még 
igyekszik rajtuk túltenni. Elvileg az 
„oppozíció” akciója ezzel természetesen 
lezárult. Ami még ezután következett, nem 
volt már egyéb, mint tehetetlenül vergődő 
emberek próbálkozása arra, hogy egy 
kilátástalan szituációból meneküljenek. 
 Mi okozhatta a fordulatot? Ezt a 
megfoghatatlan ellentmondást, mely az 
ellenzéki elvtársakat, akár tudatában voltak 
ennek, akár sem, előbb vagy utóbb a 
Kommunista Internacionálén belül is fel-
tétlen fegyverletételre kell, hogy 
kényszerítse? 
 Az ellenzéki frakcióbeli elvtársak a 
csekista szervezeti formák ideologikus 
kihatásainak estek menthetetlenül 
áldozatul. Sem a vezérek világos pillanatai, 
sem a csoport elemi lázadása nem volt ké-
pes szétfeszíteni ezt a bűvkört – a 
„kommunista" úri és szolgai erkölcsöt, a 
„kommunista” becsapók és becsapottak 
értelmi világát –, amelybe a katonailag 
szervezett fegyelmi centralizáció 
kényszerített bele vezetőket és 
vezetetteket, megvonván tőlük ekképp 
azokat az erkölcsi és értelmi képességeket, 
melyek minden forradalmi mozgalom 
megújhodásának örök forrásai. 
 Egy  rövid pillanatra világosan állt 
előttünk annak a tudata, hogy a csekista 
szervezeti formákból származó csekista 
módszerek ártalmasak a munkás-

                                                            

211 A cikk valószínűleg A magyar proletariátushoz 
– a III. Internacionáléért című röpiratra utal, amely 
a Kommunisták Magyarországi Pártja (a III. 
Internacionálé szekciója) ellenzéki csoportjának 
nevében jelent meg, és Lukács valószínűleg szerzői 
közé tartozott. – MM szerk. jegyz. 
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rosszból. 1921. október 29-én kiléptek a 
központi bizottságból, és velük együtt azok 
a pártalkalmazottak, akik nem csatlakoztak 
volt a pártépítő mozgalomhoz, kimondták, 
hogy korrupt denunciánsokból álló 
központi bizottság részére semmiféle 
munkát többé nem hajlandók végezni.81 

Magára maradva a pártépítő mozgalom, 
mely most már a párt egész hivatalos 
apparátusával a legrövidebb időn belül a 
centralizáció erkölcsi kihatásai, tudniillik 
tagjainak határtalan korrupciója és szemé-
lyes hatalmi politikája következtében 
lejárta magát, Kun regenerációs kísérlete   
a szervezeti forma belső törvényszerű-
ségénél  fogva  hajótörést   szenvedett. 
.  

 
 
 Az új ellenzéki mozgalom, mely a 
lemondott központi bizottsági tagok, 
Lukács, Landler és Hirossik, valamint a 
régi párt más vezető tagjai, mint Rudas és 
Lengyel köré tömörült, a pártépítők 
korrupciója és hatalmi politikája elleni 
visszahatásból keletkezett, és első pil-
                                                            

18 Lukácsék kilépését a Központi Bizottságból 
Duczynska Ilona azért datálja 29-re, mert akkor 
jelent meg Lukács, Landler és Hirossik nyilatkozata 
a Proletárban. Az ellenzékhez csatlakozott a bécsi 
pártapparátus nagy része, hiszen az apparátus 
nagyrészt landleristákból állt. – MM szerk. jegyz. 

lanattól fogva mélyrehatóbb és 
jelentékenyebb volt, mint Kun ellenzéki 
mozgalma. (E sorok írója kezdetben 
rokonszenvezett Kun regenerációs 
mozgalmával, anélkül, hogy csatlakozott 
volna hozzá, később nyíltan fellépett a 
pártépítők korrupciója ellen. A Lukács-
csoport regenerációs mozgalmában maga 
is részt vett, és ezen belül kezdettől fogva 
levita92 álláspontot képviselt.) A rossz 
dialektikusai, kik eddig jogosultnak látták 
és saját használatukra monopolizálták a 
csekista módszereket – nyomban lelkük 
mélyéig felháborodtak felettük abban a 
pillanatban, amint azokat nyugodt lélekkel 
és teljes kíméletlenséggel őellenük 
fordították. Egy csapásra felismerték ez-
által, hogy milyen romlásba és gyalázatba 
vitték és viszik bele a mozgalmat az effajta 
módszerek. Ezekben a világos 
pillanatokban, melyekben felismerték a 
katonailag centralizált szervezeti formából 
szükségszerűen folyó effajta módszerek 
káros voltát, az ellenzéki csoport alakuló 
gyűlésén, 1921. október 30-án nyíltan 
bevallották a párt vezetésében elkövetett 
saját hibáikat, valamint általában a „régi 
párt hibáit” is. Az ellenzéki mozgalom 
ezzel mindjárt első lépésével felvetette a 
szervezeti kérdést. A lemondott központi 
bizottsági tagok mélységesen fel voltak 
háborodva a pártépítők erkölcsi 
tompultsága és felelőtlen hatalmi politikája 
felett. „Nincs az a hatalom a világon, nincs 
az az Internacionálé, nincs az a moszkvai 
atyaúristen, ki arra kényszeríthetne 
bennünket, hogy ebben részt vegyünk” – 
mondották. A csekizmus elleni, elemi 
erővel kitörő lázadásukból logikusan kö-

                                                            

29 Paul Levi, aki Rosa Luxemburg közeli barátja, és 
halála után a német kommunista párt nemzetközi 
tekintélynek örvendő vezetője volt, a márciusi akció 
után egy brosúrában fordult pártjának politikája 
ellen (Unser Weg. Wider den Putshismus), melynek 
megjelentetése miatt a vele amúgy is szemben álló 
baloldali vezetés 1921 áprilisában kizárta őt a 
pártból. A kizárást a Komintern is jóváhagyta. Levi 
létrehozta a Kommunistische Arbeitsgemein-
schaftot, amely 1922-ben beolvadt a Független 
Szocialista Pártba. – MM szerk. jegyz. 
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válhat, lehetsz akármennyire jó). Fastcore, 
Grindcore, Power Violence a műfajok 
neve... Újabban próbálom a szövegírást a 
kezembe venni, s valami értelmes dolgot 
közölni a dalokkal. Korábban ezt 
elengedtem magam mellett, és korábbi 
„énekesek” révén elég gáz szövegek is 
születtek (ki kíváncsi arra, hogy törte össze 
a szíved a volt barátnőd, amíg nem vagy 
egy Suicide Silence, vagy hogy csak az 
segít, ha mérgezed magad ahhoz, hogy 
megold a problémáidat stb.?)  
 
RH: Az anarcho-punknak és úgy általában 
a mozgalmi zenének szerinted milyen 
esélyei vannak itt Kelet-Európában kitörni 
a szubkultúrából. Gondolj bele anno a Test 
Dept részt vett az angliai bányász-
sztrájkban, vagy a Compagnie Jolie Môme 
anarchista performanszai rendszerint 
megjelennek az utcán. Persze ezek nagy 
mozgalmi hagyományokkal rendelkező 
nyugati országokban voltak, és ott is 
visszaszorulóban vannak, de léteznek. 
 
E: Magyarországon ez szerintem esély-
telen... Alig-alig létezik szubkultúra, ami 
van, azt is megpróbálja csírájában elfojtani 
a vezetés... (lásd a koncerthelyek 
beszüntetését, ellehetetlenítését, pl. Auróra, 
Dürer pince). Még mindig veszélyfor-
rásként érzékelik, ha egy bizonyos 
„ellenzéki” csoportosulás rendszeresen 
összejöveteleket tart, legyen az pl. 
punkkoncertek keretén belül... Itt Csehor-
szágban él és virul a földalatti mozgalom, 
de mainstream kitörésre esély sincs (és 
feltételezem a legtöbb zenekar nem is akar, 
illetve ha ez megtörténik, gyökeresen 
változik a  mondanivaló és a hozzá-
állás...). Nem hiszem, hogy az anarchista 
(és az ahhoz közeli) gondolatokat 
egyszerűen és könnyen befogadná a 
köznapi emberréteg, túl sok erőfeszítést 
igényel beleásnia magát és megérteni a 
dolgokat, de az emberek többsége 
kényelmes vagy lusta, vagy elégedett a 
jelenlegi (fos) helyzetével (vagy annyira 
bele van ringatva egy műanyag, hamis 
világba, hogy már nem érzékeli a 

valóságot, a „kitalált” érdekproblémákra 
összpontosít a tényleges bajok helyett...)  
 

 
 
RH: Ma a világvégét könnyebb elképzelni, 
mint a kapitalizmus végét. Ez egy nem 
pontos idézet. Állítólag Fréderic Jameson, 
amerikai marxista mondta. Mi a 
véleményed erről? 
 
E: Szerintem a kettő szoros összefüggés-
ben áll: a világvége a kapitalizmusnak 
köszönhető majd. S ez egyre közeledik, ez 
nem kétséges. A következő években 
érzésem szerint még jobban fel fognak 
gyorsulni az események, lehet már annyi 
sincs hátra, mint amennyit optimistán 
képzelünk... Sajnos más opció – hogy a 
világ történései esetleg pozitív irányba 
mozdulnak majd el – eléggé valószínűtlen. 
 
RH: Mik a tervek? A következő „Anarch-
ista Klasszikusok” kötet(ek) mi(k) 
lesz(nek), és kb mikorra várható(ak)? És ha 
jól tudjuk tervezel egy újságot is. Ezzel mi 
a helyzet? Mi lesz a címe, mit fog 
tartalmazni? Irányultság? 
 
E: A következő fordítás Francisco Ferrer 
„A modern iskola eredete és alapelvei” 
munkacím alatt készül, de a kiadás 
időpontját még hozzávetőlegesen sem 
tudom meghatározni, ez rengeteg dolog 
függvénye. Az újság gondolata már régóta 
motoszkál a fejemben, össze is gyűjtöttem 
egynéhány cikket, azonban most 
megtorpantam és segítségre, motivacíóra 
várok. Nem biztos, hogy jó ötlet egy csak 
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az általam képviselt gondolatokat kiadni 
egy újság formájában, jobb lenne ha 
csatlakoznának más vállalkozó szellemű 
egyének is (amire kaptam jó pár ígéretet). 
Címe a kiadó nevével (Vörös és Fekete) 
egyezne egyébként. Nem akarom 
elkapkodni, mint említettem, mindenképp 
átgondolnám előtte a dolgot még egyszer... 
Valami hasonlót szeretnék, mint az olasz 
Umanita Nova (amit még Malatesta 
alapított 1920-ban), tehát mindössze pár 
oldal, nem könyv vastagságú és rendszeres 
megjelenéssel, bár közérthetőbb, átlagos 
olvasók számára is felfogható tartalommal. 
Habár fontosnak tartom beavatottabbak 
számára a mélyebb elemzéseket, de 
rengeteg – amúgy lehet, hogy egyébként 
fogékony embert – eltántorítanak a 
laikusok számára nehezen követhető 
(utalásokkal teletűzdelt) írások. Tehát 
inkább egy olyasféle „anarchista 
alapgondolatok kezdők számára” lenne az 
irányvonal (az is kétségbe ejt azonban, 
vajon hány érdeklődő emberre találna egy 
ilyen kiadvány...)  
 
RH: Mi is nagy jelentőséget tulajdonítunk 
a nyomtatott megjelenésnek. De igencsak 
fontos  a  digitális  megjelenés  is.  Szándé-

kodban áll ez a megjelenési forma is? 
 
E: Jobb szeretem a nyomtatott, kézzel 
fogható formát, s személy szerint ritkán 
olvasok hosszabb lélegzetvételű dolgot a 
monitorról. Az online megjelenés 
fontosságával azonban tisztában vagyok, és 
nem leszek megsértődve (sőt!), ha valaki (a 
Részeg Hajón4 kívül, amit ezúttal 
köszönök), felteszi a könyvet pdf formában 
a világhálóra (a cél ugyanis az, hogy minél 
több helyre eljusson a dolog). No 
copyright, no royalties – mint ahogy én se 
kértem beleegyezést a mű kiadására, mert 
tudom, hogy maga Malatesta is az ilyesféle 
szerzői jogi baromságok ellen szólt 
számtalan esetben. 
 
RH: Tapasztalsz-e bármiféle különbséget a 
csehországi anarchista miliő és a többi 
közép- vagy akár nyugat-európai ország 
anarchista mozgalma között? Gondolok itt 
politikai programra, szerveződésre. 
 
E: Őszintén szólva inkább az olasz moz-
galmi történéseket követem jobban (A-
Rivista Anarchica és az Umanita Nova 
rendszeres olvasásával, előbbi nyomtatott 
havi-, utóbbi hetilap). Prágában működik 

                                                            

4 https://reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/anarchizmus/ 
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teremtettek, és moszkvai autoritásukra hi-
vatkozva, ugyanazokkal a zsarnoki mód-
szerekkel kezdtek a „régi párt” nagyságai 
ellen fellépni, amelyeket a régi központi 
bizottsági tagok nemcsak hogy mindeddig 
igazoltnak és jogosnak hirdettek, hanem 
amelyeket ők maguk alkalmaztak is bőven 
a párttagokkal szemben. Eszközeik megvá-
logatásában a pártépítők azonban oly lelki-
ismeretlenek voltak, hogy (csak példának 
hozzuk fel) egy budapesti nyomda leégése 
alkalmából magyarországi munkásokat de-
nunciáltak a KMP hivatalos lapjában, csu-
pán avégből, hogy ennek segítségével el-
lenfeleik ellen  érvelhessenek.71    Szóval  a 

                                                            

17A bécsi Proletár 1921. szeptember 30-i számában 
a Kun-frakciós Pogány József Három hamis jelszó 
címmel cikket írt annak a pót központi bizottságnak 
a politikája ellen, amelyik az 1921 nyarán, a 
Komintern III. kongresszusára Moszkvába utazott 
Landler-Lukács-Hirossik-féle vezetés helyébe 
lépett. A cikk meglehetősen kényes helyzetben 
támadta meg a Landler-frakciót. A Komintern III. 
kongresszusának lezárulása után különbizottság 
tárgyalta a magyar pártban kirobbant frakcióharcok 
ügyét, amely bizottságnak Nyikolaj Buharin, Karl 
Radek és August Thalheimer voltak tagjai. A 
bizottság határozatot hozott, amelyet augusztusban 
jóváhagyott a Kommunista Internacionálé Végre-
hajtó Bizottsága is, és e határozatnak a magyar-
országi helyzetről adott értékelése és taktikai aján-
lásai fontos kérdésekben, mint amilyen a szakszer-
vezetekben folytatott munka, közelebb álltak a 
Landler-frakció politikai módszereihez. Az a sze-
mélyi javaslat azonban, amelyet a bizottság az új 
Ideiglenes Központi Bizottság összetételére tett, 4:3 
arányban a Kun-frakciónak biztosított többséget (a 
Kun-frakciót Kun Béla, Pogány József, 
Rudnyánszky Endre és Szilágyi Dezső, a Landler-
frakciót Landler Jenő, Lukács György és Hirossik 
János képviselte benne). A két frakció számos 
alapvető kérdésben azonos nézetet vallott, hiszen 
mindkettő elfogadta a III. kongresszus határozatait 
és a magyar párt ügyében hozott rendelkezéseket, 
bár magát a kongresszust – amelyik politikai hatá-
rozataiban az „offenzív-teoretikus" Kunnal szem-
ben foglalt állást – árnyalatnyi eltéréssel értékelte. 
Azonban a Központi Bizottság összetételére vonat-
kozó döntés súlyos feszültségeket szült, annál is 
inkább, minthogy a pártépítő frakció ezt vonalának 
győzelmeként értékelte, azt a Karl Radeknek tulaj-
donított kijelentést idézve, hogy a Komintern job-
ban bízik a forradalmi beállítottságú pártépítőkben, 
mint a mensevik tendenciákkal gyanúsítható Land-
ler-frakcióban. Ebben a helyzetben Pogány cikke 

pártépítők olyan készséggel és sikerrel 
„vállalták a rosszat”, hogy ez már 
Lukácsnak   és   barátainak   is   sok   lett  a  

                                                                                      

nyomán újra fellángoltak az ellentétek, olyannyira, 
hogy Landler, Hirossik és Lukács 1921. október 24-
én kilépett a Központi Bizottságból. Miután a 
Landler-frakció „ellenzékké" vált, a Kun-frakció 
lapjaként működő Proletár több – Pogánnyal egyet-
értő – nyilatkozatot, cikket tett közzé. Ilyen nyilat-
kozat az is, melyet a Proletár október 29-i száma 
közölt a harmadik oldalon, és amelyre Duczynska 
utal: 

Három hamis jelszó 

1. A KMP Központi Bizottsága megállapítja, hogy 
Pogány József elvtársnak a három hamis jelszó 
ellen szegeződő cikke a Központi Bizottság 
augusztus 23-án hozott egyhangú határozata 
alapján íródott. 

2. A cikkben megjelenő politikai tendencia a 
Központi Bizottság véleménye. A Központi Bizott-
ság ezt a marxista politikai tendenciát kívánja a 
KMP jövendő pártmunkájának irányelvéül. 

3. A Központi Bizottság a legteljesebb mértékben 
helyteleníti a Rudas és Lengyel elvtársak válasz-
cikkének hangját és tartalmát. Az általuk kiadott 
három hamis jelszóban és a válaszcikkben egyfor-
mán veszedelmes, félszindikalista, félanarchista 
irányzatot lát, és éppen ezért szükségesnek tartja, 
hogy ez ellen az irányzat ellen a nyilvánosság előtt 
állást foglaljon. 

4. Annál veszedelmesebbnek tartja a Központi 
Bizottság a mai helyzetben ezt a félanarchista, 
félszindikalista irányzatot, mert a magyarországi 
szociáldemokrácia árulása és a forradalmi munkás-
párt hiánya Magyarországon amúgy is hajlamossá 
teszi éppen a munkásság forradalmi rétegét anarch-
ista és szindikalista cselekedetekre. (A Franklin-
nyomda felgyújtása.) A pékboltostromlás, géprom-
bolás, termésfelgyújtás és a többi effajta jelszó nem 
alkalmas arra, hogy a minden kommunista politika 
előfeltételét jelentő üzemi, területi és szakmai sej-
teknek, frakcióknak és pártszervezeteknek megte-
remtését előmozdítsa. Akárhogy próbálja is elhitet-
ni a fehér rendőrség és a fehér sajtó rágalmazása, a 
nyomdagyújtogatás, a termés- és malomfelgyújtás 
minden egyéb, csak nem kommunista akció a mai 
Magyarországon. A Központi Bizottság a mai hely-
zetben a párt megszervezését és egész jövendőjét 
veszedelembe döntő cselekedetnek minősít minden 
olyan tevékenységet, amely keresztezni akarja pár-
tunk e pillanatban legfontosabb feladatát: a párt-
szervezetek megteremtését, és ezzel a kommunista 
munka megalapítását. 

A KMP Központi Bizottsága 
–MM szerk. jegyz.  

51

10 / 30



 

megértünk egy kísérletet, mely a katonai-
lag centralizált szervezeti formák eszközei-
vel igyekezett „munkásmozgalmat csinál-
ni”. Hisz Kun Béla maga is fanatikusa volt 
e szervezeti formának. Miután nem sikerült 
Kun Béláéknak Bécsben a hírhedt, mint 
később kiderült, a Szovjetköztársaságtól 
ellopott arany segítségével, a vezető párt-
tagok közt a központi bizottság ellen 
többséget vásárolniok,61 Moszkva által 

                                                            

16 Lukács György az élete végén Eörsi Istvánnak 
adott interjújában a következőket mondta el az 
„aranyügyről" (Üj Symposion, 1981, 17. évf. 198-
199. sz. 339-340. o.): „Rögtön az emigráció 
kezdetén egy része Landler körül, másik része Kun 
körül csoportosult. A helyzet rendkívül cseppfolyós 
volt: emlékszem, körülbelül 19 decemberében 
lehetett egy beszélgetésem Landlerral, amikor 
Landler visszatért a karlsteini internálásból, és 
fölvetette nekem kvázi a szövetséget Kun ellen. 
Akkor én, hogy csak a tényeket mondjam, 
egyáltalán nem elvi módon feleltem: azt mondtam, 
hogy a környezete (Pogány József és mások) 
semmivel sem jobb Kun környezeténél, Pogánnyal 
éppoly kevéssé vagyok hajlandó összeállni, mint 
Vágó Bélával. A helyzet jellemzésére mondom, 
hogy később, mint tudja talán, Pogány át is ment 
Kunhoz, és másfajta differenciáció alakult ki, amit 
természetesen elősegített az is, hogy Bécsben az 
emigráció vezető rétege tétlenségre kárhoztatva 
mégis fölhasználta az időt bizonyosfajta 
orientációra és újjáalakulásra. Itt nagyon lényeges 
kiindulópont Kun Béla módszereinek a kérdése. 
Mint utólag látom, azok megmutatják, hogy 
Kunnak, noha találkozott egyszer vagy kétszer 
Leninnel, borzasztó kevés köze volt hozzá. Ő 
alapjában véve a Zinovjev-féle iskolába járt, tipikus 
Zinovjev-tanítvány volt, aki demagógiával, 
erőszakkal, és ha kell, megvesztegetéssel teremtett 
magának pártot és renomét, és ezért az első 
összeütközés egy megvesztegetési ügy körül, az 
úgynevezett aranyügy körül robbant ki. Kun 
ugyanis 1920 nyarán kiment Moszkvába. Aztán 
egyszer (én véletlenül, hogy, hogy nem, személyes 
kapcsolatban álltam a szovjet követség néhány 
emberével) figyelmeztettek engem: érkezett Vágó 
címére egy csomag, amelynek túlságosan nagy a 
súlya a terjedelméhez képest. Ezt közöltem 
Landlerrel. Mindnyájunkban gyanú támadt, hogy 
Kun valami pénzt küld a maga híveinek azzal a 
céllal, hogy öt-hat vezető elvtársnak 
Oroszországból származó járadékot biztosítson. Az  
összes részletet nem tudnám fölsorolni, 
mindenesetre gyanúnk támadt, hogy Rudas is a 
pénzben részesültek közé tartozik. Erre én meg-
próbáltam Rudasra ráijeszteni, ami nem volt nehéz 

egyszerűen kineveztették magukat a 
központi bizottság többségévé. Amint 
egyszer a központi bizottság többségének 
birtokában voltak, ami egyszersmind azt is 
jelentette, hogy mandátumuk volt a KMP-
nek a III. kongresszus irányelvei szerint 
való vezetésére, kezdték csak el igazán 
Kun Béla barátai „pártépítő” munkájukat 
Bécsben. A párt hatalmi pozícióit elfoglal-
ták, soha eddig nem látott pártbürokráciát 

                                                                                      

dolog, mert Rudas a világ leggyávább emberei közé 
tartozott. Történetesen ugyanabban a lakásban 
béreltünk bútorozott szobákat, és én ráijesztettem 
Rudasra, hogy milyen nagy bajok származhatnak 
ebből, kizárhatják a pártból, és így tovább. Rudas 
tökéletesen beugrott, bevallotta, hogy érkezett, ha 
jól tudom, 5 kiló arany érmék formájában, amelyet 
Vágó egy Kuntól kapott lista alapján kiosztott. A 
saját részét Rudas meg is mutatta nekem. Ekkor 
Landlerrel együtt rávettük Rudast, adja vissza 
Vágónak a pénzt azzal az indoklással, hogy ő, mint 
becsületes kommunista nem vesz részt ilyen 
dolgokban. Ezzel a felületen pillanatnyilag elsimult 
az ügy, de Vágó és Rudas között halálos 
ellenségeskedés származott ebből, és egyszer egy 
emigrációs ülésen ez kirobbant köztük. Veszekedés 
közben egymás szemébe vágták ezt az egész 
aranyhistóriát, mire aztán bizottság, Vágó kizárása 
és így tovább; az egész dolgot a Komintern elé 
kellett terjeszteni. Ez 21 tavaszán történt, és a III. 
kongresszusra kiutazott magyar delegáció azzal volt 
megbízva, hogy valamilyen formában rendezze ezt 
a kérdést. Ez a Komintern elé került, itt egy 
bizottságban elsimították a Kun számára 
kellemetlen dolgokat, és a Komintern kinevezett 
egy központi bizottságot, amelynek négy tagja Kun 
híve volt, három pedig – Landler, Hirossik és én – 
landlerista. Ebben a központi bizottságban Kun fő 
embere Pogány József volt. Megpróbált egy 
Zinovjev-féle radikalizmussal és mindenféle 
látszatdolgokkal magyar politikát csinálni. Kun régi 
kapcsolata Zinovjevvel nagy szerepet játszott a 
frakciók kialakulásában, ugyanis az volt éppen az 
elválasztó probléma, hogy milyen szerepet 
tulajdonítsunk az emigrációnak. Kun, Zinovjevvel 
egyetértésben, igen nagy szerepet tulajdonított neki, 
még arról is volt szó, hogy az emigránsokat 
tömegesen vissza kellene telepíteni. Landler nagyon 
szkeptikus álláspontot foglalt el ezzel kapcsolatban: 
az volt a véleménye, hogy az igazi mozgalomnak 
otthon kell megindulnia, és az emigráció nem tehet 
mást, mint hogy külföldön élve, ideológiailag 
fejlettebb lévén, ideológiailag támogatja a 
magyarországi mozgalmat, de az emigráció a 
Landler-frakció szemében mindig alá volt vetve a 
hazai mozgalomnak.” – MM szerk. jegyz. 
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az Anarchistická Federace (AFED), lapjuk 
az A3 el-eljut hozzám, de ritkán járok 
Prágában, s sajnos itt Brnóban - ahogy már 
említettem - eléggé gyér a program (nem  
működik összefogott anarchista mozgalom, 
csupán egy-egy individualista vagy 
hipszter anarchista [igen, ilyen is van!!!]). 
Az anarchist bookfair-re minden évben 
felmegyek Prágába, és kb. ennyi, sajnos. A 
Klinika nevű autonóm centrum is sajnos 
megszűnt a múlt év folyamán (kilakol-
tatták), valamint a rendőrség Főnix nevű 
akciósorozata során begyűjtött jó pár 
anarchistát (erre alakult egy anti-Főnix 
mozgalom, mely mára azonban lecsengett). 
Vannak persze demonstrációk, de most épp 
aktuálisan nem anarchista jellegűek, hanem 
a Babis-kormány elleni általanos (és eléggé 
nagy volumenű) tüntetések, amik majd 
annyi embert megmozgattak, mint 1989-
ben... Kétlem azonban, hogy lesz valami 
hatása, Babis magától soha nem fog 
lemondani  (meg  helyette   ugyanúgy    jön 

majd valami újabb korrupt seggfej)... 
 
RH: Kapcsolódik-e valamilyen módon a 
csehországi anarchista mozgalom a külön-
féle társadalmi harcokhoz? Egyáltalán kik 
adják a mozgalom társadalmi bázisát? 
 
E: Ezt voltaképp meg is válaszoltam az 
előző válasszal. Sajnos nem tudom kik a 
mozgatóerők, a már említett AFED tagjai 
szerintem, de nem vagyok kapcsolatba 
velük (egyelőre?). Kisebb városokban is 
vannak egyébként mozgolódások, de csak 
pár ember, meg eléggé ködös a dolog, nem 
jut el hozzám sok infó (pl. az Ostravai 
Anarchista Föderació matricája eljutott 
hozzám, de senki se tudja, ki van a 
háttérben, működik-e egyáltalán... szóval 
szerintem több a látszatkeltés, mint a 
tényleges aktivitás)… 
 
 
RH: Köszönjük! Salud! 
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RÖGTÖNZÖTT GONDOLATOK A (MOZGALMI) 
VEGETARIANIZMUSRÓL 

 
 

 
 
 
Korunk az öntudatlan ellenforradalom 
kora. A kommunista teória ismeretlensége, 
félremagyarázása, lenézése, a forradalmi 
proletariátus szervezett és öntudatos 
cselekvésének alkalmi jellege vagy épp 
hiánya az ellenfél leépülését is maga után 
vonta. Kilúgozottság mindenütt – csak hát 
a tőke társadalmának megvan az a 
lépéselőnye, hogy nem kell tudatosan 
működtetni. Nem tudva, de csinálva is 
működik; rész és mintha-tudás is elegendő 
hozzá. Elegendő ahhoz, hogy mint 
önpusztító fejlődés totalitása a társadalom 
és a világ pusztulásává legyen. Viszont ez 
meg ahhoz elegendő, hogy arra indítson 
boldogot és boldogtalant, hogy mégis 
megoldást keressen kevésbé ön és 
közpusztító működésekre. A gond csak 
abban van, hogy a kommunista teória 
ismeretlensége, társadalmi méretekben 
cselekvőként nem létezése azt is jelenti, 
hogy a kommunista mozgalom nem tudja 
ezeket a fennállóval szembeni érzéseket, 

indulatokat a fennállót ténylegesen, 
meghaladva tagadó mentalitássá, tudattá, 
cselekvéssé kovácsolni. Nincs 
fogadókészség és nincs egymásra találás, 
mert valójában csak lehetőként és 
ígéretként létezik az, akire/amire rá kéne 
találniuk. Ezzel szemben, vagy 
pontosabban éppen ezért a tőke részéről 
sincs kimondva még a valódi sem, nem 
hogy az igaz – utóbbira saját, korlátolttá 
tevő uralmából következőleg nem is képes 
– csak művelve épp; nem támad úgy 
nyíltan, hogy ezzel a kommunista 
mozgalom felé lökje mindazokat, akik a 
tőke igazságaiba és valóságába beleőrülnek 
vagy belehalnak épp. Mindezért a tőke és 
rendszerének elutasítása felemás lesz, a 
vele szembeni ellenállás szimbolikus és a 
tőkét üdvözítően hamis. A rész egésszé, 
azaz szükségképp felszínessé, felemássá 
válik, s ezért az egész lényegtelenné 
pusztul. A lehetők beszűkülésével a 
lehetetlen követelése, megkísértése sem  
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egyáltalán valahol és valamiképpen, úgy 
csak egyesek magánéletében vagy szűk 
baráti körökön belül játszódhattak le, ott is 
csak nagyon szerény méretek között. Csak 
titokban, maguk között merték az elvtársak 
az épp érvényben levő tézisek bűvkörét 
áthágni. Négyszemközött merészkedték 
kimondani kételyeiket oly módszerekkel 
szemben, melyeknek züllesztő hatásai már 
réges-rég kézenfekvőek voltak. Ily magán-
beszélgetések alkalmából sokszor valóban 
megrendítő benyomást tettek az elvtársak. 
Emberek, kiket őszintéknek és nyílt 
eszűeknek ismertünk régen, oly fokú 
értelmi megfélemlítettség alatt szenvedtek, 
mely esetenként a gyengeelméjűséggel volt 
határos. Hiába, nem mindenkinek adatott 
meg az az értelmi mozgékonyság és az az 
erkölcsi ingatagság, melyek a bőven 
nyújtott alkalmi teóriák „helyes” haszná-
latához szükségesek. Egyrészt a 
szakadatlanul váltakozó, gyakran napról 
napra egymásnak ellentmondó jelszavak és 
elvi álláspontok, másrészt a merev fe-
gyelem, mely a téziseket illetőleg a credo 
quia absurdumot követelte, olyan ellent-
mondásba keverték bele az embereket, 
melyből az átlag-kommunista számára nem 
maradt más kivezető út, mint lemondani 
arról, hogy bármiféle személyes meggyő-
ződést képviseljen, hogy egyáltalán bár-
miképpen belsőleg állást foglaljon a dol-
gokkal szemben. Mintegy saját védelmük-
re, hogy ne kelljen önmagukat is felelő-
seknek érezniük oly dolgokért, melyek, 
mint ösztönszerűleg mindenki érezte, véd-
hetetlenek voltak, sok elvtársnál a gondol-
kodásra való készségnek végzetes hiánya 
állt be, olyannyira, hogy képtelenekké vál-
tak szembeötlő helyzetek megítélésére, sőt 
még a puszta tények meglátására is. Nem-
csak hogy forradalmárok nem voltak töb-
bé, de még csak öntudatos és felelős lé-
nyek sem voltak már. Az emberanyag ezen 
elértéktelenedésén hiúsult meg minden 
kísérlet, mely a párt felújítására irányult. 
Ez volt az oka annak, hogy Kun regene-
rációs kísérletének,51 amely az ellen a 
                                                            

15 Mint a továbbiakból kiderül, az utalás arra a 

tömegektől elrugaszkodott teoretikus 
elbizakodottság ellen irányult, ami Lukács 
vezetése alatt túlsúlyra jutott a KMP-ben, 
miért kellett belefulladnia soha nem látott 
méretű korrupcióba, ez volt az oka annak 
is, hogy az új és sokkal komolyabb 
regenerációs mozgalom, ami ezután, a 
pártépítő mozgalom korrupciójának 
visszahatásaként keletkezett, és ezúttal a 
Lukács-csoporttól indult ki, dacára első 
bátor lendületének, végül is siralmas 
komédiába kellett hogy belevesszék. 
 

* 
 A teoretikus elbizakodottság, úgy, mint a 
belőle folyó, a tömegektől idegenkedő, 
nem e világról való politika, Lukács 
György vezetése alatt teljesen meghódí-
totta a KMP-t. Kun Bélától indult ki az első 
erélyes ellenhatás a párt ezen iránya ellen, 
melynek Kun Béla 1921 februárjában nyíl-
tan hadat üzent, mikor az ellenzéki moz-
galmat, az úgynevezett pártépítő mozgal-
mat megteremtette. Kiadta az új és egyedül 
helyes jelszót: be a tömegekbe, vissza a 
munkásmozgalomba! (Hogy épp Kun Béla 
mily kevéssé volt hivatott közvetlen már-
ciusi politikája előtt, az alatt és az után e 
jelszót kiadni, azt a németországi olvasó 
saját megítélésére bízzuk.) Erre ezután 

                                                                                      

támadásra vonatkozik, melyet Rudnyánszky Endre 
és Kun Béla indítottak a moszkvai Vörös Újság 
hasábjain a Kommunisták Magyarországi Pártjának 
bécsi vezetése, Landler, Hirossik János és Lukács 
György ellen. Rudnyánszkynak a vitát megnyitó, 
1921. január 15-én megjelent, Halaszthatatlan 
feladatok című cikke, amely a magyarországi 
pártszervezés felgyorsítását követelte, kifejezetten a 
bécsi emigráció önkonstituálásáról beszél. A 
gyakorlati kérdésekben kirobbant vita rövid idő 
alatt éles frakcióharccá mélyült, annál is inkább, 
minthogy a vitában elhangzó vádak a nemzetközi 
kommunista mozgalom áramlataival hozták 
összefüggésbe a frakciókat. (A Kun-frakció 1921 
áprilisában a „pártépítő frakció" néven lepett fel, 
nyilvánvaló utalásként arra, hogy a bécsi emigráció 
vezetői „likvidátorok", Paul Levi kizárása után 
pedig a bécsiek a levizmus vádját kapták stb.) A 
vitába kétszer is beavatkozni kényszerült a 
Komintern, de a Kun és Landler-frakció ellentéte 
végigvonul a húszas évek magyar párttörténetén. – 
MM szerk. jegyz. 
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márciusi akció döntő győzelme volt a 
KPD-nek, hogy a kronstadti felkelés nem 
volt egyéb a franciák és fehérgárdisták 
ellenforradalmi cselszövésénél,41 hogy 

                                                            

14 1921 februárjában Paul Levi, a német 
kommunista párt vezetője és a párt más, vele 
szolidáris személyiségei (Clara Zetkin, Ernst 
Däumig, Adolf Hoffmann, Otto Brass) az olasz 
pártszakadás és a Komintern képviselőinek e 
kérdésben és a német párt helyzetének 
értékelésében elfoglalt álláspontja miatt kiléptek a 
párt központi vezetőségéből. A párt vezetését 
átvevő Thalheimer-Brandler-Frölich-Stoecker-
csoport szakítani kívánt a korábbi vezetés 
„puccsizmustól való félelmével”, és érettnek 
nyilvánította a helyzetet arra, hogy a kommunista 
párt a korábbi „defenzív”, a tömegbázisát kiépíteni 
törekvő politikáját offenzív magatartással váltsa fel. 
A német párt vezetésében fellépett válság 
körülményeinek tisztázására Berlinbe érkezett 
Komintern-megbízottak, köztük Kun Béla 
támogatásával a német párt vezetése elhatározta, 
hogy a forradalminak ítélt helyzetben akciókkal 
fogja „kikényszeríteni a forradalom sorsát”. A 
kormány azonban megelőzte a kommunista pártot, 
és március 16-án rendőri alakulatokkal szállta meg 
a halle-merseburgi iparvidéket. A kommunista párt 
általános sztrájkra és fegyveres ellenállásra 
szólította fel a munkásságot, azonban nem kapta 
meg a várt támogatást, és bár az ország több 
pontján fegyveres harcokra, gyárfoglalásokra került 
sor, március 31-én visszavonni kényszerült 
sztrájkfelhívását. A párt a márciusi akcióban 
vereséget szenvedett, az elkövetkező hónapokban 
azonban a német párt vezetőinek (Thalheimer, 
Brandler, Ruth Fischer, Paul Frölich) tollából 
számos, a párt vonalát védelmező cikk látott 
napvilágot, melyeknek ismétlődő érve volt, hogy az 
„átmeneti vereségek” zálogai az „eljövendő 
győzelemnek”. Ezt a nem kis mértékben önigazoló 
irodalmat részben az inspirálta, hogy a Komintern 
érezhetően szembehelyezkedett a márciusi akció 
politikai vonalával. Az ún. offenzívaelméletnek 
ehhez az apologetikus irodalmához Lukács is 
hozzájárult, többek között a korszakban sokszor 
hivatkozott Spontaneitát der Massen, Aktivitat der 
Partei című, a német párt teoretikus lapjának, a Die 
Internationalénak 1921/6. számában megjelent 
tanulmányával (magyarul: A tömegek spontaneitása 
és a párt aktivitása. Történelem és osztálytudat, 
166-177. o.) 
 
A kronstadti helyőrség és a balti flotta néhány 
egysége 1921 márciusának elején fellázadt a 
szovjethatalom ellen. A „szovjethatalmat 
bolsevikok nélkül” jelszó jegyében fellázadt 
matrózokat lényegében a hadikommunizmus 

Oroszországban az államkapitalizmus a 
legközelebbi nagy lépés a kommunizmus 
megvalósítása felé, hogy Oroszországban 
Lenin csupán csalafintaságból ad 
koncessziókat, hogy ezzel túljárjon a 
kapitalisták eszén, hogy az orosz ipari 
termelés csődjét egyes-egyedül a blokád és 
az imperialista háborúk okozták, és más 
ehhez hasonlókat. Miután az érdeklődés, 
melyet e bizonyítási műveletek a tagokban 
keltettek, nem bizonyult elég biztosítéknak 
a pártiskola rendszeres látogatottságára – a 
párt katonai szervezetének kellett 
működésbe lépnie. Kizárás terhe mellett 
köteles volt minden párttag, hogy egyszer 
egy héten végighallgassa, hogy hogyan 
bizonyítják le a csillagokat az égről. A 
katonai szervezet arról is gondoskodott, 
hogy ne szóljon, akit nem kérdeznek. 
Bármily nagy volt is ebben az iskolában az 
unalom és az érdeklődés hiánya, az 
iskolának mégis egyenesen vészes, pusztító 
visszahatása volt az emberekre. Hisz na-
gyon könnyen vesz fel az ember 
mindenféle rossz szokást. Némelyek 
rászoktak így, hogy lebizonyítsák a 
csillagokat az égről, mások megszokták, 
hogy hallgassanak, mintha csak minden 
kommunistának becsületbeli kötelessége 
lett volna – a párton belül – mindenhez, 
ami a külvilágon történik, azt mondani: 
nem tudok semmiről semmit. Mi sem 
természetesebb, mint hogy mindaz, ami 
részben egy párt politikai életét kiteszi – 
politikai helyzetek spontán megítélése, 
szakadatlan és az igazságnak bátran 
szemébe néző vizsgálása annak, hogy 
megegyezik-e a teória a valósággal –, ha 

                                                                                      

viszonyaival szemben érzett elégedetlenség 
vezérelte. A lázadás leverésében részt vett a 
bolsevik párt ekkor ülésező X. kongresszusa 
delegátusainak egy része is. – MM szerk. jegyz. 
 
RH megj.: A kronstadti lázadásról bővebben lásd a 
Részeg Hajó kiadásában Paul Avrich – Kronstadt 
1921, illetve a könyvhöz írt RH előszót. 
http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-
hajo---ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-kiadasaban--paul-
avrich----kronstadt-1921/ 
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lesz több reálisan annál, mint hogy a 
készen kapott, a könnyebb úton járva a 
fennállóban éljenek másképp, és ezzel a 
fennállót konzerválják; hogy a saját 
életükbe/létezésükbe visszahúzódottként 
ezt a létezést terjesszék ki sajátos 
szubkultúrákká nyomorodva és ily módon 
bezáródva. Nem a mozgalom kezdetét, 
csíráit hozzák 
létre, hanem 
az atomizáció 
maximumát, 
fenntartását 
annak egy-
mástól elkü-
lönült, önma-
gukba zárt 
csoportjaiként, 
szubkultúrái-
ként. Nem a 
kommunista 
teória felé ori-
entálódnak, 
hanem e szub-
kultúrák öna-
zonosító dog-
máit, míto-
szait, szimbó-
lumait rögzítik 
a maguk 
zártságában, 
akár felszínes-
sé, akár kaszt-
merevvé, és 
így vagy úgy, 
de e zártságot 
ekképp sú-
lyosbítva. S az elmélet így szükségképp 
dogmatikussá, felszínessé, ideologikussá 
kell, hogy legyen, nem pedig teóriává, 
kritikai irányelvvé: nem politikai az 
elsődleges kapcsolat, hanem a korlátolt 
személyes, és ennek ideológiájául 
szolgálnak a dogmák, mítoszok, 
mentalitások. És ezzel lesz teljessé ez az 
egész: szubkultúraként és szubkultúrává 
önmagukba korlátolt személyek mintha-
ellenállásává  és -cselekvésévé. 
 

 E halálos zárlatok egyik köre a 
vegetarianizmus központivá, uralkodó 
stílussá tétele. El kellett gondolkodnunk 
azon, hogy miért is van (lehet) ez így, 
pláne, hogy a különböző, „#kapitalizmus 
nemszeretlek” mozgalmak, események fő 
attrakciójaként vegán ételeket osztanak, 
vegetarianizmust propagálnak. Akár egy 

alter-autonóm 
tüntetésről vagy 
jótékonykodásról 
van szó Buda-
pesten, akár egy 
2018-as anarch-
ista könyv-
vásárról Novi 
Sadban. Mint fő 
politikai tetté 
avatott konkrét 
rész-jelenségnek 
az általános 
alapjait és lehe-
tőit fentebb vá-
zoltuk; most 
magával a konk-
rét jelenséggel 
kapcsolatban fej-
tünk ki néhány 
tézist.  
 
1, Azon vegetari-
ánusok, akik 
egészségügyi 
 okok miatt nem 
ehetnek, esznek 
húst, nem eshet-
nek kritikánk alá. 

 
2, Azokkal, akik ízlésük miatt lettek 
vegetariánusok („nem szeretem a húst”) 
kevésbé vagyunk kritikusak. Ez esetben 
helyes az a kijelentés, hogy egyéni ízlést 
helytelen lenne közízléssé tenni. Ez alá-
fölérendeltségi viszonyok megerősítése 
lenne, a szolgaságé; szolgaságot követelve 
és fenntartva viszont nem lehet a tőkét 
meghaladva tagadni, nem lehet társa-
dalmasítani, a  közvetlen  termelők  szabad 
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társulásait stb. létrehozni. Ám azt azért 
leszögeznénk, hogy a különböző ízlések, 
mint ahogy a különböző tudati, mentális 
stb. orientációk is társadalmi jelenségek 
körébe tartoznak és adott történelmi-
társadalmi fo-
lyamatok, szoci-
alizációk alap-
ján alakulnak ki. 
Nagy szerepe 
van a nevelés-
nek, de a 
divatoknak is; 
kérdés tehát, 
hogy a vegetari-
anizmus milyen 
összefüggés ré-
sze, s egy vege-
táriánus milyen 
szerepet játszik 
vagy játszatnak 
el vele. Egyszó-
val, bár van 
jelentősége az 
egyéni akarat-
nak, de közel 
sem oly nagy, 
mint azt szeret-
nék egyesek 
hirdetni. A leg-
jobb szándék 
minden akarat ellenére is saját ellentettjét 
hozhatja létre, saját ellentettjévé válhat 
adott társadalmi folyamatokban. Mivel az 
akarat, mint társadalmi-történelmi termék 
adott társadalmi szituációban jelentkezik, s 
nem lehet se önmagában álló, se 
mindenható. 
 
3, Az egyik legelterjedtebb érv a 
vegetarianizmus mellett etikai-morális, az 
erőszak elutasításának konkrét gyakorlata: 
ne egyél olyan ételt, amely bármilyen állat 
megölésével állítható elő. Itt már a 
vegetarianizmus több lesz önmagánál: 
tudatos politikai tettként lép fel, s elindul 
azon az úton, hogy rész helyett egésznek, a 
tőke totalitásának része helyett önálló, 
mindent befolyásoló, így a tőkét, annak 
ellentmondásait, visszáságait stb. 

befolyásoló-megoldó totalitásnak tetsszen. 
Csakhogy az erőszak morális 
értelmezésével, abszolút elutasításával, 
abszolút origónak beállításával – ekképp a 
világ megváltoztatásának kézenfekvő, 

könnyed és hamis 
útjának a tétele-
zésével: erőszak-
mentesség – az a 
gond, hogy e 
világ hamis értel-
mezésén alapul, 
már ha nem 
kívánunk Isten-
ként világot 
teremteni és látni, 
és emberként a 
tudathasadás ör-
vényeiben 
elvesz-ni. Az 
erőszak ugyanis 
követ-kezménye 
mind természeti, 
mind társadalmi 
műkö-déseknek, 
s egy-ben 
szülője, fenn-
tartója, illetve 
oka – adott 
esetben más – 
természeti, illetve 

társadalmi műkö-déseknek. Nem 
kiiktatható e világból, annak szerves része. 
Egy vegetáriánus például erőszakot cserél 
erőszakra akkor, amikor nem fogyasztja el 
azt az állatot, ami erőszakot hajtott végre a 
növényeken. Hanem ő közvetlenül teszi ezt 
a növényekkel, ő közvetlenül eszi meg 
azokat. Ám ebből nem következik az, hogy 
akkor az erőszak lenne a mindenható, hogy 
pusztán az erőszakkal bármi elérhető, hogy 
célja, tárgya, miértje, mikéntje s 
eredménye szabadon választható lenne; 
hogy például a tulajdoni elválasztás vagy a 
kapitalizmus létrejötte pusztán a tulajdoni 
elválasztást vagy a kapitalizmust létrehozni 
akaró erőszak terméke. Nem, mivel az 
erőszak tárgya, mikéntje, miértje 
történelmileg adott; nem lehet bármilyen 
körülmények közt például tulajdoni  
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 Ez az erkölcsi felfogás természetesen nem 
maradhatott nyom nélkül az emberek 
értelmi világára ebben a környezetben. A 
rossz dialektikája a legrosszabb dialektika 
kútforrásává válik. „A rossz vállalása” által 
természetesen az értelmi becsületesség alól 
is kihúzzák a talajt. (Ez esetben a rossz 
vállalása éppen a hazugság vállalását 
jelenti.) És a dialektikából szemfényvesztő 
fogást csinálnak, aminek segítségével 
alkalmi teóriák és alkalmi filozófiák 
minden kívánt mennyiségben előállíthatók. 
Megszámlálhatatlan kompromisszumról, 
hibáról, kinövésről, mulasztásról és 
visszaélésről kimutatják, hogy azok 
„történelmi szükségszerűségek”, de nem 
abban a józan értelemben, hogy emberi 
cselekedetek, amik az adott történelmi 
feltételek mellett a kisebbik vagy 
legkisebbik rosszat jelentik (mint ahogy, 
hogy csak kompromisszumokra hozzunk 
fel példát, Oroszországban a föld-felosztás 
vagy a nagykapitalista termelés 
felélesztésére irányuló kezdeményezések 
valóban az adott körülmények közt a 
legkisebb rosszat jelentették), hanem egy 
egészen más és új értelemben, amiben 
„szükséges” mindig annyit tesz, hogy: 
„szükséges a forradalom jövendőbeli 
üdvösségéért” – éppen a jelenleg magunkra 
vett rossz feltételes jó hatásai miatt, 
amelyeket majd csak meghoz a történelmi 
fejlődés dialektikája. A forradalom 
szükségességét – dacára az erkölcsi 
áldozatoknak, melyeket tőlünk követel – 
arra magyarázzák ki, hogy a forradalom 
éppen ezen erkölcsi áldozatok kedvéért 
szükséges, így például a feltétlen 
terrorizmushoz, a Csekához épp a rossz 
következményei miatt kell hogy 
ragaszkodjunk, hisz e rossz következmé-
nyek dialektikus, üdvözítő hatása nélkül a 
proletariátus megváltása el nem 
képzelhető. Hogy az efféle tanok hirdetői 
valóban igazán hisznek-e is tanaikban, 
vagy sem, azt persze elvileg sohasem lehet 
biztosan megmondani. Hiszen a hazugság 
ahhoz a rosszhoz tartozván, amit adott 
esetben vállalni kell, a gyakorlatban nem 
áll olyan módszer a rendelkezésünkre, 

melynek segítségével eldönthetnénk, vajon 
a hazugság teóriája nem maga is egyike 
azon hazug teóriáknak, melyek általa 
látszanának igazolva [lenni]. A kölcsönös 
bizalmatlanság csekista praxisa így hatol 
be a lelkület és meggyőződés legmélyebb 
gyökeréig. Az érzék, mellyel 
megkülönböztetjük az igazságot a hazug-
ságtól, lassanként elhomályosul, majd 
eltompul, s végül elhal az emberekben. A 
mozgalom züllésének nem egy jelenségét 
csak úgy érthetjük meg, hogyha, bármily 
különösen hangozzék is ez, belátjuk, hogy 
a mozgalomban cselekvő emberek gyakran 
már a legtisztább szándék mellett sem 
tudták volna megmondani, hogy az, amit 
épp kimondták, igazság vagy hazugság 
volt-e vajon. Végül már szükségét sem 
érzik az emberek annak, hogy egyáltalán 
különbséget tegyenek igazság és hazugság, 
valóság és konstrukció között. És valóban 
nem is lehet belátni, hogyha az ember 
olyan tökéletesen működő erkölcsi 
hátvéddel rendelkezik, mint aminőt a rossz 
dialektikája és hozzá hasonló 
gondolatmenetek nyújtanak – mi oka lehet 
akkor még arra, hogy mindig épp a 
szükséges rosszak legkisebbikét vállalja? 
Miért ne vállalna ugyanazért a pénzért 
bármi rosszat is? Miért ne csalnák meg, 
árulnák el, denunciálnák, provokálnák a 
vezérek a munkástömegeket, ha egyszer „a 
forradalom azt kívánja”, és a dialektika 
igazolja? Miért ne? A rossz dialektikájának 
segítségével így vezet el a KMP-ben a 
tömegeken való teoretikus felülemelkedés a 
praktikus korrupció minden formájához. 
Úgy az egyik, mint a másik baj a ka-
tonailag centralizált szervezeti formában 
gyökeredzik. 
 A pártiskola volt az az intézmény, amely a 
párttagoknak a fent kifejtett értelemben 
való fegyelmezésére szolgált. Egyúttal az 
egyetlen szerv volt, mely az összes 
párttagokat egyesítette, és rendeltetése 
abban állt, hogy kommunistákká nevelje 
őket. Ez a következő módon történt: 
megtanították az elvtársakat bebizonyítani, 
hogy a világforradalom áradata 
emelkedőfélben van, bebizonyítani, hogy a 
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külön hajtsák végre e kimagyarázási 
műveletet. Hanem minden kimagyarázási 
nehézség felett egy éppoly eredeti, mint 
kényelmes összteória segítségével tették 
túl magukat. Mozgalmi hibákat, 
kinövéseket, általában minden rosszat 
egyszerűen megannyi értékké avattak fel, 
amelyeken azután már semmi 
kimagyaráznivaló nincsen. Mindez furcsán 
hangzik ugyan, de azért nem kevésbé tény 
és valóság. Hogy a rossznak e 
felmagasztalása milyen teoretikus 
önhittséggel lép fel, kitűnik a következők-
ből: Arra a kérdésemre, hogy vajon 
hazugság és félrevezetés a vezérek részéről 
a párttagokkal szemben megengedhetők-e, 
a KMP egy kimagasló teoretikusa és 
kétségtelen, szinte kizárólagos szellemi 
vezére nekem egy döntő helyzetben azt a 
választ   adta,   hogy   a  kommunista  etika 

legmagasabb kötelességünkké teszi, hogy 
vállaljuk a rosszat. Ez a legnagyobb áldo-
zat, amit a forradalom tőlünk követel. Az 
igazi kommunistának az a meggyőződése, 
hogy a történelmi fejlődés dialektikája 
folytán az általunk vállalt rossz az ellen-
kezőjébe, vagyis jóba csap át. (E nyecsaje-
vi erkölcsnek Dosztojevszkijre való 
hivatkozása a hallottak után már nem fog 
bennünket meglepni.) Igaz ugyan, hogy az 
illető teoretikus a rossznak e dialektikus 
teóriáját sohasem hozta nyilvánosságra, a 
kommunista üdvözülésnek e tana azonban 
dacára ennek elterjedt; úgyszólván mint az 
igazhívők titka járt kézről kézre, míg 
végtére is az „igazi kommunizmus” 
félhivatalosan elismert velejévé, az „igazi 
kommunista” egyetlen ismertetőjelévé nem 
vált a beavatottak körében. 
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elválasztással termelni. Ha például egy 
csoportban, törzsben stb. a termelékenység 
olyan alacsony, hogy a létrehozott 
termékmennyiség nem tud eltartani 
kizsákmányolókat, kincsképzőket stb., 
azaz egy ember nem tud annyit termelni, 
hogy önmagát és egy végtelen éhségű 
henyélőt eltartson, akkor például a 
tulajdoni elválasztást létrehozó erőszak 
vagy lehetetlen, vagy kollektív 
öngyilkosság. Ugyanígy a másik végletnél, 
amikor a termelékenység, illetve a 
termelőeszközök jellege, nagysága akkora, 
hogy a társadalom újratermelését csak 
társadalmasítva, tulajdoni elválasztás 
nélkül lehet folytatni, különben a 
termelőerők rombolóerőkként végeznek az 
emberiséggel. Az erőszak, a valósága és 
lehetői is történelmileg meghatározottak. S 
ebből, nem pedig egy történelmietlen, 
vulgarizált erőszak-felfogásból következik 
az, hogy adott történelmi-társadalmi 
meghatározottságokon belül, illetve általuk 
az erőszak formái megváltoztathatóak, 
mint ahogy a céljai, a tárgya stb. is. Ám az 
erőszakmentesség elméletével a 
legnagyobb gond az, hogy az ember a 
természetnek olyan teremtménye, ami 
társadalmiként tudott és tud életben 
maradni, illetve kiteljesedni, legyen az a 
kiteljesedés akár a világ elpusztítása, akár a 
világmindenségbe fejlődés, továbblépés. S 
ezért a társadalom a világ „új”, különös 
dimenziójaként a természet részeként a 
természet alárendelője, manipulátora, ki és 
felhasználója. Egyszóval: erőszaktevő. 
Méghozzá szükségképp erőszaktevésre 
kényszerített. Ahhoz, hogy az ember 
élhessen, erőszakot tesz a természeten: épít 
egy gátat, hogy a faluját ne mossa el az 
árvíz például. Vagy épp fokgazdálkodást 
folytat, s az árvizet csak bizonyos 
földterületekre engedi be más földterületek 
helyett. Békés egymás mellett élés az 
árvízzel, az árvíz jogainak tiszteletbe 
tartásával – nevetséges képtelenség és 
ostobaság. De a társadalmiság, mint 
totalitás másképp is megnyilvánul az 
erőszak kérdésében. Úgy, hogy adott 
társadalmi-gazdasági alakulat, mint sajátos 

ellentmondásokkal és perspektívákkal bíró, 
meghatározza magában a társadalomban 
lévő és lehető erőszakot. Kizsákmányolók 
és kizsákmányoltak harca, a természetadta 
formációkból továbbfejlődés a tulajdoni 
elválasztottságok, hierarchiák, 
kizsákmányolási formák társadalmain át az 
elidegenedés és elidegenítés, a tulajdon stb. 
viszonyainak „maximumáig”, a 
legtársadalmibb magánig és 
antitársadalmiságig, a tőke társadalmáig – 
mind az erőszak sajátos formáit határozta 
és határozza meg, jelentette és jelenti. Az 
állattartás ipari formái például, mint az 
erőszak sajátos formája a kapitalizmus 
terméke. A kapitalizmus ezen formájával 
szemben ténylegesen fellépni csak úgy 
lehet, ha az egésszel szemben lépnek fel. 
Azaz a kapitalizmussal szemben 
meghaladva-tagadva, kommunistaként. Ez 
is az erőszak egyik sajátos formája (lesz); 
de a tőke erőszakjától különböző annyiban, 
hogy olyan viszonyok létrehozásának 
eszköze, amelyek az ember ember általi 
kizsákmányolását, alávetését meghaladva 
tagadják a szabad személyiségfejlődésért, a 
világmindenségbe ekképp 
továbbfejlődésért. Így például nem lehet 
állami, mert az, mint elkülönült 
közhatalom csak új uralkodókat és 
alávetteket termelhet ki. Nem lehet 
reformált kapitalista, mert az csak a 
kapitalizmus szükségszerű káoszát és 
barbarizmusát tartja fenn másképp, vagy a 
jövőre hárítva és elmélyítve a tőkés 
működések szükségszerűségei miatt. Mint 
eszköz meghatározott a cél által; mint 
eszköz sajátos célokat tesz elérhetővé. S 
ezért az állatok „kizsákmányolását”, ipari 
termelését annak összes következményével 
együtt felszámolni nem a fogyasztás 
korlátozásával lehet, fenntartva a tőke 
fogyasztását és termelését, hanem annak a 
társadalomnak a meghaladva tagadásával, 
amelyik így tudja, s így kell újratermelnie 
magát. A vegetarianizmus végkifejlete, 
mint fő politikai tett ezért a 
vegetarianizmus tagadásává lesz, mert mint 
rész csak hamisan lehet egész. Mint az 
erőszak elutasítója, és/vagy mint  a hamis 
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egésszé tett rész erőszaktevője a 
kapitalizmus mind a természettel 
szembeni, mind magával az emberiséggel 
szembeni különös erőszakjának a 
fenntartója, mert a tőkét és annak 
erőszakját csak a tőkét meghaladva tagadó 
erőszakkal lehet felszámolni.  
 
4, A kapitalizmus morális elutasítása a 
kapitalizmus fenntartását jelenti, mivel 
nem a kapitalizmus lényegi 
ellentmondásaiból következet az új 
társadalom szükségességére, számára nem 
ezek az ellentmondások határozzák meg az 
új társadalom általános alapjait. Sőt, a tőke 
lényegi felszámolását, az árutermelés, 
állami viszonyok, hierarchia stb. 
meghaladva tagadását nem is tartja 
feltétlenül szükségesnek. Önkényesen 
értelmezi a világot, a  társadalmi  meghatá- 

 
rozottságok helyett ő határozná meg a 
társadalmat, figyelmen kívül hagyva a 
társadalmi-történelmi szükségszerűségeket. 
Elfelejti, hogy a kapitalizmus nem 
egyszerűen gonoszság, hanem egy 
önmagát túlélt történelmi termék, 
amelynek működése és felszámolása 
sajátos szükségességeken és 
szükségszerűségeken alapul. Ennek 
megértése és az eszerinti cselekvés helyett 
morálisan ítélkezni felszínesebb, 
szabadosabb ama meghatározottságoknál, 
és ezért elégtelenként nem tud a 
kapitalizmus totalitása ellen totálisan 
fellépni. A kapitalizmus belső, lényegi 
ellentmondásait, a termelőerők és termelési 
viszonyok ellentmondásait fogja 
fenntartani, azt, hogy a tőke 
társadalmisága, nemzetközisége, 
termelékenysége a tőke ellen hat, és  
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vagy soha lehet megdönteni a 
kapitalizmust. Akcióba kell lépni. „A 
cselekvés kiindulási pontja, előfeltétele: a 
harcnak megfelelő szervezet kiépítése.” 
„Nemzeti és nemzetközi vonatkozásban 
egyaránt életszükséglet egy erős, 
központosított szervezet, katonailag 
organizált fegyelemmel.” „Katonai 
szervezet nélkül nincs katonai fegyelem.” 
A lényeg: „Tökéletesen központosított 
szervezet, melyben a kötelességteljesítés 
egyedüli formája az osztályérdek diktálta 
parancs és a habozás nélküli 
engedelmesség.” (Proletár, 1920. nov. 
25.)31 
 A KMP valóban tökéletesen megfelelt e 
feltételeknek. Sikerült is kitenyésztenie a 
katonailag centralizált pártszervezet 
leghamisítatlanabb példányát. Sikerült 
megóvnia magát attól, hogy a tömegek va-
lamiképpen ide-oda ne rángassák; még a 
körülbelül 200 szimpatizáló tagból álló 
bécsi csoportnak sem volt tömegi 
minőségében semmi ide-oda rángatnivalója 
a párton.  
 Az e környezetben uralkodó lelkület és 
gondolatvilág mármost nem volt és nem 
lehetett semmi egyéb, mint a párttagoknak 
a szervezeti forma meghatározó befolyása 
alatt kialakult öntudata. A párt maga 
tulajdonképpen a központi bizottságból és 
30 aktív tagból állt, akik Magyarország 
felé vezették az illegális mozgalmat. Az ez 
irányú tevékenységük a pozitív megítélés 
minden lehetőségét nélkülözte. Minthogy 
náluk az illegalitás nem szorítkozott a 
mozgalom szervezeti részére, hanem, amit 
egy percre sem szabad elfelejtenünk, 
ugyanoly mértekben kiterjedt a mozgalom 
politikai irányvonalaira és vezérelveire is, 
a pártnak mindennemű politikai 
ellenőrzése vagy akár csak taktikát és 
programot érintő kérdések megvitatása az 
emigráció pártnyilvánossága előtt eleve ki 

                                                            

13 Landler Jenő: Centralizált párt katonailag 
szervezett fegyelemmel. Proletár (Wien), 1920. 
november 25. (I. évf., 22. sz.) 11-13. o. A német 
közlésben tévesen 1921 áll. – MM szerk. jegyz. 
 

volt zárva. E párt kihatásait a 
magyarországi munkásmozgalomra annál 
kevésbé lehetett megítélni, mert sohasem 
tudhatta az ember, hogy miféle hatásokat 
kívánt elérni. A párttagoknak aktív pártélet 
útján az eleven mozgalom által való 
iskolázásáról szó sem lehetett. Maradt 
tehát a formális pártélet – a pártélet 
kedvéért. E párt ideológiáját tehát valóban 
úgy kell felfognunk, mint szükségszerű 
következményét azon katonailag centra-
lizált szervezeti formának, melynek keretei 
között játszódott le a párt élete. 
 Nézzük mármost, miben álltak ezen 
ideológia különlegességei: egy 
oligarchikus, vagyis a kisebbség uralmát a 
többség felett biztosító felépítésű pártban, 
mely öntudatban, gondolkodásban és 
cselekvésben legkevésbé sem a dolgozó 
tömegeknek, hanem legfeljebb egy hasonló 
felépítésű oligarchiának felelős, egy 
ütemben fejlődik ki a tömegeken való 
felülemelkedés lefelé, a lakájlelkűség 
felfelé. A vezetők mindenhatósága, a 
vezetettek tehetetlensége normális állapottá 
válik, amit a végső konzekvenciákig 
fenntartanak. Egy évvel ezelőtt a KMP egy 
bürokratája egy ifjúmunkás elvtársnő ama 
kérdésére, hogy vajon mi lenne, ha a 
központi bizottság, és vele együtt az általa 
kiválasztott aktív tagtestület – vagy ha akár 
maga az Internacionálé végrehajtó 
bizottsága – rothadásnak indulna? - 
felelősségének tudatában így felelt: „Akkor 
majd velük rothadunk, és az elvtársnő 
kilép.” Ezzel az irányelv le van szögezve. 
A gyakorlatban persze nem lehet mindig 
ilyen messzire menni. E rothadás minden 
jelét kell hát, hogy letagadják vagy előnnyé 
magyarázzák ki a vezetők. Nem egy forra-
dalmi jelenség, amely Oroszországban 
kérlelhetetlen politikai vagy kulturális 
szükségszerűségből született meg, találta 
meg itt ily módon a maga teoretikusát. 
Nem abban az értelemben, hogy 
megmagyarázni vagy igazolni igyekeztek 
volna e jelenségeket, hanem abban az érte-
lemben, hogy felmagasztalták azokat. 
Végtére a gyakorlatban már nem is találták 
érdemesnek, hogy minden egyes esetben 
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mint egy jellegzetes lelkület és 
gondolatvilág leszármazottja, mely lelkület 
és gondolatvilág maga viszont közvetlen és 
kikerülhetetlen terméke egy bizonyos 
szervezeti formának, mégpedig a 
centralizált pártnak katonailag szervezett 
fegyelemmel. E szervezeti formának a 
magyar pártban még egy, nem kevésbé 
lényeges következménye mutatkozott, 
nevezetesen, hogy e káros kihatásokon, 
amint egyszer egy bizonyos fokig kifejlőd-
tek, a legjobb belátás és a bajok 
kiküszöbölésére irányuló legnagyobb 
jóakarat mellett is meghiúsul minden olyan 
kísérlet, mely a párt tisztulását és 
gyógyulását célozza. 
 Sem a KMP kicsisége, sem emigrációs 
jellege nem érinthetik lényegükben egy 
ebből a nézőpontból kiinduló vizsgálódás 
eredményeit. Sőt ellenkezőleg, ezek a 
legkedvezőbb kísérleti feltételek, melyek 
mellett megvizsgálható, hogy melyek a 
szóban forgó szervezeti formának 
ideológiai kihatásai. Igaz ugyan, hogy a 
szervezet adott formái egymagukban nem, 
hanem csak a tömegmozgalom folyvást 
változó formáival egyetemben teszik ki a 
pártot, mint egységet. Hogy ez a két 
tényező a gyakorlatban egymással 
kölcsönhatásban van, nem ment fel 
bennünket az alól, hogy külön-külön is 
szemügyre ne vegyük őket. Mert hiába, 
hogy egy szervezeti forma jó-e, avagy 
rossz, azaz fenntartandó-e, vagy elvetendő, 
azt csakis a külön neki tulajdonítható 
kihatások alapján ítélhetjük meg. Tehát, 
éppen mert magától értetődik, hogy a 
tömegmozgalom kihatásai minden esetben 
keresztezik és elhomályosítják a szervezeti 
forma kihatásait (hogy emellett történelmi 
szempontból a tömegmozgalom egy 
bizonyos fokig kihat magára a szervezeti 
formára is, az itt nem jön számba), 
magának a szervezeti formának a kihatásait 
sokkal jobban és világosabban észlelhetjük 
egy kis emigrációs pártban, mint egy, a 
tömegmozgalom sodrában álló nagy 
pártban. A tömegmozgalom sok mindent 
helyrehozhat, de  a szervezet fogyatékossá- 

gait soha meg nem szüntetheti, legjobb 
esetben ellensúlyozhatja talán azoknak 
káros hatásait. Általában inkább ennek a 
fordítottja történik, ugyanis az, hogy egy 
nagy tömegpárton belül még sokkalta 
végzetesebbeknek fognak bizonyulni a 
hamis szervezeti formák következményei, 
mint amilyeneknek egy kis emigrációs 
párton belül valaha is bizonyulhatnak, 
bármely szélsőséges formában 
jelentkezzenek is. Hogy elméletileg milyen 
körülmények között fog az egyik vagy a 
másik eset beállni, azzal itt nem 
foglalkozhatunk, csak úgy, mint az ez 
iránti történelmi tapasztalatokkal sem 
(KPD, KPR21 története stb.). Nem a KMP 
pártválságának a története foglalkoztat itt 
bennünket tehát, még kevésbé akarjuk az 
úgynevezett leleplező irodalmat 
gazdagítani, tárgyunk egyes-egyedül a 
KMP bomlási folyamatának mint 
szervezeti kérdésnek az elemzése, 
mégpedig úgy, ahogyan az egy egyszerű 
párttag számára jelentkezett. 

 
* 

Az emigrációban a KMP, mint illegális 
centralizált párt katonailag szervezett 
fegyelemmel szervezkedett újjá, és mint 
ilyen, mintaképül szolgált a III. 
Internacionálé szervezetei számára. A 
centralizált párt katonailag szervezett 
fegyelemmel, mint tudjuk, abban 
különbözik más, magukat 
proletárpártoknak nevező pártoktól, hogy 
„felelőssége tudatában nem rángatni 
hagyja magát a tömegektől, de vezeti 
azokat a forradalmi osztályharcban”. E 
szervezeti forma szükségességét a magyar 
pártnál is a szokott formulával okolták 
meg: a kapitalizmus halálán van. A 
burzsoá állam fegyelme meglazult. Most 

                                                            

12 A Kommunistische Partei Deutschlands 
(Németország Kommunista Pártja) és 
Kommunistische Partei Russlands (Oroszország 
Kommunista Pártja) elnevezések rövidítése. – 
Mesterházi Miklós szerkesztői jegyzete 
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növekvő működésképtelenséggé, és annak 
tőkés megoldásává, káosszá, 
barbarizmussá lesz. Ezért a morális 
elutasítás vagy túllép önmagán és 
történelmi-társadalmi meghatározottságok 
értőjeként e meghatározottságok adta 
lehetők és szükségszerűk szerinti 
meghaladva tagadássá, kommunista 
mentalitássá, tudattá, mozgalommá és 
végül társadalommá lesz, hol a 
társadalmiság, nemzetköziség, termelé-
kenység a szabad személyiségfejlődés 
viszonyai közt, annak megfelelve és azt 
fenntartva nem lesznek rombolóerőkké; 
vagy reménytelenségébe zárulva 
szétporlad; vagy a valódit mondva 
letagadja az igazat, azaz álszentséggé lesz. 
Nincs ez másképp a vegetarianizmus 
melletti azon 
érvelések e-
setében sem, 
amelyek a 
vegetarianiz-
must fő poli-
tikai tetté il-
letve tettként 
ideologizál-
ják. Pusztán 
az állatok 
szenvedésé-
re, kizsákmányolására felhívni a figyelmet 
a húsfogyasztás kapcsán, és nagyvonalúan, 
vagy épp taktikai megfontolásból 
elfelejteni a tőkés növénytermesztés 
visszáságait, egész világot gyötrő és 
roncsoló gyakorlatát, a növényvédő és 
talajjavító szerek növény-, állat-, 
rovarvilágot és talajt pusztító, ám tőkét és 
államot fenntartó gyakorlatát, vagy például 
a nem csak a takarmányként termesztett 
szója termőterületeiért nap mint nap 
pusztított esőerdőket, pont az 
álszenteskedés netovábbja.1 Nem beszélve 
arról hogy az ember ember általi 
kizsákmányolásának ekképp másod-
lagossá, a hamis egészből következőleg 
                                                            

1 https://nuevocurso.org/quien-quema-el-
amazonas/?fbclid=IwAR0TTaUvyIGuCeJRtBZiiU
PdE6RChOFCv42DtgdQKHJOKFmlfZxPlSjaou4 

„résszé” tétele, vagyis a kapitalizmus 
fenntartása az állatok „kizsákmányolását” 
is konzerválja. A kapitalizmus 
termelésének eme mozzanatait nem lehet 
lényegileg jobbá tenni vagy épp a 
pusztításukat felszámolni; csak felemás 
rész-eredmények érhetőek el, amelyek 
lehetővé teszik a még nagyobb aljasságot, 
mondván: előbb-utóbb az is 
megreformálható, tehát mindennek forrása, 
a tőkés rendszer fenntartható. De itt van 
egy határ, és ez maga a tőke. Egy pont után 
nem csak arról van szó, hogy magát a 
rendszerfékező-rendszerfenntartó reformot 
rendszergyorsítóvá tőkésítik. Hanem arról, 
hogy egyszerűen a reform lesz lehetetlen. 
Felhívni a figyelmet arra, hogy egy-egy 
húsipari termékhez milyen sok víz stb. 

kell, szemben 
egy ugyan-
ilyen tápérté-
kű növényi 
eredetű étel-
lel, a legjobb 
esetben is 
csak naiv só-
hajtozás. Ez a 
pazarlás tő-
késített, és 
ennek kikap-

csolása az amúgy is egyre krónikusabb 
tőketúltermelést növelné, (ez is) válsággá 
szűkítené a tőke lehetőit, méghozzá a tőke 
haszon- és hatalomélvezői által is 
felismerten. Ahogy nem fognak örökké 
működő izzókat termelni társadalmi 
méretekben, úgy nem-pazarló, világot nem 
pusztító mezőgazdaság is elképzelhetetlen 
tőkés viszonyok közt.  
 
5, Nem segít a dolgon az sem, ha az egyik 
egésszé ideologizált részt egy másik 
résszel kapcsolják össze. Ez csak 
önmagukba szakított és egészé ideologizált 
részek alkalmi halmaza, s nem az egész; 
ismét csak és legfeljebb kimondott valódi, 
és nem az igaz. Amikor feminista 
érveléssel támogatják meg a 
vegetarianizmust, akkor részként fő  
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politikai tetté válva ismét elkerülik a tőke 
totalitásának kérdését. Azt mondják 
például, hogy az amerikai életmód egyik 
legfőbb toposza a Marlboro Man, a telepes, 
a revolverhős, a cowboy, aki természetesen 
jól átsütött steaket eszik, a férfiasság egyik 
szimbóluma. Következésképp a húsevés 
elutasítása a nők másodrendűvé 
degradálásának a tagadása. Tetszetős érv, 
(rész)igazsággal bír – és ezért valódiként 
elkerüli a teljes igazságot. Azt, hogy a 
tőke, mint elnyomatáson alapuló rendszer 
beépíti, fel és kihasználja a korábbi 
alávetettségen, kizsákmányoláson alapuló 
társadalmi-gazdasági alakulatok örökségét. 
Például a nők és férfiak alávetettségét az 
egész társadalom felett uralkodóknak a nők 
férfiaknak való alárendelésen keresztül. 
Vagyis azt, hogy nem egyszerűen a 
hímnemnek van alárendelve a nőnem, 
hanem uralmi viszonyoknak, s az 
egyenlőtlenségen, alávetettségen belül van 
az alávetettség, az egyenlőtlenség, mi 
alávetettséget és egyenlőtlenséget szül. A 
rabszolgatartó szabadsága szolgái 
rabságának sajátos formája. Ezt a tőke 
felhasználja, konzerválja, reformálja, 
elmélyíti. Az ez elleni harc csak törekvés 
maradhat mindaddig, míg nem a 
kapitalizmus meghaladva tagadásának 
mozgalmaként számolják fel a tőke 
rendszerét, a hierarchiát, tulajdont. Azaz 
analóg a korábban leírtakkal: ez a rész is 
csak az egész megváltoztatásával változhat 
meg ténylegesen. Több kell a 
feminizmusnál: a tényleges, a 
különbözőségeket nem ellentétekké és 
hierarchiákká, illetve nem uniformizációvá 
tevő egyenlőségért kell harcot folytatni, 
nem pedig csak az egyenjogúságért, 
például a nemek köztiért. Ez pedig nem 
lehetséges másképp, csak a kapitalizmus 
meghaladásának perspektívájával, azaz 
kommunista harcként. E harcot azonban 
magában a kommunista mozgalmon belül 
is folytatni kell a tőke világának 
mentalitásai, szokásai ellen – amik a tőkés 
viszonyok közt szükségképp létrejönnek, 
újratermelődnek a mozgalomban –, hogy e 
tendenciák uralkodóvá ne válhassanak, 

hogy maga a mozgalom ne váljon 
osztálytársadalom-restaurátorrá, a szoci-
áldemokrácia kommunista tagadójából 
szociáldemokrata-bolsevik mozgalom 
második kiadásává, hogy ne képzelje 
magát se mindenhatónak, se „mindenhez 
jogom van” kiválasztottnak. „A nevelőt 
magát is nevelni kell”2. De a kommunista 
perspektíva, tudatosság és harc nélkül csak 
a tőke reformjának naiv óhaja maradhat, 
egészen az álszenteskedésig, és maga az 
alávetettség ölt egyre brutálisabb formát a 
rendszer növekvő működésképtelen-
ségével. Ezért mondjuk azt, hogy a 
steakevő hímidol fentebb leírt „kritikája” 
történelmietlen, „steril” gender kérdéssé 
csonkít egy osztálytársadalmi, történelmi 
beágyazott-ságot. S egy példa e kritika 
gyakorlati kifutására: Burmában, vagy 
ahogy katonai juntája hívja: Mianmarban 
Aun Szan Szu Kji (kvázi)kormányfő, 
buddhista vegetariánus és Nobel-békedíjas 
polgárjogi harcos az állam, a hadsereg és a 
hozzájuk kapcsolódó buddhista 
paramilitáris halálbrigádok által folytatott 
rohingya népirtást szó nélkül tűrte, majd 
üres és hazug kifogásokkal legitimálta azt, 
az elért demokratikus, ésatöbbi 
„eredményeket” (na meg saját hatalmát) 
fenntartandó. 

 
Minden, mi szép egy (felvilágosult) 
polgárnak itt van. S mivel mi undorodunk 
a kapitalizmus eme szükségszerűségeitől 
és „felvilágosultságától”, ami belső, 
növekvő ellentmondásainak sajátos 
kifejeződése és a tőke gyógymódja a saját 
maga által generált problémákra (a  
                                                            

2 Karl Marx: Tézisek Feuerbachról, MEM, 3., 
Budapest, 1960, 7–10. 
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DUCZYNSKA ILONA: SZÉLJEGYZETEK A KMP BOMLÁSÁHOZ1 
 
 

 
 
A KMP kicsisége és emigrációs volta 
indokolatlannak tüntethetnék fel, hogy 
annak belső ügyeit és bajait avégból 
tárgyaljuk a nemzetközi munkás-
közvélemény előtt, hogy nemzetközi 
érdekű tanulságokat vonjunk le belőlük. E 
belső viszályoknak bizonyos fokig 
személyes jellege is ellene szól egy ilyen 
kísérletnek. Igaz ugyan, hogy példás 
módon testesülnek meg a KMP két, 
egymással szemben álló frakciójának veze-
tő elemeiben a kommunista mozgalomnak 
____________________ 
1 Duczynska Ilona kritikája az 1920-as évek után 
Lukács György: Forradalomban című, 1918-19-es 
cikkeinek, tanulmányainak Mesterházi Miklós által 
szerkesztett kötetében jelent meg 1987-ben, 
Lukácsnak e kötetben megjelentetett Taktika és 
etika című írásának szerkesztői jegyzetében. Ennek 
okáról Mesterházi így írt a kötet 453. oldalán: „ Az 
»etikus« Lukácsot 1919-ben, illetve a Magyar 
Tanácsköztársaság tanulságait értékelő irodalomban 
több irányból érte támadás. A kommunisták egy 
bizonyos köre elutasította a »nekünk rendelt tett« 
etikai mérlegelésének problémáját, ennek a 
beállítottságnak későbbi irodalmi dokumentuma 
Lengyel József Visegrádi utcája. Ugyanakkor már a 
húszas évek elején megfogalmazódott az az 
ellenvetés, hogy az áldozatkézséget, az 
»általánosnak« való alávetettséget követelő lukácsi 
etika legalábbis védtelen a »rossz« feltétlen 
igazolásának »nyecsajevi« kísértésével szemben. 
Ezt az ellenvetést rendkívül éles formában és a 
KMP általános kritikájának keretében Duczynska 

Lenin által kimutatott főbajai: az egyik 
oldalon a kommunista korrupció, a másik 
oldalon a kommunista elbizakodottság, a 
tömegeken való felülemelkedés. De sajnos 
e jelenségek ma már nem mennek oly 
ritkaságszámba, hogy egy efféle 
vizsgálódást igazolhatnának. Ami mégis e 
vizsgálódás keresztülvitelére késztet, 
csupán az a körülmény, hogy a KMP 
válságában tán legelőször mutatkozik a 
munkástömegek és a kommunista 
mozgalom  veszedelmes ellensége  pusztán  
 
Ilona fogalmazza meg Széljegyzetek a KMP 
bomlásához című vitairatában, amelyet szerzője, 
ekkor a KMP tagja, 1922 márciusában, a 
kommunista mozgalom renegátjának tekintett Paul 
Levi Unser Weg című lapjában (1. März, 1922, Jg. 
4. No. 5., 97-105) tett közzé. Duczynska Ilonát, aki 
elutasította annak a kérésnek a teljesítését, hogy 
visszavonja vitairatát, kizárták a KMP-ből. Maga 
Lukács 1922-ben, a Történelem és osztálytudatban 
korrigálta korábbi etikai credóját, amely a 
forradalmi cselekvés tulajdonképpeni mértékévé az 
áldozatkézséget tette, mint »szektaetikát«. (Lukács 
György: Történelem és osztályöntudat. Magvető, 
Bp., 1971, 636. o.) Duczynska Ilona ma már 
nehezen hozzáférhető írását, mely Lukács etikai 
írásainak értelmezése és hatástörténete 
szempontjából érdeklődésre tarthat számot, alább 
közöljük. A stencilezett magyar nyelvű röplapot (é. 
n., feltehetően a szerző fordítása) néhány ponton 
korrigáltuk a német folyóirat-megjelenés alapján.” 
– RH megj. 
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kompatibilis a tőkével, az állammal s 
ennyiben (is) analóg a szociáldemok-
ráciával. A spanyol köztársasági államba 
való beépüléssel pedig, a polgári politikai 
taktikázásba teljesen elmerülve a 
forradalmi tömegek nyomatékként fel- és 
kihasználásával szükségképp e forradalmi 
tömegek a tőkének, államnak való 
alárendelését valósította meg – lásd a CNT 
magatartását a termelőeszközök elfoglalá-
sának, „szocializálásának” kérdésében, 
annak „visszavonását”, államosítássá 
változtatását jóváhagyó, a polgárháborús 
„győzelem” érdekében megvalósítandó 
osztálybékéért folytatott kollaborácóját. 
Mindezzel pedig e tömegek kiábrándítását 
kellett előidéznie – s e tömegek másképp 
nem tudván szerveződni, inkább 
dezorganizálódtak –, a sztálinista-szocdem 
reformizmussal szembeni tömegerőt 
kikapcsolva ezzel. Mindehhez lásd Agustín 
Guillamón: Tézisek a spanyol  polgárhá-
borúról. Részeg Hajó fordítás. 
(http://www.reszeghajo. eoldal.  hu/cikkek/ 
reszeg-hajo---ujsag-a-meghaladva-
tagadasert-a-kommunizmusert/reszeg-hajo-
5.-szam--ujsag-a-meghaladva-tagadasert--a 
-kommunizmusert/agustin-guillamon---
tezisek-a-spanyol-polgarhaborurol--1.-resz 
-.html;     illetve     http://www.reszeghajo. 
eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---ujsag-a-
meghaladva-tagadasert-a-kommunizmu 
sert/reszeg-hajo-5.-szam--ujsag-a-megha 
ladva-tagadasert--a-kommunizmusert 
/agustin-guillamon---tezisek-a-spanyol-
polgarhaborurol--2.-resz-.html) 
 
A „Részeg Hajó: Előszó Paul Avrich – 
Kronstadt 1921. c. munkájához” 25-ös 
jegyzetében  pedig  ezt  írtuk  az  anarchiz-  

mussal kapcsolatban: „Meg kell 
jegyeznünk azt, hogy a bolsevik-
szociáldemokrata irányzatok, mint 
forradalmi tendenciájú, de lényegénél 
fogva forradalmivá nem reformálható, 
ellenforradalmi szervezetek, ideológiák 
stb. a módszertan ellentmondásos 
alkalmazóiként lettek/lesznek azzá, amik; 
de pont eme módszertan nyújt lehetőséget 
arra, hogy kiszakadjanak ebből az 
univerzumból egyes személyek és 
csoportok, hogy aztán a forradalmi, 
kommunista tendenciát dominánssá tegyék 
elméletükben s gyakorlatukban (vagy 
legalábbis, hogy ezen fejlődést önmaguk 
vagy mások számára megalapozzák). De a 
kommunista tendencia nem csak a kimon-
dottan marxista vagy pontosabban marxi 
alapú szervezetek sajátja lehet. Az 
anarchista működések is kitermelhetnek 
olyan mozzanatokat, szituációkat, amelyek 
az elméletük minden idealizmusa és 
történelmietlensége ellenére kommunista 
tendenciát hordoznak/hordoztak. Pont az 
anarchista elmélet szabadossága az, ami 
lehetővé  teszi a  kapitalizmus  meghaladva 
tagadása felé való reformálhatóságát az 
elméletének s a gyakorlatának; s pont azért 
elégtelen az anarchizmus elmélete, mert 
mást is lehetővé tesz. Ezen korszak jelen-
tős és „leginkább” kommunista tendenciájú 
anarchista mozgalma a Mahnovscsina volt; 
a fentiekből következőleg jóval nagyobb 
forradalmi potenciállal, mint ami az 
OSZDMP(b)-nek bármikor is volt/lehe-
tett.” (http://www.reszeghajo.eoldal.hu/ 
cikkek/reszeg-hajo---ujsag-a-meghaladva-
tagadasert-a-kommunizmusert/reszeg-hajo-
--eloszo-paul-avrich-kronstadt-1921-c.-
konyvehez.html#_ftnref25) 
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rendszer növekvő működésképtelen-
ségének termékeként tőke és népesség-
felesleg, konkurenciaharc, válságáthárítás, 
stb.) a rendszer ellentmondásainak pozitív 
megoldását, meghaladva tagadását, a 
kommunista mozgalom totalitásának 
szükségességét állítjuk szembe e sok 
szépséggel. Legyen szó népirtásról, 
vallásról, hím vagy nőideálról, vagy épp 
mindezek felszínes tagadásról. Felszínesen, 
mintha-tagadni: az alávetés konzerválása, 
ami a másként-ugyanaz, sőt még rosszabb 
forrásává lett és lesz.  

 
6, A tőke rendszerével, annak közegeivel 
való tudatos vagy „nem tudva, de csinálva” 
kiegyezés, úgy, hogy rész-problémákat 
egészként kezelnek, s ezért az alapvető 
viszonyokat, azok ellentmondásait 
másodlagossá vagy épp nem létezővé 
teszik, a legkevésbé sem jelent a tőkétől 
független s a tőkével való békés egymás 
mellett élést. Hanem szükségképp 
alárendelődést jelent: többé-kevésbé 
sikeres integrációt, azaz megnyomorított 
megnyomorítóként a tőke részévé válást, 
az ő világának, az ő játékszabályainak való 
megfelelést. Vagyis az eredeti cél, a rész-
probléma tényleges elkerülését annak 
következtében, hogy a könnyebb, a tőke 
által felkínált, készen kapott úton járnak, 
az eszközt rosszul, vagy épp rossz eszközt 

használnak. Maga a vegetarianizmus nem 
tagadja a tőkét, ezért integrálható. Ezt még 
nem lehet felróni egy vegetáriánusnak; az 
élet más részei is, illetve más életmódok is 
tőkésítettek, a tőke társadalmának totalitása 
okán. De ha fő politikai tettként lép fel, 
akkor a tőkeellenes tudatosság harcaiba lép 
be. Méghozzá olyan tudatként, amit a tőke 
szintúgy integrálhat és a tőke integrálja is. 
Tényleges tőkeellenes harc részeként pária 
lesz; lifestyle-ként sikeres és trendi lehet: 
tőkés iparágat tart fenn, s e tőkés iparág a 
maga hasznára és hatalmára manipulálja.  

 
A tőke fenntartásával viszont azt az 
élelmiszeripart, mezőgazdaságot tartja 
fenn, ami tőkeként működve, annak 
hasznára és hatalmára pusztít élőt és 
élettelent. Fő politikai tettként pedig a 
valódi tőkeellenes tudatosságot erodálja. 
Azt a tudatosságot, ami nélkül ez az egész 
rémálom felszámolhatatlan.  
 
7, A kommunizmus tendenciájával bíró 
progresszív mozgalmaknál a különböző 
irányvonalak harcában könnyen előállhat 
az a helyzet, hogy a kommunizmus 
perspektíváját pusztán szavakban ismerik 
el, s a mozgalomban a tőke 
mindennapjaiba lényegében vissza, illetve 
beintegráló gyakorlatok, mentalitások, 
stílusok uralkodnak el. A kis lépések  
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politikájaként olyan dolgok lesznek 
meghatározóvá, amelyek a tőke világával 
lényegileg, sőt, gyakran sehogy sem 
ellenségesek. Végül lemondanak arról, 
hogy ha másképp nem is tudnak ellenállni 
a tőke univerzumának, akkor legalább 
tudatosságban, mentalitásban álljanak 
ellen. Így viszont nem tudatosan is fő 
politikai tetté válhat az, ami egyébként 
csak rész-mozzanat lenne; uralkodóvá lesz 
az, ami önmagában is tőkeellenesnek tűnik, 
de valójában a tőke világának az 
újratermelője. Felkínálja a harcot a tőke 
világával, de olyat és úgy, amivel nem 
lehet győzni. A cselekvés illúziójaként 
pedig a mozgalomban a konzervativizmust 
teszi uralkodóvá, fennállóvá, és a világban 
a fennálló uralmát konzerválja. A 
különböző kapitalizmusellenes mozgások-
ban ezért lehet akár minden tudat, akarat és 
szándék ellenére fő politikai tetté például a 
vegetarianizmus. A kapitalizmus megha-
ladva tagadásának jelenlegi perspek-
tíváiból, illetve a szervezeti-személyi-
teoretikus hiányosságokból fakadó 
perspektívátlanságukból következőleg e 
működések a pótcselekvés különböző 
formáival élve őrlik fel magukat, 
integrálódnak tudatilag-mentálisan vissza a 
tőke univerzumába.  
 
8, A vegetarianizmus által felvetett 
ellentmondásokat mi olyan részprobléma-
ként értelmezzük, amiben az egész 
ellentmondásai fejeződnek ki sajátos, adott 
esetben helytelenül értelmezett, önállóvá, 
egésszé ideologizált formákban; és minden 
ideológia – azaz valódira rímelés: teóriát 
tagadás – ellenére az egész megváltoz-
atásával oldhatóak meg. Az egész 
ellentmondásainak a kérdése nem 
vegetarianizmus versus húsevés kérdése, 
hanem kapitalizmuskérdés; a kapitalizmus 
ellentmondásainak a pozitív megoldása 
pedig nem a vegetarianizmus uralkodóvá 
tétele, hanem a kommunizmus győzelme. 
Ám a kapitalizmus helytelen, ideologikus 
értelmezése a kapitalizmus „helyetti” 
társadalomkép helytelenségét, ideologi-
kusságát, utópisztikusságát generálja. A 

vegetarianizmus, mint fő politikai tett nem 
csak a tőke kollaboránsaként végezheti, 
nem csak öngyilkos taktikai lépéseket 
tehet. Hanem feltételezheti azt, hogy a 
kapitalizmus „utáni”, „helyetti” 
társadalomban a szükségletek köre 
ugyanaz maradhat, mint a tőke világában. 
S mint fenn nem tartható vagy épp morális 
okból fenn nem tartandó szükségletek, 
korlátozandóak. Ez a jelen átörökítése a 
jövőre. Ez a fennálló elidegenedettségek s 
azok szükségleteinek az örökkévalóságát 
vagy legalább is (újabb) 1000 éves 
birodalmukat hirdeti. Az, hogy a 
kapitalizmus nem szükségletekre, hanem 
tőkefelhalmozásért termel, feltételezi és 
megvalósítja a hozzá nyomorított 
szükségletek korlátozását a maga módján, 
például éhínségek termelésével. Mi ezeket 
a szükségleteket, s ezek 
fenntartva-korlátozását, mint a tőke 
működését utasítjuk el, egyrészt. Másrészt 
a kapitalizmus meghaladva tagadása 
melletti fő érv pont az, hogy a 
kapitalizmussal nem pusztán az a gond, 
hogy tömegeket korlátoz a szükségleteik 
kielégítésében, hogy működése nyomorú-
ságot, kiszolgáltatottságot, alávethetőséget 
stb. tételez és termel. Sőt, nemcsak az a 
baj, hogy tartalmukat s formáikat tekintve 
torz szükségleteket termel e rend 
szükségképp, hiszen az emberi termelés 
célja a tőke rendszerében nem az emberi 
szükségletek kielégítése, hanem a 
tőkefelhalmozás. Méghozzá anélkül, hogy 
ténylegesen meg lehetne szabadulni 
teljesen e személyiségszocializációktól e 
rendszerben a tőke totalitásából 
következőleg, amik aztán a velük (is) 
folytatott tudatos kommunista harc nélkül a 
tőke totalitását tartják-tartanák fenn. E 
ördögi kör széttépése melletti, a 
kapitalizmus meghaladva tagadása melletti 
legfőbb érv az, hogy e szükségletek 
kielégítésének korlátozását, a fizetőképes 
kereslet hiányát, a nyomort stb. egyre 
inkább a kapitalizmus növekvő 
működésképtelenségének s nem 
egyszerűen a működésének köszönhetjük. 
Nem egyszerűen egy dúvad, aki széttépi a  
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mártírrá, hanem (ön)kritikussá, ekképp 
tapasztalttá, s nem egyszerűen bűntudatot 
generál, ami felszabadít minden aggály 
alól. Az ilyen szituációban érzett 
lelkiismeret-furdalás a kommunista 
számára nem felmentést jelent, nem lehet, 
nem szabad, hogy a „rossz dialektiká-
jának” automatizmusában öntudatlanított 
fogaskerékké  változzon.   Hanem   a   harc  

eszközeinek tudatosabb használójává, adott 
esetben adott eszközök elutasítójává, adott 
helyzetet biztosabban, tudatosabban fel 
nem vállalójává kell lennie. Azaz 
tapasztaltabbá: a kommunizmus kétkedés, 
kritika, önkritika útján létrejövő, nem csak 
formailag, hanem ezért a lehetőségeket 
teljes súllyal számbavevő, magabiztosabb 
harcosává.  
 

 
* 

 
Jegyzet az anarchizmusról 

 
A „forradalmi” osztálytársadalom-
restauráció a szociáldemokrácián kívül 
más formákban is létrejöhet(ett). Ebbe a 
kategóriába sorolható például 
Spanyolországban a szociáldemokrácia 
különböző ágai mellett az 
anarchoszindikalizmus pályája is. Persze e 
kategóriának, mint más szituáció más 
szervezete, másképp felelt meg, az 
anarchizmus elméletéből fakadó különös 
forradalmi és reformista tendenciák miatt. 
Amiatt, hogy az anarchizmus a 
középpontba történelmietlenül, a 
társadalmi ellentmondások fejlettségének 
és fejlődésének, a termelőerők és termelési 
viszonyok dialektikájának, szükségszerű-
ségeinek, ellentmondásainak szerves 
egészét meghaladva tagadó szerves egész 
helyett – amit mi kommunizmusnak hívunk 
– önmagában állóan a szabadságot, a 
hatalom, tulajdon és államellenességet 
állítja. A „történelmileg létrejött” helyett 
„épp fennállóvá” lesz a jelen, adott 
kapitalista társadalmiság. Ekképp a 
fennálló, mint nem történelmi-társadalmi 
szükségszerűséggel létrejöttként látott, 
mellékes lesz a törvényszerűségeit, 
történetiségét tekintve. S ezért működé-
sének megértése, mint „mellékesnek”, 
„másodlagosnak” a megértése szükségképp 
másodlagossá kell lennie e szemlélet 
számára; például Marx elemzései, mondjuk 
a „Tőke”, fontosak (lehetnek) számára, de 
valójában nem elengedhetetlen segéd-

anyagok csupán. Ebből következőleg a 
jövő nem a fennálló által meghatározott 
objektíve lehetők spektrumává lesz. 
Hanem a jelen s múlt társadalmiságából 
öntudatlanul s vulgárisan leszűrt hittétel – 
szabadság, államnélküliség – megvalósí-
tásának a gyarmata. Így a darabos, 
korlátolt jelen és jövőképből – lásd a 
törzsszövegben a munkáshatalomról írot-
takat – következőleg a tulajdon, a tőke, az 
állam felszámolásához helytelen és 
elégtelen taktikát valósít(hat) meg, minden 
állam és tulajdonellenes forradalmiság 
ellenére, utóbbi lényegét formai és formák 
elleni harcokká herdálva, darabolva, 
„ellenforradalmasítva”. Például az állam 
„régi” formáját tartalomnak gondolva, 
önmagába álló egésznek idegenítve, az 
„új” formájú, köztársasági államot valami 
másnak tartva stb. az anarchisták közül 
többen beléptek a köztársasági kormányba. 
Méghozzá az anarchizmus szindikaliz-
mussal összevegyült változatát képviselve, 
vagyis a szakszervezetiség bérmunkát 
fenntartva védő, kapitalizmuson túlra 
ténylegesen nem jutható szerveződésével, 
annak hierarchikus tendenciáival, illetve az 
ágazati különválasztással, elkülönüléssel 
terhelten. Azzal, hogy kvázi vagy 
tényleges tulajdoni elválasztást fenntartva-
létrehozva nem képes a kapitalizmust 
meghaladva tagadó társadalmi egységet 
létrehozni, hogy az anarchoszindikalizmus 
minden forradalmi tendenciája ellenére 
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rosszra tör s örökké jót művel”. Így is 
sikerült a „kommunista” erkölcsöt 
önfelszámoló bűnné konstruálni. Csak hát 
a kommunizmus mindezzel szemben 
konkrétabb és meghatározottabb; ez 
esetben az elvont-általános sem lehet 
elvont-általános pusztán, hanem konkrét 
szintekkel bíró, és a dialektika sem lehet 
formális, hanem a valóság konkrétumainak 
a dialektikája a valós konkrétat és nem a 
képzeltet tartalmazó elvontság adott 
szintjén.  
 Az önkényesen, valósággal szemben 
létrehozott formáldialektikával igazolt 
külső-mechanikus hozzácsatoltságokkal, 
’hatalmat a hatalomért’ eklektikákkal 
szemben mi azt állítjuk, hogy amint a 
kommunista társadalom létrehozása a 
kapitalizmus ellentmondásainak pozitív 
megoldása, azaz folyamatok szerves 
egésze, úgy a kommunista „erkölcs” stb. 
sem lehet valami „ősi állandó” és nem 
lehet polgári; nem lehet meghatá-
rozottságok nélküli, nem konstruálható és 
nem igazolható önkényesen, formál-
dialektikus, célt és eszközt hamisan össze-
kapcsoló, azaz ténylegesen szétszakító 
módon. Megölni valakit a kommuniz-
musért nem egyszerűen bűn. Ha a 
kommunizmus a szabad személyiség-
fejlődés nélkül lehetetlen, ha az autonóm 
személyiségek önkéntes szerveződése 
hozhatja csak létre s tarthatja fenn a 
kommunizmus mozgalmát, szervezetét, 
társadalmát, akkor az a kérdés, hogy adott 
tett mennyiben a kommunizmus érdekében 
történik, illetve hogyan hat a szabad 
személyiségfejlődés, azaz a kommunizmus 
ellen. A történelem rákényszeríti a 
proletariátust a forradalmi harcra, az  pedig 
szükségképp azt jelenti, hogy rákény-
szeríti a proletariátust arra, hogy a 
kapitalizmus restaurátorait, a régi világot 
bármi áron fenntartani akaró minden hájjal 
megkent gazembereit és ostobáit megölje, 
ha kell. Diktatúrára  kényszeríti  a 
történelem tehát, ami a szabad 
személyiségfejlődés fékezőjévé válhat, 
tagadásának tendenciáját hordozza ma-
gában,  s  e  tendencia  uralkodóvá is lehet:  

a védelem felfalhatja a védendőt. Vagyis a 
kommunizmusért folytatott harc eme 
ellentmondása, az, hogy a szabad 
személyiségfejlődés előmozdításaként 
tagadja annak teljességét a szabad 
személyiségfejlődés pusztítóinak az 
elpusztításával, a kommunista számára 
valóban erkölcsi ellentmondásként 
jelentkezhet, lelkiismeret-furdalásként. De 
pont azáltal maradhat kommunista, hogy 
nem egyszerűen felmenti magát az 
önfelszámoló bűn vagy a „rossz 
dialektikája” révén. Hanem kritikailag és 
önkritikailag, saját autonóm 
személyiségének fenntartásával kezelni 
próbálja az ellentmondást annak 
érdekében, hogy a szabad 
személyiségfejlődés gátjává ne válhasson 
semmi. Adott esetben felismerheti, hogy a 
proletariátus mindenre elszánt ellenségeit, 
gyilkosait elpusztítani kevésbé hat a 
kommunizmus felépítéséhez szükséges 
szabad személyiségfejlődés ellen, mint az, 
hogy a proletariátus békés baromként 
vonuljon a vágóhídra, és bambán tűrje 
gyilkosainak „szent szabadságát és 
autonómiáját”. Más esetben felismerheti, 
hogy pl. a terrort nem lehet a végtelenségig 
fenntartani és kiterjeszteni, mert ez olyan 
mértékben hathat a szabad személyiségfej-
lődés, a kommunizmus, így az egyes 
kommunista ellen is, hogy jobb a rendezett 
visszavonulás a későbbi, biztosabb 
támadás reményében, jobb megszervezni 
az   illegális   sejteket  a  gyárakban,   vagy  
gerillamozgalmat stb., mint puccs-
jellegűvé, teljesen autoriterré, bolsevik-
jellegűvé tenni a kommunista szervezetet s 
forradalmat. Összegezve tehát: a 
kommunista erkölcs, ha hívható így, az 
autonóm személyiségek proletár 
osztályharcban, proletár öntudatként 
kommunista szervezetté, a kommuniz-
musért létrejövő szabad személyiség-
fejlődéshez, létrehozásához kötött, az a 
mércéje; adott szituációkban létrejövő 
ellentmondások   felvállalása  vagy  épp  
fel  nem  vállalhatósága kritika és ön-
kritika  útján  történhet;  ha  szükséges, 
ama  ellentmondás  felvállalása   nem  tesz  
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gyengét, hogy ő élhessen, s a naivak azt 
mondják, szelídítsük meg a kölcsönös 
előnyök reményében, mások meg azt, hogy 
pusztítsuk el, mert jobb lenne nélküle. Ez a 
rendszer önmagát túlélt, rothadó élőhalott, 
aki így mérgez és pusztít élőt s élettelent. 
Persze vannak aztán olyanok, akik a 
minőség hedonistáiként akarják tagadni az 
alávetettségüket és kiszolgáltatottságukat e 
„rendnek”, a keveset jobbal 
kompenzálandó. Az aszkétizmusnak, 
antifogyasztásnak, mint antikapitalistának 
gondolt életformának egyszerű 
fordítottjaiként értékelik túl a kapitalizmus 
nyújtotta élet és antikapitalizmus lehetőit, s 
ezzel önmagukat is gyakran; ám attól, hogy 
lenézik a fő politikai tettként űzött és 
szintúgy önteltté konzerváló aszkétizmust, 
még nem lesznek jobbak nála. A jelen 
efféle élvezete a jövő elfelejtése; de 
lemondani a lemondás kedvéért szintúgy. 
Mindkettő elégedetté tesz, és elégedettek 
nem csinálnak forradalmakat. S egy 
„mozgalmi” vegetáriánus eljuthat 
mindkettőhöz, sőt, sajátos szintézist 
mondhat: lemondani a húsról, hogy dús 
vega-világként kiteljesedhessünk. Azaz a 
tőke világának termelését és szükségleteit  

teljesítené-változatná-csökkentené-növelné 
továbbra is, a készen kapott világ kockáit 
rendezné újra meg újra. Ez pedig a tőke 
restaurációja, illetve fenntartása. Helytelen 
kapitalizmuskép, helytelen mentalitások – 
mindegyik a maga önkényességével a 
fennállót vetíti ki új társadalommá; 
mintha-változtatással és cselekvéssel 
konzerválnak, akár lemondanak mindenről, 
akár anarchoprimitivistaként mindenkit 
visszakényszerítenének egy felvilágosult 
kőkorba, akár roppant elégedetten 
kivonulnak a tőke elől a tőke primitívebb 
világába, hogy akarva-akaratlanul újból 
felépítsék a jelent, akár a legminőségibb 
önteltségekbe fulladnak a vállalható 
életszínvonal perifériáján. Nem, nem az a 
feladat, hogy az elégedetlenség elégedetté 
tegyen és lehetőleg az sem, hogy 
megöljön. A kommunizmus dinamikájának 
a mozzanatává kell, hogy váljon, olyan 
kritikus és önkritikus cselekvések 
hajtóerejévé, amelyek a kommunizmus 
irányelveinek felelnek meg konkrét szituá-
ciókban, a kapitalizmus konkrétumaiból 
meghaladva tagadásként létrejött általános 
irányelvek konkréttá válásakor, 
kiteljesedésükkor.  Szerves  egész,  s annak 
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meghatározottságairól van szó. A 
kapitalizmus által kitermelt történelmi 
feladat, a kommunizmus nem a kapita-
lizmus helyetti társadalom, hanem általa 
meghatározott történelmi szükségesség, 
meghaladva tagadás; és nem csak annyiban 
meghaladva tagadása a fennállónak, hogy 
ott nincs tulajdon vagy épp állam. Nem 
lehet egy zéró fejlődésű nyomortelep, ahol 
azzal biztatják egymást a nyomorba 
egyenlősítettek, hogy holnap és holnapután 
is csak ennyi lesz és kész. Az ember pont 
azért lett az, ami, mert tovább tud, tovább 
akar és tovább kell lépnie. Ha ez csak 
egymás alá-fölérendelésével, tulajdoni 
elválasztással, ennek történelmi dinami-
kájával volt lehetséges, akkor úgy történt. 
Ha a társadalmi fejlődésben odáig jutott, 
hogy a tudása, termelőeszközei, terme-
lőerői az áru és tulajdonviszonyok, ekképp 
a tőke és állam, a hierarchia viszonyainak 
az eltörlésével tarthatóak fenn, de csak úgy 
és annyiban, amennyiben az új viszo-
nyoknak megfelelően változnak, fejlődnek 
tovább, azaz a társadalmasításhoz kellő 
szabad személyiségfejlődés és annak 
szükségleteinek dinamizmusaként megha-
ladva tagadják a tőkét, kiteljesítve ekképp 
a társadalmasítást, akkor pedig erre kell 
haladnia. S ez nem egyszerűen a szük-
ségletek körének csökkentése, vagy épp a 
tébolyult fogyasztás igenlése, s nem is a 
kettő átlaga. A kommunizmus nem 
egyszerűen az aranykor (újbóli) eljövetele, 
így nem is a meglévők és fennállók arany 
középúttá „normalizálása”. A termelés 
viszonyai, annak eszközei, tudása, minden 
a kapitalizmus meghaladva tagadásává 
kell, hogy legyen. Teljesen más, teljesen 
új; így a szükségletek is ennek a 
dinamizmusnak a mozzanataként fognak 
változni, múlnak majd el, jönnek létre. Ne 
féljünk, s ne legyünk önteltek, ne higgyük, 
hogy már mindent tudunk és tudhatunk; 
így a kommunizmust se merevítsük valami 
statikus állapottá, mintha-jelenné, másként-
kapitalizmussá.  
 
9, Véletlenül sem kívánjuk bagatellizálni 
az   élelmiszertermelés   vagy   a  mezőgaz- 

daság visszásságait. Sőt, arra hívjuk fel a 
figyelmet, hogy mindezt puszta életmód-
váltással nem lehet megszüntetni. A tőke 
totalitásának részeit nem lehet megszün-
tetni anélkül, hogy magát a tőke totalitását 
ne számolnánk fel; azt pedig csak egy 
másik, a tőkét meghaladva tagadó 
totalitással, a kommunista mozgalom szer-
veződésével, nem polgári, nem 
szociáldemokrata/bolsevik párttá szervező-
déssel, hanem forradalommal, kommunista 
társadalommá válással lehet. De ez sem 
egy egyszeri aktus, hanem folyamat; és 
nem egy statikus állapotot létrehozó 
mozgás, hanem szerves egészként 
továbbfejlődő dinamizmus. A kapitalizmus 
a maga ellentmondásaival csak indítója e 
tudati-mentális-szervezeti folyamatnak, 
ami társadalmi viszonyokként és ennek 
megfelelő termelőerőkként teljesíti ki a 
tudati, mentális stb. mozzanatot, s az új, 
kommunista viszonyokat, termelőerőket. 
Vagyis nem csak a tulajdon vagy a 
hierarchia felszámolása a feladat. E viszo-
nyok megváltoztatása, a társadalmasítás, a 
konszenzussal döntés stb. viszonyainak 
létrehozása keserves, de csak egy lépés. 
Olyan technológiákra van szükség, 
amelyek az új viszonyok közt tudnak csak 
megjelenni, és amik az új viszonyok 
fenntartói; amelyek a kapitalista techno-
lógiák meghaladva tagadásai. Ám ez nem 
megy egyik napról a másikra. S addig az új 
viszonyok – régi termelőerők ellentmon-
dásaival terhelt rendszerrel van dolgunk. 
Ez a szituáció, amennyire és ameddig 
lehet, gazdaságon kívüli kényszerrel fékez-
hető, vagyis a proletárdiktatúrával, mivel 
magában a gazdaságban van a baj, s ezért 
nem lehet a baj megoldását a gazdaság 
„automatikájára” bízni. Mindebből követ-
kezőleg pedig a proletárdiktatúra nem 
pusztán a társadalmasítás aktusát jelenti a 
tulajdon, az áruviszony, a tőke, az állam 
ellen; és legfőbb feladata nem egyszerűen 
az ellenforradalommal folytatott fegyveres  
harc. Hanem az új termelőerők 
megalkotása. S amennyiben az élelmi-
szeripar vagy a mezőgazdaság esetét 
nézzük,   úgy   azt  kell  mondanunk,  hogy 
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épített „kommunizmusért” mindent szabad. 
Lukács ezt Leninnel, a nyugodt álmú, 
egyszerű pragmatikussal szemben 
filozofikus tépelődéssel igenli végül, s az 
általa kommunistának gondoltat ő sem 
fékezheti meg attól, hogy az osztályháború 
frontharcosából (állami) sorozatgyilkos 
legyen, egészen a ’pártállam és 
csúcsvezetésének fenntartása mindennel és 
mindenkivel, még a pártállam uralkodó 
osztályával szemben is’ sztálini 
gyakorlatának ön- és köz-, valamint az 
egész rendszert pusztító emberirtójáig. 
Csak hozzá kapcsolja az önmagát 
megszüntető bűntudatot. S Duczynska 
állításának hitelt adva azt kell mondanunk, 
hogy az önmagát megszüntető bűn(tudat) 
féktelenségét sikerült még egy dologgal 
bebiztosítani. Az ún. rossz dialektikájával: 
„…a KMP egy kimagasló teoretikusa és 
kétségtelen, szinte kizárólagos szellemi 
vezére nekem egy döntő helyzetben azt a 
választ adta, hogy a kommunista etika 
legmagasabb  kötelességünkké  teszi,  hogy  

 
vállaljuk a rosszat. Ez a legnagyobb 
áldozat, amit a forradalom tőlünk követel. 
Az igazi kommunistának az a 
meggyőződése, hogy a történelmi fejlődés 
dialektikája folytán az általunk vállalt 
rossz az ellenkezőjébe, vagyis jóba csap át. 
(E nyecsajevi erkölcsnek Dosztojevszkijre 
való hivatkozása a hallottak után már nem 
fog bennünket meglepni.) Igaz ugyan, 
hogy az illető teoretikus a rossznak e 
dialektikus teóriáját sohasem hozta 
nyilvánosságra, a kommunista üdvözü-
lésnek e tana azonban dacára ennek 
elterjedt; úgyszólván mint az igazhívők 
titka járt kézről kézre, míg végtére is az 
„igazi kommunizmus” félhivatalosan 
elismert velejévé, az „igazi kommunista” 
egyetlen ismertetőjelévé nem vált a 
beavatottak körében.” (Duczynska Ilona: 
Széljegyzetek a KMP bomlásához). 
Vagyis, ha valakinél e működésben a bűn 
nem számolódott volna fel teljesen 
önmagától, akkor sincs baj: Goethe 
Mefisztójaként, azaz sátánjaként „Örökké 
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mennyiségi különbségről van szó, hanem 
kibékíthetetlen, lényegi, ezért minőségi 
ellentétről, ilyen tagadásról. Lenin a 
proletár öntudatosságának, ekképp erkölcsi 
jónak a proletariátus öntudatlanságát, 
ellenségeinek az éltetését, a parancsok és 
parancsnokok világának vörösre pácolt 
államként létrehozását és fenntartását, azaz 
a parancsvégrehajtást tartotta. Vagyis 
minden ellentétes, akár kommunista 
tendencia, demokratizmus, ésatöbbi 
ellenére szükségképp a kritikátlanságot: 
parancsot csak fentebbről jövő paranccsal 
lehet megkérdőjelezni. A parancsot ezért 
nem lehet kritikusan végrehajtani, hanem 
csak szabotálni; a kritikus 
parancsvégrehajtás az érintetlen utcalány 
esete. A parancs szabotálása viszont 
óhatatlanul a parancsok rendszerének a 
megkérdőjelezését rejti magában, annál 
inkább, minél „lentebb”, a közvetlen 
termelők, kisemmizettek stb. szintjén 
történik az ilyesmi a hierarchiában. Lukács 
az „ölni bűn” általános, örök erkölcsét 
állította szembe a kommunizmusért 
folytatott háború szükségképpeni, proletár 
részről elkövetett vérontásával, tehát az 
örök jót, az élet feltétlen védelmét és 
kíméletét a vérontás és gyilkosság örök 
rosszával. E történelmietlen mechanikából 
aztán az is következik, hogy e bűn 
vállalásának igenlésével nem kell, nem 
lehet megállni egészen a pártállam 
bármilyen parancsát végrehajtó 
embertípusának az igenléséig. Hiszen ha a 
bűn a kommunizmusért folytatott harcban 
szükségképp létrejön, az ebbéli szüzesség 
szükségképp elvesztődik, akkor semmiféle 
fék nincs és nem is lehet a rendszerben: 
csak történelmietlen-elvont minőségünk 
van ugyanis, amit történelmietlen-elvont 
általános határoz meg. Ha a feltétlen jó 
ellen a feltétlen rossz, azaz – bár történelmi 
szükségszerűségnek megfelelve, de – a 
történelmietlen ellen a történelmietlen a 
kommunizmusért történik, és „ennyi”; ha 
nincs „belső” kapcsolat, visszahatás stb. a 
kommunizmus személyiségszocializációja 
és az érte való gyilkosság között, hanem 
külön van „kommunizmus” és külön az 

„érte gyilkosság”, akkor tulajdonképp sem 
miért, sem miként, sem mérték nem jöhet 
számításba. Ismételhetővé válik anélkül, 
hogy a bűnösség mértéke változna. Olyan 
eszközként lett tételezve a forradalmi 
erőszak, ami nem hat az általa elérendő 
célra, illetve ami nem határozza meg az 
elérendő célt – mint ahogy az elérendő cél 
sem határozza meg ez esetben az 
eléréséhez használható eszközöket, a 
forradalmi erőszak milyenségét, 
szervezetét, mértékét, következményeit 
stb. Csak „bűn” van. Az ilyen bűn 
tudatával terhelt felszabadíthatja magát 
ekképp: már bűnös vagyok, úgyhogy 
mindegy, hogy 10 vagy 10 000 
gyilkosságot követtem el a „pártért”, a 
„kommunizmusért”; az is mindegy, hogy 
akit megöltem, az ki vagy mi volt 
tulajdonképp, hogy megveszekedett 
ellenforradalmár vagy meggyőződéses / 
megtévedt / kritikus / újbeszélül nemjó / 
rossz időben rossz helyen kommunista. A 
vezetés ezt követelte; a kommunizmus 
konkrét helyzete ezt követelte; a 
kommunizmus magasabb érdeke ezt 
követelte; a parancsot végre kellett hajtani. 
És nincs megállás.  
 Persze Lukács (és Lenin) a 
szociáldemokrácia kommunizmust tagadó 
viszonyait kommunista viszonyoknak, 
illetve kommunista viszonyokká 
változtathatónak gondolta. Így nem nehéz 
az efféle tényleges szétszakítottságot és 
képzelt összeköthetőséget másutt is 
reprodukálni, „alkalmazni”. Ám még egy 
gond van. Ha a bűnt más helyett vállalják, 
ha a legöntudatosabbnak élen kell, és élen 
jár az – egyébként a fenti logikából 
következőleg meglehetősen önkényesen 
vagy pl. a „hatalmat a hatalomért” 
öncélúságával meghatározott – ellenség 
stb. megsemmisítésében, s ezzel mások 
helyett végzi a „piszkos” munkát a 
kommunizmus állítólagos üdvére, akkor a 
mások helyett vállat bűn mártírjává lesz 
egyben, ekképp a bűn alól a mások 
helyetti, kényszerű bűnelkövetés 
mártíromságával feloldozva. Bűn, ami 
önmagát   szünteti  meg.   A   pártállammal  
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kényszerűen annyit és úgy át kell vennünk 
a tőke rendszerének gyáriparából, 
mezőgazdaságából, élelmiszeriparából, 
ami még nem jelenti a kommunizmus 
öngyilkosságát. Mert az új viszonyok közt 
már reformálható a régi, de mint a tőke 
„konstrukciós hibájával” bíró (ember és 
természetpusztító technológiák, szak-
segédmunka, kulcsiparágak stb. 
hierarchiaképzése például), nem 
reformálható és nem tartható fenn a 
végletekig. Az  ipari  mezőgazdaság, állat-
tartás, növénytermesztés legkirívóbb 
visszáságait   csak   az   új,   kommunista  

 
viszonyok létrejöttével szüntethetjük meg, 
a   világmindenségbe  továbblépő  szabad 
személyiségfejlődés szükségleteinek a 
kielégítéséért folytatott termelés 
mozzanataként, s nem a tőkelogikával, a 
tőke eszelős és lehetetlen, önmaga által 
korlátolt  végtelenéért folytatott termelés és 
fogyasztás reménytelen reformjaként – de 
ezeknél többet, a kommunista 
viszonyoknak megfelelő „teljesen mást” 
kell létrehoznunk. A történelem által 
felvetett problémakör, a kapitalizmus 
meghaladva tagadásának, mint történelmi 
feladatnak   a   legnagyobb   kérdése   ez. 
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Bízunk benne, hogy erre az új, kommu-
nista viszonyok közt már lehet pozitív 
választ adni; és abban  is, hogy  ama  
válasz az egész kérdéskört – vege-
tarianizmus vs. húsevés – a régiségek 
múzeumába helyezi, a rokka, a kőbalta, a 
család,  a  tulajdon, a (bér)munka, az 
állam,  a  város  és  falu,  az  ipar  és mező- 

gazdaság mellé.  
 
Mert különben abban kellene bíznunk, 
hogy ronccsá nem válva élhetjük az 
élhetetlent, a tőke világát, a mindent és 
mindenkit megnyomorítót.  
 
És ebbe más is tönkrement már.  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

24

 

alá van rendelve a proletár osztályharc 
érdekeinek. Mi a mi erkölcsünket a 
proletár osztályharcának érdekeiből 
vezetjük le… Mi azt mondjuk: az erkölcs 
az, ami elősegíti a régi kizsákmányoló 
társadalom elpusztítását és valamennyi 
dolgozó egyesülését a kommunisták új 
társadalmát megteremtő proletariátus 
körül”. Miért hasonló a lukácsi felvetés a 
leninivel? A darabosság, mechanikus 
különválasztás, valamint az, hogy a 
proletár, kommunista stb. „erkölcs”, illetve 
az „etika” alapja, meghatározója a 
szociáldemokrata módon folytatott proletár 
osztályharc, azaz végső soron a 
proletariátus öngyilkossága: a pártállam 
építése. Lukács az „Erkölcs szerepe a 
kommunista termelésben” c. írásában a 
proletariátust munkafegyelemre, a munka 
magasabb termelékenységére való 
kényszerítését „külső” eszközökkel is 
lehetségesnek tartotta, amennyiben a 
„dolgozz többet, jobban” nem válik a 
proletariátus belső igényévé, erkölcsévé. 
Azaz, ha a proletariátus az őt 
kizsákmányoló pártállammal szemben 
elvesztené naivitását, létének megfelelően 
ellenségessé válna „saját” kizsákmányolói 
és elnyomóival szemben, akkor nem az a 
megoldás, hogy a tényleges 
proletárdiktatúráért fokozza a harcot, hogy 
valódi kommunista öntudata megerősödjön 
a polgári, illetve az osztálytársadalom-
restauráció szervezetei, tudatai, 
mentalitásai ellen. Hanem fordítva, a külső 
kényszert, azaz a pártállamot, a 
kommunizmus tagadását kell megerősíteni, 
ami persze, mondja Lukács, majd 
nehezebbé teszi az állam lebontását, a 
kommunizmus felső fokát stb. Vagyis a 
radikális szociáldemokrácia végkifejlete, 
mint ahogy maga a szociáldemokrata 
mozgalom nem szükségszerű tagadása a 
kommunizmusnak, hanem csak könnyebb 
vagy nehezebb utakat biztosít a 
kommunizmus felépítéséhez.  
 Mi természetesen mindezt tagadjuk. Nem 
állítjuk Lenin módjára azt, hogy az 
emberiség együttélési normái valamiféle 
kövület lenne, amiről le kell mosni a 

rárakódott mocskot, netán le kell pattintani 
néhány durva kitüremkedést, és kész is a 
kommunista mentalitás, társadalmi 
együttélési norma. Aztán jó 
pragmatikusként nem tesszük hozzá azt a 
pártállam, mint a proletár osztályharc 
egyetlen lehetséges útját igenelve – egyben 
némi ellentmondást generálva, mind az 
örök erkölcsiséggel, mind a pártállam 
kommunizmussal való egylényegűségével 
kapcsolatban –, hogy az erkölcsi norma 
történelmileg-társadalmilag meghatározott, 
osztályhoz, annak harcához kötött. Lenin 
polgári materializmusát, annak 
mechanikusságát (lásd ehhez Anton 
Pannekok: Lenin mint filozófus c. 
munkáját http://barricade.epizy.com/prog-
ram/Pannekoek_Lenin.zip) ebben a kérdés-
ben is el kell utasítanunk. Adott 
társadalmak, azok viszonyaiknak, 
fejlődésüknek stb. történelmi folyamatá-
ban, meghatározottságában létrejövésről 
van szó, olyan szerves egészekről, amik 
más történelmi körülmények között 
szükségképp másnak kell lenniük, még 
akkor is, ha néhány részletben hasonlítanak 
az előzőekre. Más alapok, más viszonyok – 
még az ugyanolyanoknak tűnő részeltek is 
másmilyenek lesznek, mert különböző 
egészek mozzanataiként azok, amik. S a 
polgári materializmus mechanikusága 
érhető tetten mind a pártállammal felépített 
kommunizmus képtelenségének igenlésé-
ben, mind abban, hogy e pártállam 
felépítése lenne az egyedüli helyes 
cselekedet a proletariátus részéről. 
Nyilvánvalóan ezt el kell utasítanunk, 
mivel, hogy újra és újra ismételjük, a 
pártállam társadalma – a pártállam 
hatalom-felhalmozásának alárendelt tőke 
társadalmaként sokban hasonlítva a 
kapitalizmus, a tőkefelhalmozásának 
alárendelt mindenség világához –, olyan 
osztályléthelyzeteket, viszonyokat jelent s 
teremt, amik személyiségszocializációi 
vagy a kommunizmus direkt tagadását, a 
hatalmat a hatalomért igenlését vagy a 
pártállammal szembeni kommunista 
forradalom tudati dinamikáját hozzák létre. 
Nem egylényegű a  kommunizmussal, nem  
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ban. S ezért kell mondanunk azt, hogy aki 
a szociáldemokrácia egyik vagy másik 
időszakára, fázisára stb. rábólint, akár a 
többit tagadandó, sőt, a többivel akár 
élethalál harcot folytatva, az szükségképp a 
másik fennállásához, létrejöttéhez is 
hozzájárul, akarva-akaratlanul; és ha 
mindezt a kapitalizmus felszámolásának a 
céljából tette, akkor minden polgári, illetve 
osztálytársadalom-restaurációs pártszer-
vezetre, proletárforradalom koncepcióra, 
kommunizmusképre stb. mondott igent, 
mivel a tőkét tőkét fenntartó-
restauráló módon akarta 
tagadni. S Lukács esetében a 
pártállammá lett szociálde-
mokráciával folytatott „kolla-
boráción” nem segít(het)ett 
az sem, hogy később a 
szektaetikát is megkritizálta, 
meg a „sztálini bürokratiz-
must”. A demokratizált 
bolsevizmus, mint írtuk volt, 
sem szüntetheti meg a 
közvetlen termelők alávetett-
ségét az államnak, tőkének, 
ezen viszonyok kényszert 
szülő kényszereinek; ezért 
nem lehet „ugrás… a 
szükségszerűségek birodalmából a 
szabadság birodalmába”, hogy 
„Belsebubbal”, pontosabban Engels Anti-
Dühringjéből vett idézet megfelelő 
alkalmazásával „próbáljuk kiűzni a sátánt”, 
azaz a szociáldemokráciát, annak 
ideológiáját. S még egy dolog. Az, hogy 
ölni bűn, de az osztályharc szükségessé 
teszi – mielőtt bármelyik jópolgár (újra) 
sikoltozni kezdene, hogy a komenisták má’ 
megint gyilkolászni akarnak, megjegyez-
nénk, hogy a tőke harca a bérmunkás-
osztály ellen is osztályharc, s a tőke 
halálbrigádjai és világháborúi a jópolgári 
sikoltozást olyan mesévé igazítják, ahol 
úgy kezdődik a történet, hogy visszalőttek 
– szóval, hogy a proletariátus osztályharca 
is szükségképp háborút és halált jelent, 
tehát a kommunista harc szükségképp a 
romlottá válás áldozatával jár (vö.: Lukács 
György: Taktika és etika), magában hordoz 

némi problémát. Nevezetesen a polgári 
materialista mechanikusságot és 
szétszakítottságot, a valóságra csak 
rímelés, ekképp elferdítés problémáját, ami 
analóg a lenini általános emberi normák 
(lásd Lenin: Állam és forradalom; LÖM 
25. Szikra kiadás 1952.) versus 
kommunista erkölcsök (Lenin: Az Ifjúsági 
Szövetségek feladatai; LÖM 31. Szikra 
Kiadás 1951.) kérdéskörével. Lenin az 
általános emberi normákkal kapcsolatban 
így ír: „Csakis a kommunista társadalom-

ban, amikor a kapitalisták 
ellenállását már végleg 
megtörték, amikor a kapi-
talisták végleg eltűntek, 
amikor nincsenek osztályok 
(vagyis nincs különbség a 
társadalom tagjai között a 
társadalmi termelési eszköz-
ökhöz való viszonyuk tekin-
tetében) –, csakis akkor 
»szűnik meg az állam és 
lehet szó szabadságról«. 
Csak    akkor   lesz    lehetsé- 
ges és akkor valósul meg 
igazán teljes, igazán minden 
kivételtől mentes demokrá-
cia. És  csak  akkor kezd 

majd elhalni a demokrácia, annál az 
egyszerű körülménynél fogva, hogy a 
kapitalista rabságtól… brutalitástól… 
megszabadult emberek fokozatosan 
hozzászoknak majd ahhoz, hogy 
megtartsák a társadalmi együttélés 
legelemibb, ősidők óta ismert és évezredek 
óta  minden  intelemben ismételt szabá-
lyait, erőszak nélkül, kényszer nélkül, 
alárendeltség nélkül, anélkül a külön 
kényszerítő apparátus nélkül, amelyet 
államnak neveznek.” (Állam és 
forradalom). A kommunista erkölcsökkel 
kapcsolatban pedig ekképp: „Mi tagadunk 
minden olyan erkölcsöt, amelyet 
embereken kívül álló, osztályokon kívül 
álló fogalmakból vezettek le. Mi azt 
mondjuk, hogy ez csalás, a munkások és 
parasztok félrevezetése és elbutítása a 
földbirtokosok és a tőkések érdekében. Mi 
azt mondjuk, hogy a mi erkölcsünk teljesen 
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I. 
 

Amit legelőször és leghatározottabban le 
kell szögeznünk: a szociáldemokrata 
mozgalom nem kommunista mozgalom. 
„A félreértések elkerülése végett 
tisztáznunk kell azt, hogy a 
szociáldemokrácia nem attól lett 
ellenforradalmi, hogy állami szereplővé 
lépett elő, vagy, mert "befogták". A 
szociáldemokrácia a proletárforradalom és 
kommunizmus szükségességének ellen-
forradalmi megoldásaként létrejövő 
mozgalom; pártszervezete hierarchikusság, 
ami a demokratikus centralizációtól a  
kvázi  katonaiig,  társadalom változtatása 
az elkülönült közhatalomra való 
törekvéstől az elkülönült közhatalommá 
válásig (pártállam) terjed. Forradalmisága 
így  olyan  tendenciaként  létező,  mely 
nem írhatja felül ellenforradalmiságát, 
olyan progresszió, amely nem reformálható  

forradalmivá; azt csak belőle kiszakítva-
kiszakadva lehet teljessé tenni. Tehát ami-
kor azt mondjuk, hogy integrált szociál-
demokrácia, akkor nem arra gondolunk, 
hogy a szociáldemokrácia lényegileg vál-
tozott volna, hanem hogy lényege ilyen 
viszonyban: a polgári állam aktív-irányító 
részeként fejeződött ki, s ellenforradalmi 
fejlődése e viszonyok meghatározott-
ságában pusztítja forradalmi tendenciáit 
(polgárivá, liberálissá válás). Más körül-
mények közt ama lényeg az állam teljes 
elnyeléséig és a tőke teljes alárendeléséig: 
a kapitalizmus ellentmondásainak pozitív 
felszámolása helyett ellentmondásait újjal: 
a pártállam hatalmának alárendelt tőke 
ellentmondásával terhelő, így nem 
tőkelogikával működésképtelenségig 
fejlődő osztálytársadalomig radikalizá-
lódik.”  Részeg  Hajó:  Saul fiához 2. rész).  
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Mármost az Oroszországi Szociál-
demokrata (bolsevik) Munkáspárt, azaz az 
OSZDMP(b) sem hívható kommunistának 
pusztán attól, hogy 1918-ban a pártot 
átkeresztelték Oroszországi Kommunista 
(bolsevik) Párttá. A név különbsége a 
körülmények különbözősége volt, nem 
pedig a lényegé. A nem radikalizálódó, 
polgári államba beépülő, az így 
megszerzett, mert adott körülmények közt 
megszerezhető pozícióit, hatalmát akár a 
tőkés világháború igenlésével, azaz az 
általa „képviselt”, ekképp manipulált 
(„fegyelmezett”, „nevelt”) bérmunkásság 
tőkés vágóhídra hajtásával fenntartó – 
vagyis nem egyszerűen a proletariátust 
önkényeskedve eláruló – „integrált” 
németországi szociáldemokrácia útját 
Oroszországban nem lehetett járni. Ettől az 
úttól az orosz társadalom, az alávetettek, 
kizsákmányoltak, kisemmizettek történel-
mi radikalizmusa, a tőkés fejlődés adott 
lehetői, és a cári állam (ezekből is) fakadó 
merevsége, kérlelhetetlensége elzárta az 
oroszországi szociáldemokráciát. S a 
látványos és radikális változtatásra 
kényszerített oroszországi szociál-
demokrácia, pláne ennek bolsevik ága 
gondolhatta azt, és mindezért gondolhatták 
róla, hogy ő több és más, mint a tőke 
reformere. Ám belső szervezete, hierar-
chikussága, mindennek személyiség-
szocializációi adott körülmények között 
sem tudott többet létrehozni, mint az 

alávetés, kizsákmányolás, kisemmizés 
más, a korábbiakhoz képest társadalmibb, 
korporatívabb formáit. Mind az 
önmagukba záródó termelőegységekhez 
képest – vagyis az obscsina1 önmagába zárt 
közösségéhez képest, ami így egyben 
minden belső „társadalmiság” ellenére a 
társadalmi össztermeléssel szemben 
tulajdoni jelleggel bírt –, mind a tőke 
társadalmi termeléséhez képest annyiban, 
amennyiben a széttöredezett, a külföld 
kapitalista hatalmaihoz képest jóval 
gyatrább tőkés magántulajdont egységes 
államivá, korporatívvá változtatta. 
Létrehozva ezzel a pártállam hatalom-
felhalmozásának alárendelt tőke 
rendszerét, annak korporatív, különös 
szerveződésű uralkodó osztályát és ennek 
alávetett bérmunkásosztályt, parasztságot, 
akiknek többletmunkája, kizsákmányolása 
tartotta fenn a pártállam hatalmát e 
kizsákmányolásért és ennek hatalmáért. 
 
 

 
 

II. 
 
A szociáldemokrácia elválaszthatatlan a 
társadalmi szintű és nagyságú 
szervezettségtől, a szociáldemokrata 
párttól. Mivel a kapitalizmus ellentmon-
dásait felismerte annyiban, hogy a 
kapitalista társadalmisággal szemben nem  
____________________ 
 
1 Az obscsina kérdéskörhöz lásd: Anton Pannekoek: 
A világforradalom fejlődése és a kommunizmus 
taktikája / Herman Gorter: Nyílt levél Lenin 
elvtárshoz. Előszó.http://barricade.epizy.com/prog 
ram/Gorter_ Pannekoek.zip; illetve Részeg Hajó: 
Előszó   Paul   Avrich   Kronstadt -   1921   c.  

lehet nem-társadalmiságot, individualista 
„önfelszabadítást” állítani vagy helyi szer-
vezetek önmagukba záródását, szétforgá-
csoltságát, egymással szembeni 
közömbösségét, tetteik össze nem 
hangolhatóságát és hangoltságát – a kapita- 
 
 
könyvéhez (A Részeg Hajó álláspontja 20. század 
eleji oroszországi proletár-forradalomról) 
http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-
hajo---ujsag-a-meghaladva-taga-dasert-a-kommu-
nizmusert/reszeg-hajo---eloszo-paul-avrich-
kronstadt-1921-c.-konyvehez. 
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tek, megnyomorítottak kizsákmányolóik-
nak, megalázóiknak, gyilkosaiknak nem 
akarnak igazat adni, akkor a kapitalizmust 
meghaladva kell tagadni. Azt pedig csak 
társadalmasítással, ennek megfelelő prole-
tár tudatossággal lehetséges, mi kommuni-
ta harccá, annak tudatosságává, szerveze-
tévé, konszenzussal döntő, nem demokra-
tikus, mivel nem állammá, hanem társa-
dalommá váló pártjává, mindennek megfe-
lelő szabad személyiségfejlődés folyamatá-
vá lesz. Ez a történelmileg-társadalmilag 
meghatározott meghatározó, ez a mérce, ez 
az alap. Csak ismételhetjük: a rabszolga-
ságot akár alávetettként, akár haszon és 
hatalomélvezőként igenlő, azt újratermelő, 
jóváhagyó gondolatvilággal, mentalitással, 
viszonyokkal nem lehet felszámolni a 
tulajdoni elválasztás, kizsákmányolás, hier-
archia, tőke és állam, kapitalizmus, 
ésatöbbi, önmagát túlélt, minden prog-
resszivitását rég elvesztett, történelmileg 
már szükségtelen, csak önmaga tehetet-
lenségének: a kommunisták gyengeségé-
nek okán fennmaradó, növekvő műkö-
désképtelenségével a világot pusztító rend-
szerét. S nem lehet felépíteni annak 
meghaladva a tagadását, a kommunizmust. 
Duczynska írásának fontosságát, prog-
resszivitását nem abban látjuk, hogy a

demokráciát   állítja   szembe   a   katonai 
centralizációval.  Hanem  abban,   hogy  
bár a demokratikusság naivjaként a 
bolsevizmus megreformálásának a 
képtelenségét vallja, de – mivel a 
forradalmi  progresszivitás  szempontjából 
a  katonai  centralizáció  viszonyainál  
tűnik  fel a legélesebben a kritika, 
önkritika, konszenzus hiánya, a „magasabb 
célokért” való elszemélytelenedés, és 
elszemélytelenítés, feljebbvalóvá korlá-
toltság és alávetetté nyomorítás, vagyis az 
antikommunista tendenciák – akarva-
akaratlanul  rá  tudott  és  rámutatott arra, 
hogy a radikális-szociáldemokrata 
pártállam, annak pártszervezete, minden 
„friss forradalmisága”, „romlatlansága” 
ellenére (ekkor még a nagy, a Sztálin és a 
rémálom  még  nem állt össze Nagy 
Sztálini  Rémálommá, csak dolgoztak 
rajta) a társadalmasításhoz elengedhetetlen 
szabad  személyiségfejlődés  tagadása. 
Azaz „legforradalmibb” időszakában is a 
tőke, az állam, a hierarchia társadalmi-
termelési viszonyait  fenntartó,  a kritika  
és önkritika  hatalmat  a  hatalomért  
látszatait  és karikatúráit létrehozó 
pártszervezet, mindennek megfelelő-
újratermelő mentális-tudati  osztálytársa-
dalom-restauráció.  
 

 
* 
 

Függelék 
 

Lukács, Lenin, erkölcs, probléma 
 
Lukács György – a 6-os jegyzetben 
említett – írásai, illetve Duczynska Ilona 
„Széljegyzetek a KMP bomlásához” című 
írása alapján kell azt mondanunk, hogy 
Lukács mindkettőt: a demokratikus utat és 
a pártállamot, annak katonai centrali-
zációját is „legitimálta”. Persze nem 
egyszerre; már abban az értelemben nem, 
hogy először a demokratikus verziót 
támogatta a bolsevik működéssel szemben, 
majd bolsevikként a katonai centralizációt 

a polgári működésekkel (és egyben a 
proletariátussal) szemben. Ám abból a 
szempontból mindkettőt egyszerre 
legitimálta, hogy a szociáldemokráciát 
igenelte. Az pedig a történelmi helyzettől, 
annak dinamikájától, stb. függően 
változhat és változik, nem pedig a belső 
lényege lesz másmilyen. A belső lényege 
ilyen, hogy eme változásokra alkalmas, a 
belső lényege fejeződhet és fejeződik ki 
különböző formákban, azok dinamizmusá-
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rombolóerőkké változása „saját” tőkés 
viszonyai közt. Ezért új viszonyok: 
társadalmibbak, nemzetközibbek kellenek, 
hogy a már meglévő termelőerők ne 
legyenek és ne lehessenek rombolóerők. 
Ám a történelem itt nem állhat meg: a 
tulajdoni elválasztást és ennek megfelelő 
társadalmi összekötéseket meghaladva 
tagadó viszonyokhoz elégtelenek a tőkés 
viszonyok közt létrehozott termelőerők, 
azok az új viszonyoknak megfelelő, azokat 
fenntartó termelőerő-fejlesztés alapjául 
szolgálhatnak csak, különben az új 
viszonyokat nyomorítják vissza 
kapitalizmussá. Ez az átmenet, mint 
szerves egész azonban tartalmaz még egy 
mozzanatot. A tulajdon világának 
legtársadalmabbika tulajdont tagadó 
társadalmasítást követel, ezt pedig nem 
lehet paranccsal és alávetéssel, rabszolgává 
tevő viszonyok személyiség-
szocializációjával végrehajtani. Ehhez az 
osztályharc kommunista harccá 
változtatása, azaz a proletár osztályöntudat 
szabad személyiségfejlődéssé forradal-
masítása szükséges a tőke, az állam 
felszámolásáért folytatott harcban, illetve 
harcként. Azaz a forradalmi, kommunista 
harci szervezetnek a szabad személyi-
ségfejlődés szervezetének kell lennie, 
mivel rabszolgákkal, kik rabszolgák 
akarnak maradni, társadalmasítani nem 
lehet, legfeljebb csak a parancsnokok 
világát létrehozni, államosítani, kapitaliz-
must restaurálni. Mindennek etikája, 
mentalitása, nem lehet a „rossz feltétlen 
vállalása”, mivel a cél meghatározza és 
nem szentesíti az eszközt; és nem lehet a 
végtelenségig tartó demokratikus, külső-
belső harcok nehézsége, mivel maga a harc 
nem lehet demokratikus, tőkés rendszerben 
maradó, polgári államba integrálódó kis 
lépések politikája. Lukács György „A 
bolsevizmus, mint  erkölcsi  probléma”612 

                                                            

612 Lukács György: A bolsevizmus, mint erkölcsi 
probléma. Történelem és osztályöntudat. Magvető 
kiadó 1971. 11.o.; uo.: Az erkölcs szerepe a 
kommunista termelésben. 22. o.; A kommunizmus 
erkölcsi alapja. 18. o. Illetve lásd  még  uő:  Taktika  

című írásának mindkét útját, a kezdetben 
Lukács által vallott demokratikus, a 
kapitalizmusba hatalmi tényezőként, állam 
stb. embereként beépülés és egyben nem-
kapitalistaként a mindez elleni harc 
„emberfeletti önfeláldozás és lemondás”-t 
követelő képtelenségét is (ha igaz, hogy a 
lét határozza meg a tudatot, akkor pont az a 
feladat, hogy – kommunista szempontból – 
a kapitalista lét a lehető „legkorlátozot-
tabb” legyen, ne legyen hatalmi, tőketulaj-
donosi stb, mivel ez hatványozottabban 
antikommunista tudati orientációkat 
generál), és a katonai centralizáció később 
Lukács által is vállalt – majd se az első, a 
polgári-szocdem úthoz visszatérni nem 
akaróan, de a bolsevizmust se megtaga-
dóan kritizált – „igazságig keresztül-
hazudás”, a ”jót rossz eszközökkel”, „a 
rosszból jó származik” „szektaetikáját” is 
elutasítjuk. Mert az új rendszer nem 
egyszerűen az elidegenedés, elnyomatás 
ellen, magasztos erkölcsi okokból kell 
létrehozni, nem egyszerűen az „emberi” 
abszolút pozitívvá tétele, azaz társadalmi-
történelmi meghatározottságainak, szük-
ségszerűségeinek, személyiségszocializá-
cióinak a tagadása: utópiagyártás és 
megvalósítás a feladat. Nem lehet a 
társadalmi-történelmi meghatározottságo-
kat, vagyis a konkrét embert tagadni és 
helyette a magasztosra hivatottat vagy épp 
a magasztosra akár a legalantasabban 
kényszerítendőt állítani. Ennél profánabb 
az ügy: a kapitalizmus, mint a tulajdoni 
elválasztás legfelsőbb fokának, fentebb írt 
kibékíthetetlen ellentmondásainak a pozitív 
megoldása a történelmi feladat – vagy jó 
esetben az emberiség pusztulását kísértő 
barbarizmusba kell visszahullani, és előröl 
kezdeni a történelmet s eljutni aztán 
ugyanide. De ha az emberiség nem akar 
ötszáz vagy ezer éves kitérőt tenni, ha az 
alávettek,   kizsákmányoltak,   kisemmizet- 

                                                                                      

és etika. Lukács György: Forradalomban – cikkek, 
tanulmányok 1918-1919. Magvető kiadó 1987. 124. 
o. A Lukácsi és Lenini „normákról” lásd a 
függeléket.  
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lista állam, a gépi nagyipar tőkéjének stb. 
társadalmisága mindezzel szemben az 
össztársadalmi szervezettség erejével tud 
hathatósan fellépni a nyers erőszaktól a 
kifinomult manipulációig – a 
szociáldemokrácia lényegénél fogva 
pártban gondolkodó. De a szociálde-
mokrácia pártszervezet, mint a tőkével, 
kapitalizmussal kompatibilis, hierarchikus 
rendszer és annak fegyelme, nem lehet a 
kommunizmus szervezete és együttmű-
ködése. Lehet szigorúan vagy kevésbé 
szigorúan centralizált, ráépülhet más 
hierarchikus szervezetekre (pl. 
szakszervezetek), haladhat együtt a tömeg, 
a középvezetői réteg, a bizalmiak stb. a 
reformista vezetéssel a pártfegyelem 
szocializációjának megfelelve vagy épp a 
vezetés lehet „forradalmibb”, 
„öntudatosabb”  a  párt  tömegeinél,   netán 

fordítva, a tömegek radikalizálódhatnak a 
pártvezetéssel szemben a pártszakadásig – 
de a kommunizmus társadalmiságát, annak 
egyenlőségét és egységességét 
szükségképp tagadnia kell. Vezetők és 
vezettek világa, az alá-fölérendeltség 
világa  szükségképp a részekre daraboltság 
világa az alá-fölérendeltek kibékíthetetlen 
ellentéteiből  következőleg; ezért a 
legtöbb, amit a szociáldemokrácia a 
társadalommá válásakor elérhet az az 
állammá, az elkülönült közhatalommá, a 
társadalmat osztálytársadalomként 
fenntartó rész totális uralmává válás és 
rögzülés a társadalom többi, ekképp 
számára külső, egyben neki alávetett része 
felett, s nem az egész totalitásává levés. 
Nem kommunista párt: belső viszonyainál 
fogva soha sem lehet azzá, s pártja sem 
lehet társadalommá. 
 

 

 
 

 
III. 

 
Mindez azonban nem egyszerűen a 
(korabeli) szociáldemokrata pártok „bűne”. 
Maguknak az elnyomott, kizsákmányolt, 
kisemmizett tömegeknek, legyenek 
szociáldemokraták, szindikalisták és/vagy 

épp anarchisták, a kapitalizmus utánról, 
kommunizmusról való elképzelésük nem 
igen lépett túl azon, hogy 
„munkáshatalom”, hogy a burzsoázia stb. 
helyett  most  egyszerűen proletariátus lesz 
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az úr. Ez egyrészt abban nyilvánult meg, 
hogy a kapitalizmus által létrehozott, 
ezáltal hozzá és ellenében strukturált 
termelőerők, termelési apparátusok „egy-
szerű” átvételében gondolkodtak. A gond 
csak az, hogy a gyárak, mezőgazdasági 
üzemek stb. termelékenysége, társadal-
misága – a nemzetközi munkamegosztás, a 
szükségletek differenciáltsága, az 
önmagukba nem záródható termelők, 
termelési egységek, illetve a piac és az 
állami szabályozás lehetőin is túlfejlődő 
nemzetközi monopolizáció stb. – maga a 
tőkefelhalmozás ellen hatnak az eleven 
munkaerő kikapcsolása, a munkaalapúság, 
a szabályozhatóság tagadása, ekképp végső 
soron az áruérték és tulajdoni elválasztás 
tagadása okán. De egyben kapitalista ter-
melőapparátusként, termelőerőként a kapi-
talizmus viszonyait tartják fenn pont a tő-
kének megfelelő, azzal csereszabatos, hier-
archikus munkamegosztásukkal, és munka-
alapúságukkal, ennek személyiségszocia-
lizációival – eleven munkaerő kizsákmá-
nyolásaként, kizsákmányolásáért létreho-
zott eszközökről van szó továbbra is. A 
kapitalizmushoz túl sok, a kapitalizmus 
meghaladásához túl kevés esetével állunk 
szemben; ám a korabeli munkásmozgalom 
számára a kapitalizmus alacsonyabb fej-
lettségéből, illetve a végig nem járt utak 
tapasztalatlanságából következőleg ez még 
nem tűn(hetet)t bajnak. Pláne azért – és ez 
a másrészt –, mert a termelési viszonyokat 
sem kívánták (gyakran) megváltoztatni 
lényegében. Önmagukba zárt munkásta-
nácsokban, kommunákban, szakszerveze-
tekben, ágazatokban – amiket társadalmi 
egésszé végső soron piaccal kapcsoltak 
(volna) össze – vagy épp a termelőegysé-
gek stb. államivá, elkülönült 
közhatalommá szervezésben, „társadalma-
sításban” gondolkodtak. S akár kvázi tulaj-
doni elválasztással és lényegében társadal-
milag szükséges munkaidő/áruérték/piac 
stb. összekötéssel, akár domináló tenden-
ciaként vagy ténylegesen „új”, korporatív28 
                                                            

28 Lásd ehhez Fehér Ferenc – Heller Ágnes – Már-
kus László: Diktatúra a szükségletek felett. 79. o. 

uralkodó osztályt képző állami 
hierarchiában folytatott / szervezett terme-
lésről van szó, nem lesz meghaladva-
tagadva a tőke világa és viszonyai. A 
létbiztonság e viszonyok közt – s ne 
felejtsük, e „új” viszonyokat forra-
dalminak, azaz mássá már nem lehetőnek 
gondolták/gondolják, vagyis nincs más 
perspektíva, nincs miért „fékezni” – arra 
indítja a tömegeket, hogy egyre többet 
felhalmozni a többi ellen és szükségképp a 
többiből, mivel így tudják magukat védeni 
a többiek „piaci”, tőkés felhalmozásával 
vagy épp a nagyobb hatalmú parancsával 
szemben. Ez a tőke és világának fenn-
tartása, illetve restaurálása. Azaz a korabeli 
„kommunistának” hívott-gondolt elképze-
lések merőben statikusak voltak: minden 
marad a régiben, csak a formák és hang-
súlyok változnak. Nem tagadták-tagadják 
lényegében a tulajdoni elválasztást, annak 
áruérték összekötését, vagy a mindezt 
létrehozó/fenntartó hierarchikusságot, min-
dennek személyi-ségszocializációit, irraci-
onalitássá levő racionalitását. Nem társa-
dalmasítanak ténylegesen és nem teremtik 
meg aztán ezen új viszonyok által megen-
gedve és az új viszonyokat fenntartó, 
ezeknek megfelelő új termelőerő-bázist, 
hanem csak a „meglévőt”, a kapitalistát 
terjesztik el adott esetben a kapitalizmus 
ellenében  (iparosítás,  villamosítás  stb.   a 

                                                                                      

Megjegyezzük (ismét), hogy a szerzők ekkori 
piacszocialista álláspontjával és ebből fakadó 
megoldásaival nem értünk egyet. A könyv 
legértékesebb részének a Márkus György által írt 
„Gazdasági és társadalmi struktúra” című részt 
tartjuk. S ennek alapján (is) állítjuk azt, hogy a 
Szovjetunió társadalmát - legalább is az első ötéves 
terv időszakától kezdve, szemben a NEP 
tendenciáival - nem hívhatjuk államkapitalistának: 
ez esetben a tőkének kellett volna uralkodnia, 
főként állami tulajdonként; az állam beruházásainak 
a tőkelogikát kellett volna követnie, a tőkéhez 
kellett volna a beruházásokat keresni-igazítani, nem 
pedig a beruházásokhoz a tőkét. De a 
kommunizmushoz, a kapitalizmus meghaladva-
tagadásához való átmenetként se jellemezhetjük a 
„szovjet típusú” társadalmakat: a (párt)állam 
hatalomfelhalmozását csak a tőkefelhalmozás 
(újbóli) dominanciájáig lehet fejleszteni-reformálni. 

28

 

 
 

 
 
 

VII. 
 
Mi azt állítjuk, hogy a kommunizmus a 
kapitalizmus meghaladva tagadása, hogy a 
kommunizmus a kapitalizmus 
ellentmondásainak pozitív megoldása, 

abból következőleg, hogy a kapitalizmus 
fejlődése saját viszonyain való túlfejlődés 
társadalmiságban, nemzetköziségben, ter-
melékenységben,  s  ezzel   termelőerőinek  
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pártállammá válással is, vagyis azzal, hogy 
a „munkásság pártjából” a munkásságot 
stb. kizsákmányoló és alávető uralkodó 
osztály sajátos tulajdonosi szervezetévé 
lesz. Ahol a bérmunkásság, parasztság stb., 
a tagság „alsó része”, „külső párt” lehet 
csak, a valódi döntő és vezetőréteg, a 
nomenklatúra hivatkozási alapja, 
kizsákmányoltja és – kis részük – leendő 
kiemeltként leendő uralkodó. S ebből is 
továbbfejlődhet olyan pártállammá, ami a 
tőkének, illetve a tőkelogikának, a 
„pragmatikusnak” lesz teljesen 
alárendeltjévé (lásd Kína), a pártállam 
hatalomfelhalmozásának alárendelt tőke, 
bérmunka stb. időszakával szemben, vagy 
a pártállamot lebontó tőkebarát polgári 
párttá (lásd Kelet-Közép Európát). S mint a 
kommunizmustól „függetlenítettként” az 
így vagy úgy szervezett uralkodó osztállyá 
és/vagy annak konkurenciaharcosává 
fejlődő, adott szituációban a szélső-
jobboldali tendenciák sem (lehetnek) 
idegenek tőle. Lásd pártállamként a 
nemzetiségi politikákat, a csúcsvezetésnek 
való alárendelés uniformizációjából fakadó 
elnyomatást – a csúcsvezetéstől, a 
„központtól” való nyelvi, szokás stb. 
eltérés különutasságot, a parancs végre 
nem hajtásának gyanúját és valóját 
hordozta magában – amik szélsőjobboldali 
ideológiákká és viszonyulásokká fejlődtek 
(Románia, Észak-Korea stb.), vagy akár 
pártállami múlttal, akár anélkül létező 
tisztes polgári szavazatvadászoknak pl. a 
migráció kérdéséhez való viszonyulását 
Európa jelenében.  
 Persze itt arról van szó, hogy a 
szociáldemokrata mozgalom lényegéből 
kifolyólag milyen fejlődési lehetőkkel bír 
adott történelmi szituációkban, milyen 
változtatva-változásokon, milyen fejlődé-
seken mehet/megy keresztül, nem pedig 
arról, hogy a szociáldemokrata mozgalom 
teljes tagsága bármikor bármivé tudna 
válni. Például egy, a szociáldemokrácián 
túlra, tanácskommunista irányba radika-
lizálódó,   SPD    tagként   „kezdő”  német- 

országi munkás nem valószínű, hogy 
alkalmas lett volna Pol Pot-féle 
tömeggyilkosságok végrehajtására. Vagy a 
liberalizálódó szociáldemokrácia pártjaiból 
a „szocializmusban” gondolkodó munkás-
ság, értelmiség stb. kikopik előbb vagy 
utóbb. Vagy például a sztálini korszak 
„párttisztogatási” kampányainak okai 
között az is ott volt, hogy a „túl kritikus”, 
nem kellőképp karrierista, a csúcsvezetés 
által nem oly könnyen felhasználható 
„régi, lenini” párt tagsága, apparátusa a 30-
as évekre Sztálin számára nem volt több, 
mint „ócskaság, limlom, elhasználódott 
gőz”511, azaz potenciális ellenzék és 
ellenfél, akivel le kell számolni. A 
szociáldemokrácia adott fejlődése a tagság 
változását is maga után vonja; a „régiek” 
által előkészített új helyzet „új embereket” 
követel. S mint „hatalmat a hatalomért” 
működés fejlődése szükségképp feltételezi 
e váltásoknak a könnyedtől az ostobán és a 
képmutatón át az aljasig tartó 
megvalósulását, egyre ellenforradalmibb 
jellegét.  
 Mindezen pedig az sem változtat, ha a 
kapitalizmus növekvő ellentmondásai, 
működésképtelensége láttán – na meg az 
úgy, ahogy, de radikalizálódó tömegek 
hatására, a szavazataikért – néhány 
szociáldemokrata párt a liberálisból 
megpróbál visszaváltani klasszikus, 20. 
század eleji szociáldemokratába. 
Elfelejtve, hogy – egyelőre még – nem a 
történelem kezdődött újra, hanem a 
kapitalizmus fejlődése jutott a végpontjáig. 
Hogy aztán visszajuttat-e minket szeretett 
rendszerünk a „boldog békeidők” végére 
némi kőkorszaki kitérő után, vagy még 
ennyiben sem kezdhető újra a történelem; 
netán mégis megszabadulhatunk az 
emberiség előtörténetétől végre és 
továbbléphetünk, azt majd a történelem 
dönti el. De egy biztos: a kapitalizmus 
elleni gyógyszer nem a szociáldemokrácia, 
hanem a kommunizmus.  
                                                            

511Anatolij Ribakov: Az Arbat gyermekei. 
Fordította: Szilágyi Ákos. Megjelent: Befejezetlen 
forradalom. Szerk.: Szilágyi Ákos. 129. o. 
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túltermeléssel küzdő „külföldi” tőkés 
iparokkal, azok dömpingjével szemben). 
Nem tagadják meghaladva a tőke, az 
állam, a tulajdon viszonyait, sem az ipart, a 
mezőgazdaságot stb., ezek technológiáit, 
hierarchikus munkamegosztásait és 
elválasztottságait, vagy a szabadidő-
munkaidő hasadtságát, a munkát stb. Nem 
hordozták lényegileg, csak és legfeljebb 
„mintha”, csak formailag a „mindennek 
másképp kell lennie” attitűdjét. S eme 
„tőkével kompatibilitás” igenlése tovább 
erősödött azzal, hogy a tőke meglévő 
intézményei, állama stb. a bérmunkásság, 
proletariátus elől elzártként, így 
meghódítható-meghódítandóként léteztek. 
Társadalmi méretekben el kellett jutni 
például az egyre általánosabb választójog, 
vagy épp a pártállam működésének valós 
tapasztalatáig, hogy ezekről az eszközökről 
ne csak „elméletileg” bizonyítódjék be az, 
hogy alkalmatlanok a kapitalizmus 
meghaladva tagadásához, hogy erre a célra 
alkalmatlan eszközök.39 És eme „tőke-

                                                            

39Persze ez nem jelenti azt, hogy a kommunistáknak 
pusztán a történelmi helyzet éretlenségéből 
következőleg fel kellene adniuk a kommunista 
álláspont képviseletét. A kommunizmus a 
kapitalizmus ellentmondásainak pozitív 
megoldásaként, mint szükségesség objektíve létező, 
és ennyiben egy, nem pedig korszakonként változó. 
Az, hogy a kommunisták elismerik, hogy adott 
helyzetben a világháború kitörése szükségszerű és a 
társadalmi forradalmat katalizálhatja, vagy hogy a 
szociáldemokrácia, vagy a fasizmus-antifasizmus, 
vagy a nemzeti felszabadító, vagy polgárjogi 
mozgalom stb. lett/lesz az uralkodó eszme és 
vonulat, hogy a tömegeknek ekképp szereznek 
társadalmi tapasztalatot stb., nem jelentheti azt, 
hogy akkor ők maguk – az új társadalom szülési 
fájdalmait lerövidítendő –, támogassák a 
világháborút, vagy vezessék akár a fasizmus, vagy a 
szovjet, vagy a polgári-radikális társadalmi 
működéseket. Mondván, hogy tudatosabbak lévén 
azoknál, akik a valóság polgári stb. felfogásából 
következőleg csak rímelni tudnak a valóra, e 
mozgalmak is „épelméjűbbek” lehetnek, illetve 
ilyen vezetéssel, irányítással, „derékhaddal” 
könnyebb lesz adott történelmi időszak, szakasz 
végére jutni, vagy épp áttérni a valós kommunista 
tömegmozgalom időszakára. Nem, a kommunisták 
és a kommunista mozgalom nem kompromittálhatja 
és nem rohaszthatja magát ilyen-olyan polgári, 

ellenesség, mi a tőkével kompatibilis” 
gondolatvilág, mentalitás aztán sajátos 
szervezeti formákban, általuk (is) erősítve-
terjesztve jelent meg: szociálde-
mokráciaként például.410  
 

                                                                                      

osztálytársadalom-restaurációs stb. mozgalomban, 
pusztán azért, mert az népszerű és/vagy 
szükségszerű. Hogy a polgárság, a tőke, az 
ellenforradalom, a reformizmus stb. mit izzad ki 
magából, ennek milyen hatásai, progressziói 
lehetnek, ez egy dolog. De ahhoz, hogy a 
kommunistáknak nőjenek nagyra, el kell különíteni 
őket – amennyire lehet s kell – a kommunistáktól. 
Mert csak akkor lehet a kommunista mozgalom 
„fogadóállomása” a különböző, kapitalizmust 
tagadni akaró, ám osztálytársadalom-restaurációvá 
levő mozgások kiábrándultjainak, ha e 
mozgalmakat nem vezetik, ha e mozgalmakban 
csak akkor vesznek részt, ha abban nem feloldódva, 
azt nem legitimálva, önmagukat ekképp nem 
korrumpálva annak tagságát e mozgalmak ellen 
kommunistává radikalizálhatják. Ebből a 
szempontból tehát a kommunista mozgalomnak 
fogadóállomásnak és új kezdetnek kell lennie: úgy 
is, mint nem korrumpált és nem korrumpáló – és 
épp elég bajunk van a polgári szocializációnk 
antikommunizmusával ahhoz, hogy ne akarjuk ezt 
tetézni azzal, hogy a polgári működések irányítóivá, 
hasznos idiótáivá, nagyszerűbbjeivé váljunk –, és 
úgy is, mint a végig nem járt út reménye, ami a 
többi út reménytelenné válásával dereng(het) fel a 
társadalom kizsákmányolt, kisemmizett, alávettett 
tömegei előtt.  
 
410Ehhez kapcsolódóan lásd jegyzetünket az 
anarchizmussal kapcsolatban, a cikk végén, a 
függeléket követően.  
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IV. 
 
A szociáldemokrácia nem statikus tárgy, 
hanem a történelem dinamizmusára 
reagáló, általa alakuló, illetve azt alakító 
különös szerveződés, viszonyulás. Ez azt is 
jelenti, hogy a szociáldemokrata működés 
saját belső szervezettségét, hogy demok-
ratikusan vagy katonailag centralizált, nem 
választhatja szabadon, de azt is, hogy e 
kettő lehetőjét a szociáldemokrácia saját 
magában hordozza, s maga a történelmi 
szituáció kényszeríti ki a katonai vagy 
demokratikus formát. S kommunista szem-
pontból pont az a baj, hogy olyan szerve-
zettel állunk szemben, ami e két szervező-
dési formát hordozza és hordozhatja csu-
pán, hogy e szervezetnél a történelmi szitu-
áció csak e kettő közül kényszerítheti ki 
valamelyiket, nem pedig az, hogy valakik a 
demokratikus vagy épp katonailag centrali-
zált formát részesítik-e előnyben. Pont az a 
gond, hogy a szociáldemokrácia szerve-
zetének személyszocializációit, a „vezetők 
jobban tudják” attitűdjét, a „parancs, mit 
csak fentebbről jövő paranccsal lehet felül-
írni” fegyelmét nem lehet sem a történelmi 
helyzetre, célokra, vagy épp a „lenini el-
vekre”, sem a demokráciára való hivat-
kozással felülbírálni. Utóbbiak ugyanis 
pont ezeknek a viszonyoknak  a  fenntartói,  

illetve ideológiái. Nem lehet a parancsot és 
annak világát pusztán szabotálással, dezor-
ganizációval, „likvidátorsággal” megszün-
tetni, mivel ha nincs felmutatva másféle, e 
lényeget tagadó működés, akkor a „józan 
ész” mint kisebbik – valójában „másik”, 
minőségileg különböző – rosszat: a szo-
ciáldemokrata szerveződést fogja igenelni 
azon az egyébként meglehetősen korlátolt 
alapon, hogy a semminél több, úgy, ahogy 
de működik. A parancs végrehajtásának 
lassításával és jobb vezetők utáni vággyal, 
vagy épp közösségibb, „alulról szerve-
ződőbb” vezető-kiválasztással pedig az 
egyik szociáldemokrata formát állítják 
szembe a másikkal, a formát lényegnek, 
ekképp lényegi tagadásnak gondolva a 
dolgot. Pláne, ha nincs olyan társadalmi 
működés, szervezet, ami mind a tőke, az 
állam társadalmát, mind azok mintha-
tagadásának szervezeteit, például a 
szociáldemokráciát ténylegesen, meghalad-
va tagadja. Csak hát a kommunizmus törté-
nelmi feladata attól még történelmi feladat 
marad  a  maga  meghatározottságaival  és 
követelményeivel; s szociáldemokráciát 
szociáldemokráciával, a kapitalizmus res-
taurációját a kapitalizmus restaurációjával 
gyógyítani nem lehet. 
 

 
 

30

 

V. 
 
 A szociáldemokrácia azonban nem 
egyszerűen polgári működés. Azon 
mozzanata, hogy a proletariátust szervezi a 
tőke ellen úgy, hogy a tőke akarva-
akaratlanul fennmaradjon azt is jelenti, 
hogy jelentős tőkellenes progresszióval 
bír(hat). Ez azonban nem jelenti sem azt, 
hogy ez a mozzanat uralkodóvá válhatna 
szociáldemokrataként, s átváltoztathatná 
magát a szociáldemokráciát „tisztán” 
forradalmivá úgy, hogy közbe ő maga és a 
szociáldemokrácia szociáldemokrata 
marad; sem azt, hogy a forradalmi 
progresszivitást a szociáldemokrácia 
mindig, minden helyzetben, történelmi 
időszakban hordozná. Ahogy a szervezeti 
formája, úgy kommunista forradalmisága, 
vagy pontosabban annak látszata 
történelmi szituáció által, „külsőleg” 
kikényszeríthető-kikényszerített, nem pe-
dig belső, adott esetben a történelmi 
szituációval szemben érvényesítendő 
szükséglet. Semmi más nem fejeződik ki 
ebben, mint az, hogy a szociáldemokrácia 
a kommunizmus szükségességének 
ellenforradalmi megoldása; hogy a 
kapitalizmus, a tőke, az állam gravitációs 
teréhez kötötten adott időszakban a 
munkásság pártja, és annak, adott esetben 
általa is gerjesztett forradalmi erejétől leng 
ki szélsőbalos irányba, vagy épp a munkás- 

ságot húzza vissza az osztálybéke polgári 
univerzumába. Ezért nem „egyszerű” 
polgári párt, de nem is kommunista, mert 
belsőleg nem a forradalmiságot, hanem 
csak ki nem teljesedhető tendenciáját 
hordozhatja „külső” hatásra. A forradalmi 
mozzanat nem maradhat meg másképp, 
mint a szociáldemokráciából kiszakítva-
kiszakadva, önálló életre kelve.  
 

 
 

 
VI. 

 
Magának a szociáldemokráciának az 
ellenforradalmi fejlődése azonban azt is 
jelenti, hogy a szociáldemokrácia egy 
ponton túl egyre kevésbé a kommunizmus 
szükségességének ellenforradalmi megol-
dása, hogy progresszivitása – ami egyben 
sajátos ellenforradalmiságot tételez – elhal. 
Ez létrejöhet a polgári államba való teljes 
beintegrálódás eredményeképp, azaz a 
munkáság pártjából egyszerű gyűjtő, 
„szupermarket” párttá lesz, s fejlődésének 
korábbi időszakából legfeljebb az egyre 
kapitalistabarátabb baloldaliság, szociális 

„védelem” marad. Ekkor, általában erőtel-
jes liberális tendenciákkal a tőkés gazdaság 
fejlődésének menedzsereként lép fel 
(„szakértelem” stb.) annak nevében, hogy a 
működő, prosperáló gazdaság mindenkinek 
lehetőséget nyújt a jóléthez – elfelejtve azt, 
hogy a tőke a bérmunka kizsákmányolója, 
hogy a tőke semmit sem ad ingyen, azaz 
bármiféle szociális „haladás”, már ameny-
nyire és ameddig ez lehetséges a tőke 
társadalmában,   a   bérmunka   osztályhar- 
ca   nélkül   semmiképp   sem   jöhet   létre. 
A progresszivitása    elhalhat      aztán     a  
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