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VITA A BARIKÁD KOLLEKTÍVÁVAL 
 

 
RÉSZEG HAJÓ KRITIKÁJA 

 
Az év elején a Barikád Kollektíva (BK) 

kiadott egy fontos brosúrát.1 Sajnos 
mostanában nem fordult elő ilyesmi, pedig a 
proletárharc szempontjából nagy jelentőségű 
kiadványokat hoztak létre a közeli múltban: 
Pannekoek: Lenin, mint filozófus vagy az 
Anton Pannekoek: A világforradalom 
fejlődése és a kommunizmus taktikája / 
Herman Gorter: Nyílt levél Lenin elvtárshoz.  

Ezúton elsősorban elvtársi üdvözletünket 
akarjuk kinyilvánítani egy olyan kiadványnak 
amely, mint azt a brosúra előszavában is 
felvetik igencsak elhanyagolt téma 
Magyarországon. Itt azért megjegyeznénk, 
hogy a felsorolt kiadványok közül 
elfelejtették megemlíteni a mindeddig, a 
kommunista harc szempontjából (mármint 
ebben a témában) eddigi legfontosabb 
brosúrát, amely 1931- 39. Forradalmi hullám 
Spanyolország területén címet viseli, a  
hajdan volt  Kommunista Újság (K.Ú) 
szerkesztői készítették és a Sztrájk lapon 
(http://www.oocities.org/sztrajk/spany.htm) 
található meg. Ha jól emlékszünk, akkor 
maga a Barikád Kiadó is kiadta. Persze, azt 
mi is látjuk, hogy ezen brosúra igencsak 
kezdetleges volt , és ami problémásabb erős 
idealista üzenettel, ami az IKCS 
(Internacionalista Kommunista Csoport – 
GCI) igencsak egyszerű osztályharc 
szemléletét hordozta magán.  

Agustín Guillamón, kommunista történész 
érdekes könyvet írhatott.2 erre jöttünk rá a 

                                                            

                                                                                           

1  1936: Proletárfelkelés, osztálykollaboráció és 
ellenforradalom Katalóniában– könyvismertető 
(http://barricade.hol.es/vitairatok/guillamon_ismerteto_
hu.html) 
 
2  Agustín Guillamón: La revolución de los comités. 
Hambre y Violencia en la Barcelona Revolucionaria. 
Dejulio a diciembre de 1936. (A bizottságok 
forradalma. Éhség és erőszak a forradalmi 
Barcelonában. 1936 júliusától decemberéig.); Aldarull 
Edicions/El Grillo Libertario, 2012. A spanyol 
forradalomról több írása is megjelent: 

brosúra olvasása közben. Sajnos a BK nem 
tért (vagy térhetett) ki e nagyszerű történész – 
mozgalmár életútjának és munkásságának 
felvázolására.3  A brosúra megpróbálja eme 
könyv lényegét és hangulatát visszaadni. A 
könyv olvasása nélkül nemigen tudjuk 
megítélni ennek sikerét, de úgy érezzük, hogy 
azért lényegében elvégezte ezt a nem könnyű 
feladatot. Felvázolja az események menetét, 
azt, hogy a harcoló proletariátus szervezete 
által miként veszített mindinkább teret, hogy 
miként őrölte fel az antifasiszta harc a 
forradalmat. Ez ábrázolódik mind a 
hátországban, mind a csatatereken.  A BK 
kijelenti, hogy Guillamón az eseményeket a 
proletár osztályharc szempontjából szemléli. 
„A fegyveres harcok szervezésében és 
győzelemre vitelében a CNT-nek 
kulcsszerepe volt. A harcoló proletárok döntő 
hányada CNT-tagként, a CNT jelszavait 
követve lépett harcba, szerzett fegyvereket.” – 
írja a BK. Miután ezt megállapították azt 
látjuk, hogy a CNT (maga a harcoló 
proletariátus?)4 miként őrlődik a népfrontban, 

 
https://libcom.org/tags/agust%C3%ADn-
guillam%C3%B3n 
 
3  A spanyolországi forradalmi események kutatója 
azon kevés történészek egyike, aki több mint marxista 
történész (mint pl. Krausz Tamás, Hobsbawm), ő egy 
„baloldali” kommunista mozgalmár is egyben. 
Hasonlóképp Philippe Bourrinethez. A magyarországi 
balos - mozgalmár történész közeget jellemzi, hogy 
amikor Philippe Bourrinet a „baloldali” kommunizmus 
történetének talán legavatottabb ismerője előadást 
tartott pár „félőrült” megszállotton kívül senkit se (a 
szakmát se! Ilyenkor hol van TGM? Aki oly büszke 
ultrabalos exkluzivitására!) érdekelt. Miközben kis 
hazánkban Konok Péter sztártörténész ez irányú 
hazugsághalmazát a téma alapkönyvének tartják. 
 
4 A CNT lényegi szerepét nehéz lenne tagadni. Nem is 
tesszük. Azt azért észre kell vennünk, hogy a jelentős 
kisebbségben lévő, de jóval radikálisabb, és talán 
ténylegesen forradalmibb programot képviselő 
szervezetekről egy mondat sem hangzik el. Ezt még az 
sem menti, hogy Guillamón több könyvben tárgyalja az 
eseményeket, és pl. külön könyvet írt a Durruti Barátai 



miként szakad el a forradalomtól és 
legfőbbképpen miként számolja fel a 
forradalmi potenciált. Ezt kellő alapossággal, 
jól dokumentálva, rengeteg idézettel teszi. 
Nagy bánatunkra kijelenthetjük, hogy  
Guillamónban felülkerekedett az a „baloldali” 
kommunista, aki megragadt a hagyományos 
munkásmozgalom keretinél, és így  
szemléletbeli hibát vét. A BK pedig ennek 
teret ad, és kritika nélkül hagyja. Szinte 
semmit se tudunk meg a korabeli proletariátus 
osztálytudatáról.  „A július 19-ét követő 
hetekben Barcelona egy új és ismeretlen, 
ünnepi és vad forradalmi helyzetben élt, 
amelyben a fasiszta, a tulajdonos vagy a pap 
kivégzése MAGA VOLT a forradalom”. – 
idézik Guillamónt. Átéljük a karneváli –
forradalmi hangulatot, ez rendben van és 
nagyszerű, hogy ezt akarja forradalomnak 
látni és nem a rendíthetetlen, szabályos 
sorokban harcoló munkás szocreál képet. Ok. 
De nem tudjuk meg, hogy mi volt a 
forradalom lényege, a tartalma, az osztály mit 
is gondolt a jövőről, a másik világról. Egy pár 
mondattal utalnak rá.5 A lényeg ebben az 
esetben nem is ez, hanem az, hogy Guillamón 
könyvét ez ügyben részükről nem éri kritika. 
Miáltal nem beszélnek a proletariátus 
                                                                                            

                                                           

nevű szervezetről  (Agustín Guillamón: La Agrupación 
de los Amigos De Durruti - 
http://www.somnisllibertaris.com/libro/otros/la_agrupa
cion_de_Los_Amigos_de_Durruti.htm). 
 
5  Illetve kijelentik, hogy „A CNT-nek nem volt 
forradalmi programja, nem volt világos és reális képe 
sem a társadalmi átalakítás módjáról, sem az elérendő 
„végcél” (az általuk „liberter” jelzővel ellátott 
kommunizmus) tartalmáról, sem a forradalmi szervezet 
szerepéről a fegyveres felkelésben és azt követően.” 
(BK) Az ide tartozó 9-es lábjegyzetben a BK 
megállapítja, hogy „Ennek egy apró, de árulkodó 
példája a Spanyolország különböző területein 
megjelent közvetlen termékcserének mint „a liberter 
kommunizmusban való létezés gyakorlásának” az 
egyhangú üdvözlése a CNT-FAI felsőbb bizottságainak 
1936. szeptember 8-i ülésén.”  Hogy értsük: a BK 
egyszer kijelenti, hogy a CNT lényegében maga sorai 
között tudja a harcos proletárok többségét. Ezen 
militánsoknak nem volt forradalmi programja, csak 
valamiféle liberter termékcsere, amit igazából a CNT – 
FAI vezetősége ímmel–ámmal üdvözölt… Érthető: a 
CNT vezetősége elválik a tagságtól és mind 
megalkuvóbb lesz. A kiadvány, és ha jól értjük, akkor 
lényegében a könyv is ezt a folyamatot ábrázolja. Tehát 
lényegében egy elit, a munkás elit történetet kapunk.  

elképzeléseiről6 kritika se érheti azt. Kritika 
nélkül hagyják az önigazgatási 
elképzeléseket, az ilyetén való 
kollektivizációt. Azt, hogy lényegében a még 
mindig a klasszikus (értsd anarchista 
klasszikus) munkás-paraszt koncepciót vélték 
az üdvözítőnek.  Ehelyett kapunk egy 
politikatörténetet, az elit, a CNT – FAI és az 
egyéb köztársaságpárti politikusok egymással 
szembeni ármánykodásait. Konklúzió: mindez 
megtörténhetett, mert nem volt kommunista 
párt, nem volt forradalmi centralizáció.  

 
Nos, ez igaz, de felszínes igazság. Nem 

arról van szó, hogy az ezen eseményekben 
résztvevő militáns proletárokat lezúzzuk, 
vagy számon kérjük. A sajátos történelmi és 
társadalmi helyzetüknél fogva viselkedtek és 
gondolkoztak úgy azok az emberek ahogy. 
Nem dolgunk elítélni őket, ez történelmietlen 
lenne. A dolgunk az, hogy megismerjük és 
megértsük tetteiket, gondolataikat, hamis 
tudati, tudati fejlődésüket. Ha mindezt 
feltártuk, akkor rájövünk arra, hogy 
társadalmi modelljeik, amiket ténylegesen a 
fejükben végiggondoltak és sok esetben el is 
kezdték megvalósítani nem lehetnek az 
anarchista kommunizmus alapjai7. A 
termékcsere - bármennyire közvetlen - 
fenntartja az áruviszonyt, a földkollektívák és 
gyári önkormányzatok - bármennyire is 
közösségiek befelé -  nem alkalmasak 
tényleges társadalmasításra, mert egymástól 
pont a tulajdon által vannak elválasztva.8 Nos, 

 
6 Ez az „apró”, „árulkodó” példa (szerintünk ez volt a 
lényeg) egész jó, bár CNT-s prezentációját nyújtja a 
BK által is említett dokumentumfilm:  „Megélni az 
utópiát” (Vivir la Utopia – 
http://www.youtube.com/watch?v=S47qS_7618s) 
 
7 A dolog szépsége, dialektikus lényege, hogy mégis e 
kommunisztikus elképzelések miatt tartjuk őket 
elvtársainknak. Az anarchista, kommunista 
mozgalomtörténet lényeges szereplőinek. 
 
8 Itt megjegyeznénk, hogy arról szoktunk beszélni, írni, 
hogy a kapitalizmus társadalmiságban, 
nemzetköziségben, termelékenységben stb. önmagán 
túlfejlődő rendszer (munkamegosztás, 
monopolisztikusság, tőkék és államok nemzetközi 
hierarchiái, tudásfelhalmozás, termelői kapacitások 
valói és lehetői stb.) anélkül, hogy felszámolhatná 
mindennek kereteit, alapjait, hajtóerőit, s így torzítóit, 
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korlátait, a tulajdont, az áruértéket, a kizsákmányolást, 
tőkefelhalmozást, s mindennek uralmát. Ezt a rendet az 
eleven munkaerő kizsákmányolása élteti, de a 
kizsákmányolás fokozása, amit a tulajdoni elválasztás, 
a tőkék konkurenciaharca követel, az eleven munkaerő, 
az értékesülés, a fizetőképes kereslet stb. 
megtakarítását, vagyis a rendszer növekvő 
működésképtelenségét okozza. Ám a kapitalizmus 
termelőerői s termelési viszonyai közt feszülő, 
általános kibékíthetetlen ellentmondások kapitalista 
(vagy végeredményben kapitalista) megoldhatatlansága 
egyrészt sajátos formákat ölt különböző területeken. 
Például a reálszféra tőkésíthetőségének beszűkülésével 
nem csak a spekuláció kerül előtérbe és lesz akár 
húzóágazat a beszűkülést fékezve a teljes 
összeomlásig, hanem ez termelőkapacitások 
lepusztítását piacszerzésként, illetve ki nem 
fejlesztésüket, a krónikus alulfejlettség perifériáit, 
harctereit és szeméttelepeit követeli és valósítja meg. 
Nem csak gyárvárosokat pauperizál és semmisít meg, 
hanem egész régiókat, országokat tart ilyen helyzetben 
a (kapitalista) kitörés lehetősége nélkül. Másrészt e 
dinamikus végkifejletet, amit egy világháború és teljes 
pusztulás is zárhat (vagyis nem a helyi elitek és az 
általuk felhasználtak marakodásáról van szó a maradék 
csökkenő maradékán akár a legerősebb tőkék/államok 
ügynökeiként, hanem ama legerősebbek közti, 
közvetlen, nyílt fegyveres konfliktusról) a kapitalista 
korszakokat, s azokon belüli, illetve azok váltásait 
követelő válságok, „pillanatnyi” túlfejlődések 
kapitalista megoldásai hozták létre. Ám ahogy a 
kapitalizmus önmagán való túlfejlődése illetve annak 
következményei egyenlőtlenül oszlanak meg, úgy a 
szabad versenyes tendenciák monopolisztikussá, majd 
állam monopolisztikussá és transznacionális 
monopolkapitalizmussá (az ördögi globalizáció) 
fejlődése is különbözőképp jelentkeztek különböző 
területeken. Konkrétan: Spanyolország akkoriban nem 
a kapitalizmus túlfejlődésének középszerű romhalmaza 
volt (mint manapság), hanem a fejlődő kapitalizmus 
alulfejlesztett vidéke, a kapitalista társadalmasulás 
lehetőivel. A kommunista pártnak, ha lett volna, a 
kapitalista/osztálytársadalom-restaurációs 
„progresszióval” és ennek táptalajával, az önmagukba 
záródó és záródható termelőegységek milliónyi 
világaival kellett volna megküzdenie. Azaz a 
kapitalizmust meghaladva tagadó társadalmasítás 
mintegy előlegből élhetett volna, főleg gazdaságon 
kívüli kényszerrel „pótolva” a társadalmasítás hiányzó 
feltételeit. Ezzel viszont óhatatlanul az 
atomizálódás/bolsevizálódás tendenciáinak erősödését 
okozva a kommunista pártban. És hát eme 
alultársadalmasulás (is) táplálta/konzerválta a tulajdon 
által elválasztott munkástanácsokat, munkás 
önigazgató elképzeléseket.  Ám, amikor kijelentjük, 
hogy ezen tanácsok, kommunák végső soron a 
kapitalista restaurációnak adnak lehetőséget, és 
ennyiben ellenforradalmi tendenciájúak, azt is ki kell 
jelentenünk, hogy minden bizonnyal az elkövetkezendő 
proletárfelkelések és forradalmak is fognak hasonló 

ha mindezt felismertük, akkor rájövünk arra, 
hogy e koncepciók szerveződési formái nem 
adekvátak a (nem bolsevik) kommunista 
párttal, a forradalmi centralizációval. 

 
Tehát, ami szerintünk kimaradt: 
 
A militáns proletariátus forradalmi 
cselekedeteinek lényege, osztálytudatának 
leírása, megértése és kritikája. És ami a 
legfőbb: eme kritikának a kiváltó oka. Azaz 
egy adott mozgalmat nem azért kritizálunk 
meg, mert nem felelt meg a kommunista, 
anarchista toposzoknak, hagyományoknak. A 
feladat adott, van egy társadalom, a 
kapitalizmus. Ennek a társadalomnak sajátos 
ellentmondásai vannak, ezen ellentmondások 
a végsőkig feszültek. A tagadandó 
meghatározza önnön tagadását; ha ezt a 
rendszert a társadalmisága, nemzetközisége 
teszi tönkre, úgy ezeket kell továbbfejleszteni, 
felszámolva az ezeket létrehívó és 
megnyomorító viszonyokat. Ez a rend 
önpusztításával vagy mindannyiunkat 
elpusztít, vagy mi pusztítjuk el őt. De ő 
mondja meg, hogy őt hogyan kell meghaladva 
tagadni: nemzetközi társadalmasítás, a 
termelőerők fejlesztése, de nem bárhogy: a 
szabad személyiségfejlődésért, annak 
szükségleteiért a tulajdoni elválasztást, 
hierarchiát, mindennek mentalitásait, 
korlátoltságait, újratermelőit végképp 
eltörlendő. E szerves egész, a kommunizmus 
létrehozása a kapitalizmus által követelt 
feladat (már feltételezve, hogy 1. az 
emberiség élni akar, 2. nem a digitális 
roncsok kőkorszakában vegetálva majd 
visszafejlődve ugyanide). És mindezt szem 
előtt tartva, általános irányelvként kell 
helyi/napi szinten alkalmazni adott lépésekre, 
szervezetre illetve az ellenforradalom, a 

 
formákat létrehozni, mint a forradalmi lendület első 
spontán eredményei. A fontos az, hogy a korábbiakkal 
ellentétben az első perctől kezdve a totális 
társadalmasításra kell törekedni, azaz nem szabad 
hagyni, hogy az önigazgatás legyen a cél (a 
rendszerkritikus baloldal számára ez az isten országa). 
A kommunista párt feladata, hogy a dolog ne álljon itt 
meg, és internacionalista, totális társadalmi jellegénél 
fogva hajtja tovább az eseményeket. Ha ez nem 
történik meg, akkor a forradalom lényegében újra 
elbukott… 
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burzsoázia, vagy akár önmagunkkal szemben 
is, felismerve és leküzdve a kapitalizmus által 
biztosított lét s helyzetek ellentmondásait, 
következményeit. Ez a küzdelem a 
kommunista forradalom folyamata, amit a 
proletariátus (végül) kommunista pártként9 
hajt végre. Mármost a kérdés az, hogy az 
                                                            
9  A párt szükségességét, a részekké, darabokká, 
hierarchiákká stb. nem különülés szerveződését pont a 
társadalmasítással meghaladva tagadás követeli (azt 
meg a kapitalizmus fejlődése és túlfejlődése) a 
kapitalizmus atomizáló, széthúzó, önmagához 
nyomorító hatásai, a történelmi fejlődés 
különbözőségei stb. miatt. És bár a pártnak el kell 
különülnie az ellenforradalomtól legyen az tudatos 
vagy naiv, nem különülhet el hierarchikusan a 
proletariátustól. Hanem azt párttá kell változtatnia, s a 
kapitalizmus megdöntésével társadalommá kell válnia. 
Már ezért is ügyelnie kell arra, hogy a kapitalizmus 
hatásai pl. a demokrácia, mint szavazások többség-
kisebbség döntési mechanizmusai, azaz hierarchia és 
tulajdon restaurátorok/fenntartók, illetve bolsevik 
módszerek, viszonyok, mentalitások (pl. katonai 
centralizáció) ne válhassanak benne uralkodóvá. 
Szemben a konszenzus, a különbözőségek 
egyenlőtlenséggé, uralommá nem változtatásának 
módszereivel, mentalitásaival. Ha ez a harc sikertelen, 
úgy a „külső” ellenforradalommal folytatott harc is 
azzá lesz. Pláne, hogy amint a pártnak lehetősége van a 
termelési viszonyok kommunista viszonyokká 
változtatására és az új viszonyok – a kapitalizmustól 
örökölt termelőerők ellentmondásos bázisán az 
ellenforradalom letörésére, vagyis a proletárdikatúrára, 
a negatív tendenciák felerősödnek. Ama 
ellentmondásosság újratermeli az ellenforradalmi 
mentalitásokat (pl. munka-ágazati megosztás öröksége 
kontra egyenlőség; tevékenységet a társadalmasítás 
ellenére munkává és szabadidővé nyomorító gyáripar;  
a természet és emberpusztító technológiák kényszerű 
továbbműködtetése); így nem csak a külső, még 
kapitalista területekkel folyhat a harc, hanem a belső 
ellenforradalommal is: e helyzet proletárdiktatúrát 
követel. És ez utóbbi szintén ellenforradalom forrása 
lehet: a hatalom, az elnyomatás, az erőszak 
probelmatikája bolsevizálhatja/atomizálhatja a 
forradalmi proletariátust, a pártot a képmutatás és 
hazudozás rothadásától a teljes pusztulásig. És mindez 
így is marad, míg az új viszonyokat pusztán a 
kapitalizmus termelőerőinek bázisa követeli meg és 
fogja vissza; míg az új lehetőségek közt nem 
fejlesztették ki az új termelőeszközöket, míg a tudás 
felhalmozásának folyamata ennek megfelelő szintet 
nem ért el. Ha létrejött eme új termelőerő – bázis az 
egész világon, ha a szabad személyiségfejlődés 
szükségletei maradéktalanul kielégíthetőek, ha az 
ellenforradalom így lehetetlenné válik, akkor a párt 
társadalommá lesz, a gazdaságon kívüli kényszer s 
diktatúra értelmetlenné, a kommunizmus társadalma 
pedig lezárja az emberiség előtörténetét 

adott mozgalom végrehajtotta a feladatot, és 
ha nem, akkor miért nem? Ez már csak azért 
is fontos, mert a kommunista forradalom 
objektív tényezőkön alapszik, de a szubjektív 
tényező, a proletariátus hajtja végre. Azaz a 
kapitalizmus megadja a „képletet”, de ezt a 
képletet fel kell fogni, és az osztálytudatnak 
(széleskörűen) el kell sajátítania. Ezen 
elsajátítás objektív társadalmi körülmények 
közötti története teszi számunkra fontossá a 
mozgalom történetének tanulmányozását. Ez 
jelenti a kommunista tapasztalatok levonását, 
elsajátítását. Ha ez elmarad, akkor az nem 
más, mint történészkedés, még ha oly 
kommunista módon történik is. 

 
 
Barikád Kollektíva: Válaszunk egy 

kritikára 
 

 
 
A „Részeg Hajó” folyóirat kiadói elküldték 

nekünk A. Guillamón „A bizottságok 
forradalma” c. könyvéről közzétett 
ismertetőnkkel kapcsolatos kritikai 
észrevételeiket, és felkértek minket, hogy 
reagáljunk rájuk. Két nyomós okunk is van rá, 
hogy ne térjünk ki a válaszadás elől. 
Örvendetes számunkra, hogy egy mozgalmi 
csoport feldolgozta az írást, és állást foglalt 
vele kapcsolatban, további vitát 
kezdeményezve. Másrészt megragadjuk az 
alkalmat, hogy kritikájukban tetten érjük 
szemléletük néhány, szerintünk igen 
problematikus alapvonását, és ezáltal a vitát 
tágabb kontextusba helyezzük. 

 
Bevezetésképpen reagáljunk néhány kisebb 

jelentőségű észrevételre. Rögtön az írás elején 
szóvá teszik, hogy nem említettük meg az 
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„1931-1939. Forradalmi hullám 
Spanyolország területén” c. brosúrát a magyar 
nyelven elérhető források között. Valójában 
implicit módon utaltunk erre a kiadványra. A 
nevesítés azért maradt el, mert a brosúrában 
tükröződő szemléletet – amely, amint azt a 
Részeg Hajó is jelzi, a maga idejében 
nyomtatott formában a „Barikád füzetek”-
sorozatban jelent meg - túlhaladottnak tartjuk. 

 
A „Részeg Hajó” nehezményezi, hogy A. 

Guillamón nem ír a CNT-nél radikálisabb, 
noha számszerűleg gyenge csoportokról. 
Valójában Guillamón könyvében 
említésszerűen megjelennek ezek az 
áramlatok, de ennél fontosabb kiemelni, hogy 
pl. a „Durruti barátai” csoport, amely az 1937 
májusi felkelésben fontos szerepet játszott, 
már csak azért sem lehet témája a vizsgált 
könyvnek, mert az abban tárgyalt időszakban 
ez a csoport még nem létezett: a csoport 
későbbi központi figurája, J. Balius ekkor 
még a „Solidaridad Obrera” egyik 
szerkesztője és rendszeres szerzője volt, 
ebben a minőségében többször meg is jelenik 
a könyvben, de a recenzió kereteibe ennek 
megemlítése nem férhetett bele. 

 
Az előbb felsoroltak – apróságok. Sokkal 

nagyobb problémának látjuk a „Részeg Hajó” 
forradalom-felfogását, és azt a 
szemléletmódot, amellyel a „Részeg Hajó” a 
történeti elemzés kérdéséhez közelít (a kettő 
egymással szorosan összefügg). „Tehát ami 
szerintünk kimaradt: A militáns proletariátus 
forradalmi cselekedeteinek lényege, 
osztálytudatának leírása, megértése és 
kritikája. (…) A feladat adott, van egy 
társadalom, a kapitalizmus. Ennek a 
társadalomnak sajátos ellentmondásai vannak, 
ezen ellentmondások a végsőkig feszültek. A 
tagadandó meghatározza önnön tagadását (…) 
a kommunista forradalom objektív 
tényezőkön alapszik, de a szubjektív tényező, 
a proletariátus hajtja végre. Azaz a 
kapitalizmus megadja a „képletet”, de ezt a 
képletet fel kell fogni, és az osztálytudatnak 
(széleskörűen) el kell sajátítania.” – mondják 
a „Részeg Hajó” kiadói. Haladjunk sorjában. 

„...a militáns proletariátus forradalmi 
cselekedeteinek lényege, osztálytudatának 

leírása...” Az osztálytudat leírása 
éppenséggel megjelenik mind magában a 
könyvben, mind az arról írt ismertetőben. 
Maga a „Részeg Hajó” által idézett 
Guillamón-mondat – „A július 19-ét követő 
hetekben Barcelona egy új és ismeretlen, 
ünnepi és vad forradalmi helyzetben élt, 
amelyben a fasiszta, a tulajdonos vagy a pap 
kivégzése MAGA VOLT a forradalom” – 
nem mond el valami alapvetőt a proletariátus 
osztálytudatáról?! A „Kollektivizálások” c. 
szakaszban idézett dokumentum nem tükrözi 
a munkásosztály elképzeléseit a társadalmi 
átalakítás módjáról? Guillamón könyvében 
kétségkívül tetemes részt foglal el az „elit” (a 
CNT-FAI felsőbb bizottságai stb.) vitáinak 
ismertetése. Ez nem is lehet másként, mert 
erről állnak rendelkezésre nagy mennyiségben 
– nagyrészt korábban kiadatlan – 
dokumentumok. Azonban ettől még szó 
sincsen „kommunista történészkedésről”, még 
kevésbé „politikatörténetről”. Az osztályharc 
osztályharcos rekonstrukciójáról van szó, de 
ezt a kommunista történész is csak azzal a 
forrásanyaggal dolgozva tudja végrehajtani, 
amely az utókor számára fennmaradt. 

„...a tagadandó meghatározza önnön 
tagadását...” Absztrakt-filozófiai szinten a 
„Részeg Hajónak” ebben talán igaza is van. 
De egy elvont igazság hasznavehetetlen 
banalitássá válik, ha merev-mechanikus 
módon próbálják egy konkrét folyamat 
elemzésére és értékelésére felhasználni. A 
„Részeg Hajó” kritikája teljes 
érzéketlenségről tanúskodik azokkal a 
bonyolult, sokrétegű és nem-lineáris 
közvetítésekkel szemben, amelyek az elvontat 
a valóságossal, az általánost az egyedi-
konkréttal kapcsolják össze. Ez különösen 
szembeszökő, ha tekintetbe vesszük, hogy 
miközben számonkérik a brosúrán annak a 
sajátos történelmi-társadalmi helyzetnek a 
bemutatását, amely a proletariátus 
magatartását determinálta, a „Részeg Hajó” 
szerkesztői csak merő általánosságokat 
tudnak e „sajátos helyzetről” állítani (lásd a 6. 
számú lábjegyzetet). 

„...a kommunista forradalom objektív 
tényezőkön alapszik, de a szubjektív tényező, 
a proletariátus hajtja végre...” Íme, a 
„Részeg Hajónak” elég volt egyetlen lépést 
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tenni lefelé az absztrakciós létrán, és máris 
egy mechanikus és hibás formulához érkezett. 
Az objektum és szubjektum efféle 
elválasztását és szembeállítását már Lukács 
explicite elítélte, és teljes joggal. Szubjektum 
és objektum egysége éppen a társadalmi 
viszonyok terén valósul meg, mivel a 
társadalmi viszonyokat ugyanazok a hús-vér 
emberek forradalmasítják, akik maguk e 
viszonyok objektív hordozói. A „forradalmi 
szubjektum”, azaz a proletariátus számára 
nincs egy tőle elkülönült, tudományos 
objektivitás, amelyből saját akcióját le kell 
vezetnie. A proletariátus nem Amerikát fedezi 
fel, amely tőle függetlenül, „objektíve” létezik 
a tőke óceánján túl, hanem önmaga 
emancipációját hajtja végre – többek között a 
kapitalizmus mechanikus determinista 
gondolkodásmódja alól is. 

„...a kapitalizmus megadja a „képletet”, de 
ezt a képletet fel kell fogni, és az 
osztálytudatnak (széleskörűen) el kell 
sajátítania...” Ez a „képlet” szintén csak a 
tiszta absztrakció síkján létezik, ahogyan azt 
maga a „Részeg Hajó” kiadóinak kritikája – 
de más megnyilatkozásaik, pl. „Kik azok a 
proletárok?” c. írásuk is – megmutatja. Ez 
nem jelenti azt, hogy a kommunistáknak 
nincsen programjuk. Annyit jelent, hogy a 
program nem válthatja ki az osztályharc 
gyakorlati tapasztalatait, sikereit és kudarcait, 
hogy maga ez a program csak a harci 
folyamatban fordítható le elvontból 
konkrétba, eszmeiből anyagiba. Azon formák 
eredetét, amelyek a spanyolországi forradalmi 
harcok során megszülettek – ágazati 
szocializáció és vállalati kollektivizálás, 

közvetlen termékcsere stb. –, korántsem 
pusztán (és többnyire nem is elsősorban) a 
proletariátus „hamis tudatában” kell keresni. 
Mindenekelőtt a konkrét viszonyokban, a 
harci feltételekben, burzsoázia és proletariátus 
(nemzetközi!) erőviszonyaiban gyökereztek, 
amint ezt pl. a szocializáció versus 
kollektivizálás kérdésében a brosúra is 
visszaadja. A harci folyamat pedig oszcillál, 
új formákat szül, hogy azután visszahátráljon, 
újrakezd, önmagát bírálja, fejlődik és 
visszafejlődik, előretör, megtorpan, majd új 
fordulatot vesz stb. A harc általános 
kontextusát a kapitalizmus alapvető viszonyai 
adják, de menetében nagy szerephez jut az 
esetlegesség, a térben és időben változékony 
adottságok. „A véletlen az a forma, amelyben 
a szükségszerűség megvalósul.” Kihámozni 
egy adott mozgalom általános jellegű, 
maradandó és jövőbe mutató eredményeit – 
ehhez le kell tudni szállni a konkrétum síkjára 
az általánosból, méghozzá úgy, hogy eközben 
fenntartjuk a totalitásszemléletet, a részeket 
egy dialektikus egész mozzanataiként 
felfogva és értékelve. Ha erre nem vagyunk 
hajlandók vagy képesek, akkor maradnak a 
kiüresített jelszavak és a dialektika és 
történetiség nélküli mechanikusan materialista 
determinizmus, ami nem csak, hogy képtelen 
megragadni a proletariátus harcát a maga 
konkrétságában, de veszélyes 
következtetésekhez is vezet: tudniillik, hogy a 
kommunista párt – ami, ahogy a „Részeg 
Hajó” egyébként helyesen megjegyzi, nem 
különülhet el hierarchikusan a proletariátustól 
– gazdaságon kívüli kényszerrel „pótolhatja” 
a proletár harcok bizonyos hiányzó feltételeit.
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A RECENZIÓ KRITIKÁJÁNAK 
KRITIKÁJÁNAK KRITIKÁJA 

– RÉSZEG HAJÓ 
 
Mindenek előtt köszönjük a választ. 
Az apróságról: A „Részeg Hajó” 

nehezményezi, hogy A. Guillamón nem ír a 
CNT-nél radikálisabb, noha számszerűleg 
gyenge csoportokról. Valójában Guillamón 
könyvében említésszerűen megjelennek ezek 
az áramlatok, de ennél fontosabb kiemelni, 
hogy pl. a „Durruti barátai” csoport, amely az 
1937 májusi felkelésben fontos szerepet 
játszott, már csak azért sem lehet témája a 
vizsgált könyvnek, mert az abban tárgyalt 
időszakban ez a csoport még nem létezett: a 
csoport későbbi központi figurája, J. Balius 
ekkor még a „Solidaridad Obrera” egyik 
szerkesztője és rendszeres szerzője volt, 
ebben a minőségében többször meg is jelenik 
a könyvben, de a recenzió kereteibe ennek 
megemlítése nem férhetett bele.- írja a BK.  

Ténybeli hibát ejtettünk. Ez igaz, és ezért 
elnézést kérünk. Ám hibánkat talán kisebbíti 
(ha nem is menti), hogy mi csak példaként 
hoztuk fel a „Durruti barátai” csoportot 
(hibásan), és valóban nem kérdésként 
hangzott el a hiányérzetünk. Tehát: voltak-e a 
CNT-nél „balosabb”, radikálisabb, 
forradalmibb csoportok az adott időszakban, 
és ha igen arról miért nincs szó (akár említés 
szintjén) a recenzióban? De ez tényleg nem 
annyira lényeges. 
 Ahogy a BK írja: „Haladjunk sorjában.” 
 A BK állítja: „»A július 19-ét követő 
hetekben Barcelona egy új és ismeretlen, 
ünnepi és vad forradalmi helyzetben élt, 
amelyben a fasiszta, a tulajdonos vagy a pap 
kivégzése MAGA VOLT a forradalom« – 
nem mond el valami alapvetőt a proletariátus 
osztálytudatáról?!” 

Szerintünk pusztán ez csak annyit árul el, 
hogy mint minden kizsákmányolt osztály 
eddigi lázadása ez is a kizsákmányoló osztály 
elleni erőszakban és karneváli igazi 
ünneplésben nyilvánult meg. Ez szerintünk is 
nagyon fontos és szükségszerű. Szükségszerű 
és nincs benne semmi „új és ismeretlen”. 
Közhely, hogy a lerombolt Bastille romjain 
táncoltak a forradalmárok; de, hogy ne 

menjünk messzire, Hobsbawm "A primitív 
lázadók"-ban írja, hogy Spanyolországban a 
vidéki lázadások, amelyek már-már 
matematikai rendszerességgel 7 évenként 
jelentek meg, a templomok és kastélyok 
felgyújtásával, örömünneppel járt együtt. A 
példákat még elég sokáig lehetne sorolni. A 
kérdés az, hogy mint minden helyzetnek 
ennek a forradalmi szituációnak is megvolt a 
maga specialitása, amely sajátos tudatokat is 
teremtett. De konkrétan mik voltak ezek, 
miben volt ez más vagy több (kevesebb) a 
korábbiakhoz képest (Spanyolországon 
belül)? Csak a mérete? Milyen konkrét céljaik 
voltak, milyen elképzeléseik voltak a jövő 
társadalmával kapcsolatban, ebből mi valósult 
és valósulhatott meg? A korabeli hétköznapi 
emberekről, a proletariátusról csak annyit 
tudunk meg, hogy jelentős részük CNT tag 
volt. Ezek szerint amit a CNT akart azt akarta 
a proletariátus? De még azt se tudjuk meg, 
hogy mit akart a CNT. Helyette a politikai 
praktikákat kapjuk.   

„A „Kollektivizálások” c. szakaszban 
idézett dokumentum nem tükrözi a 
munkásosztály elképzeléseit a társadalmi 
átalakítás módjáról?”- kérdez vissza a BK.  

Újraolvasva az adott részt azt kell 
mondanunk, hogy nem adja meg a választ. 
Nézzük a dokumentumokat: „Legutóbbi 
gyűlésükön, amelyet az Olympia Színházban 
tartottak, az osztály érzéseit tolmácsolva a 
pékmunkások egyhangúlag elhatározták a 
sütőipar szocializálását és egy testület 
kinevezését, amely vitaalapul szolgáló 
jelentést bocsát ki.” (213. o.), „a sütőipari 
munkások készen állnak feláldozni minden 
vívmányukat, amelyeket a burzsoázia elleni 
véres harcokban szereztek”, „A CEIP 
kétségtelenül kiváló szakszervezeti munkát 
végzett az iparág újraszervezésének terén 
azzal a tisztességes céllal, hogy 
megakadályozza a kenyér árának 
emelkedését. De nem volt semmilyen 
pénzeszköze, amely lehetővé tette volna, hogy 
hozzájusson a külföldről való 
lisztbeszerzéshez szükséges devizához és 
felhalmozzon egy ésszerű készletet, amellyel 
elkerüli a kenyérellátási válságot a 
közeljövőben: nem volt döntéshozói hatalma, 
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amelyet július 21-én a Generalidad 
kormányának kezében hagytak.” (Guillamón 
értékelése, 260. o.) és „bizonyos termelő 
ágazatokban, mint a kenyéripar, a taxi vagy a 
tehenészetek, amelyekben erőteljesen 
meggyökeresedtek a kisvállalatok, nagyon 
korán hozzáfogtak a szocializációhoz. A 
nagyobb gazdasági súllyal bíró ágazatokban, 
mint az építőipar és a faipar, a szocializáció 
folyamata hosszabb volt vagy megkésett, és 
szembe kellett szegülnie azokkal az 
akadályokkal, amelyeket az 1936. október 24-
én elfogadott kollektivizálásokról szóló 
dekrétum magába foglalt.” (251. o.). Szóval 
megtudjuk, hogy szocializálni akartak (az 
még rendben van, hogy megtudjuk 
Guillamón(!) véleményét arról, hogy mi a 
különbség a kollektivizálás és a szocializálás 
között) és megtudjuk azt is, hogy ezt a 
fasizmus elleni háború miatt elnapolták, vagy 
épp az egész megkésett volt. Csak azt nem 
tudjuk meg, hogy mi volt ennek a 
szocializációnak a tartalma. Illetve azt sem, 
hogy a CNT és az antifasiszta háború miért is 
tudta végül  meghiúsítani ezen forradalmi 
tendenciájú lépéseket. Érthetően: miért voltak 
ezen proletárok alkalmasak erre a befogásra, 
ha egyáltalán ilyen egyértelműen kívülről 
érkező befogásnak hívhatjuk ezt.  

Továbblépve a „tagadandó meghatározza 
önnön tagadását” sajátos kritikájával 
szembesülünk. Azzal, hogy a BK követi a 
divatot: roppant könnyedséggel kezeli (és 
kerüli) azt az egyszerű, ám annál lényegesebb 
kérdést, hogy az óhajokon és vágyakon túl 
miből is ered a kommunizmus társadalmi-
gazdasági alakulatának szükségessége, s 
ebből kifolyólag milyennek is kell(ene) lennie 
az azt létrehozó mozgalomnak; így mire kell 
törekedni a mozgalom napi gyakorlatában, 
milyen mentalitásokat tételez e szerves egész; 
és így mennyiben nevezhető egy-egy 
történelmi mozgalom, annak 
megnyilvánulásai, militánsai kommunistának 
illetve kommunisztikusanak? Azzal 
szembesülünk, hogy a BK, miközben az 
idézett részt kiragadja szövegkörnyezetéből 
olcsó filozófiai bölcselkedésnek mutatva ezzel 
( az elvont-valóságos ellentét pár 
problematikájáról később), szinte csak 
kötelező jelleggel beszél kommunista 

programról, és annyit mond róla, hogy „…az 
nem válthatja ki az osztályharc gyakorlati 
tapasztalatait, sikereit és kudarcait, hogy 
maga ez a program csak a harci „folyamatban 
fordítható le elvontból konkrétba, eszmeiből 
anyagiba”; illetve annyit mond, hogy a 
„…>>forradalmi szubjektum<<, azaz a 
proletariátus… önmaga emancipációját hajtja 
végre”. 

Mármost az a kisebbik baj, hogy az 
„eszmeiből anyagiba” megfogalmazás eléggé 
szerencsétlen; ez a maga mechanisztikus 
különválasztásával torz materializmusokhoz, 
idealizmushoz, polgári és a többiekhez vezet, 
mivel az eszmei is anyagi. A nagyobb baj, 
hogy a BK, miközben az osztályharc 
történelmi eseményeit mutatja be, elfelejti, 
hogy azok a kapitalizmus termelési viszonyai, 
termelőerői, jogi-politikai felépítménye stb. 
ellentmondásainak, konfliktusainak, 
harcainak mozgásformái. A tőkések harca 
harc a tőkefelhalmozás elsőbbségéért, harc 
más gazdasági-politikai elitek ellen, azok 
gazdasági bázisai ellen, a tőkefelhalmozásnak 
vagy alávetendő vagy tőkés 
kizsákmányolással helyettesítendő őket. Harc 
a kizsákmányoltak, kisemmizettek, 
alávetettek ellen az értéktöbblet bérmunkával 
vagy egyenlőtlen cserével való kipréseléséért, 
a tőkéért és annak hatalmáért. S mindezzel és 
mindezért harc a tőke termelőerőinek 
fejlesztéséért s harcaik következményeként 
azok saját viszonyain való túlfejlesztéséért és 
ennek következményeinek áthárításáért. Az 
alávetettek, kizsákmányoltak, kisemmizettek 
tömegeinek harca pedig egyre inkább a tőke, 
azok intézményei stb. elleni harc; és a tőke 
termelőerőinek túlfejlődésével, a rendszer 
növekvő működésképtelenségével, a 
spekuláció és pauperizáció, a tőke nyíltabb 
diktatúráinak s a világháborús veszélynek 
egyre visszavonhatatlanabb eluralkodásával 
nem csak egyre kényszerűbbé válnak harcaik, 
hanem egyre kevésbé lehet más a céljuk - a 
teljes dezorganizáció és kvázi rabszolgaság 
atomizált nihiljébe süllyedés helyett - mint a 
kapitalizmus meghaladva tagadása. A 
kommunizmus szükségessége, mint a 
kapitalizmus dinamikájából: a 
kapitalizmushoz képest túl társadalmivá, túl 
nemzetközivé, túl magas technika, tudás, 
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termelékenység szintre fejlődéséből 
következő új társadalmi-gazdasági alakulat 
szükségessége, perspektívája tehát nem 
öröktől fogva való, és nem is lehetett a 
kapitalizmus előtti racionális ügy. Ám ebből 
következően a kapitalizmus fejlődése, konkrét 
termelési, tudati stb. viszonyainak, formáinak 
alakulása nem más célt határoznak-határoztak 
meg, nem tesznek-tettek valóságossá 
alternatív kommunizmusok lehetőjét (a 
kommunizmus nem relatív, mondván hogy 
akkor az volt a kommunizmus; nem, a 
kritérium kritérium lett és maradt) hanem 
könnyebbé vagy nehezebbé teszik, 
meggyorsítják vagy elodázzák a meghaladva 
tagadás szükségességének felismerését és a 
meghaladva tagadás végrehajtását.  

Kritikánkban tehát a hajtóerő, a tartalom, a 
lényeg mozzanatára, a termelőerők s termelési 
viszonyok dialektikus mozgására és az így 
meghatározott célra mutattunk rá, 
szükségképp az elvontság adott szintjén. De 
ez az általános-elvont a konkrétban levő és  a 
konkrétat leíró mozzanat. A konkrét nem csak 
konkrét, és az elvont-általános sem merő 
absztrakció csupán; minden e kettőség 
dialektikus egységeként létezik vagy 
valóságosabban fogalmazva, tükröződik 
vissza - már ha képesek vagyunk helyesen 
felfogni a valót. Azaz nem akarjuk - nem is 
lehet- helyettesíteni a történelmi tényeket, 
jelenségeket, a harci folyamat oszcillálását 
stb. S így azt kell mondanunk, hogy a BK 
azért hiszi azt, hogy mi ama konkrét 
történelmi mozzanatokat, mozgásformákat 
valami általánossal kívánjuk helyettesíteni, 
mert ő maga a folyamatot, a tartalmat a 
„mögöttest” vagy - gonoszabbul fogalmazva - 
a lényeget nem vagy csak részlegesen látja. 
Mi azt állítjuk, hogy az új társadalom nem 
egyszerűen a proletariátus önmaga által 
végrehajtott emancipációja (ami egyébként 
veszélyes következtetéshez vezet:  a 
kommunizmusban felszabadultan, de lesz 
proletariátus; vagyis az osztálytársadalom, 
mint a proletariátus létrehozója nem szűnik 
meg). Hanem a kapitalizmus ellentmondásai 
által meghatározott pozitív megoldás: 
termelőerők követelte nemzetközi 
társadalmasítás tudati, mentális elsajátítása és 
kapitalista viszonyokkal szembeni 

megvalósítása a proletariátus által; s a 
kapitalizmusnak az új viszonyokhoz képest 
milyenségben és mennyiségben alulfejlett, 
„örökül” hagyott termelőbázisából fakadó 
tudati-mentális restaurációja ellen a 
termelőerők továbbfejlesztése, új bázis 
kialakítása. Ezzel visszavonhatatlanná téve az 
új viszonyok embereinek, mentalitásainak, a 
szabad személyiségfejlődésnek, annak 
szükségleteinek maradéktalan 
kielégíthetőségének világát, a kommunista 
társadalmat. A proletariátusnak nem önmaga, 
hanem a történelmi feladat szubjektumává 
kell válnia. Léthelyzeteiből következően erre 
hivatott, a kapitalizmus fejlődésének és 
túlfejlődésének nyomorúságait neki kell 
viselnie elsősorban; s immár egyre 
reménytelenebbül, ha a kapitalizmuson belül 
keres megoldást a kapitalizmus uralkodó 
osztályának s elitjének tetsző ideológiáknak, 
mentalitásoknak a maga módján de 
megfelelve. E fertőzésnek való 
kiszolgáltatottság pedig nő attól, hogy a 
proletariátust egyszerűen önmaga forradalmi 
szubjektumává teszik.  Így harca nem több 
egy önmagában lévő csoport harcánál, érdeke 
merőben partikuláris, részérdek csak. Ahol 
pedig minden önmaga mércéje ott vagy a 
magatehetetlen szürkeség az úr, vagy 
merőben ellenséges ideológiák, 
vallástörmelélek, polgári nyáladzások adnak 
igazolást és jogot a proletariátus harcához, 
vagyis előbb-utóbb annak megfojtásához. 
Persze, a proletariátust csak önmaga 
szabadíthatja fel. De ama történelmi 
feladatból következik az, hogy miért és 
hogyan kell felszabadulnia a kizsákmányolás, 
hierarchia, osztályok stb. viszonyai, tudati 
formái, mentalitásai alól. A proletariátus 
történelme nem más, mint a kapitalizmus 
meghaladva tagadásának, e történelmi feladat 
felismerésének és végrehajtásának történelme. 
Ebből a perspektívából szemlélve tesszük fel 
a kérdést: adott szituációban mennyiben és 
hogyan teljesült ama történelmi feladat?  
Vajon az adott szituációban -  szent történész, 
vadulj meg - mi lett volna a megfelelő lépés a 
progresszív tendenciákat forradalmasítandó? 
Miért nem tették meg e lépéseket? Mennyire 
és mennyiben sikerült társadalmasítani, 
hierarchikusság s tulajdoni elválasztás nélküli 
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társadalmi egésszé szervezni az újratermelés 
folyamatát? A tudati, mentális tendenciák 
mennyiben voltak alkalmasak az ez irányú 
továbblépéshez? Mindennek szervezeti 
formái, azok alakulása, alakulásuk lehetői 
mennyiben gátolták/erősítették mindezt? 
Vagyis nem csak az a kérdés, hogy mi történt, 
hanem az is, hogy miért történt az, ami és 
legfőképp, minek kellett volna történnie? Mi 
irányelvekről beszélünk, ezek 
perspektívájából szemléljük - már ha tudjuk - 
a történelmi eseményeket, mert a jelent is így 
szemléljük.  

Persze lehet mindezt „a kapitalizmus 
mechanikusan determinista 
gondolkodásmódjának” a termékeként 
beállítani. Lehet kritizálni a „…kommunista 
forradalom objektív tényezőkön alapszik, de a 
szubjektív tényező, a proletariátus hajtja 
végre” állításunkat. De úgy kritizálni, hogy a 
proletariátus egységbe kerül a burzsoáziával: 
„…társadalmi viszonyokat ugyanazok a hús-
vér emberek forradalmasítják, akik maguk e 
viszonyok objektív hordozói”, vagyis a tőke-
bérmunka viszony hordozói ugyanúgy 
forradalmasítanak - hát nem a 
legszerencsésebb. De úgy sem az, hogy a 
proletariátus minden időben és helyen, 
feltétlenül kommunista forradalmárként van 
bemutatva, mivel úgy nem fedezi fel 
Amerikát, hogy egységben van feladatával: 
önmaga emancipációjában.  Félig elhagyva a 
viccet: Amerika nem egy másik bolygón vagy 
dimenzióban van, hanem itt a Földön. Ez 
valahol egység, ezzel egység hiányát elítélni 
keserves. Az „önmaga emancipációjáról” 
pedig volt szó. 

Teljesen elhagyva a viccet: a fel nem ismert, 
igaz, nem akárhogyan, de elkülönül attól, aki 
a felismerésre még csak hivatott. Vagyis a 
tudatlantól. 

A történelmi feladat pedig, mint írtuk 
objektív. A feladatot a proletariátusnak fel 
kell ismernie, el kell sajátítania, s addig ez 
számára külsődleges marad – még akkor is, 
ha a kapitalizmus terméke a feladat a 
proletariátussal együtt. Az meg különös 
viszonyban álló emberek terméke. Például a 
proletariátusé. Végezetül pedig: az már csak 
egyszerű következménynek tűnik (talán a 
mechanikusság átka!), hogy a BK a rossz 

gondolkodásmódnak tudja be a gazdaságon 
kívüli kényszer alkalmazását a proletár harcok 
bizonyos feltételeit pótlandó. Mert vagy ki 
tudja, mit állít (milyen feltételeket?) vagy azt 
mondja, hogy a kapitalizmusban a teljesség 
egyenlősége uralkodik a proletárforradalom 
feltételeit tekintve, s ezért nem kell sehol sem 
ama „pótlás”. Vagy azt mondja, hogy ahol 
nem teljesen optimálisak a feltételek, ott a 
kommunista pártnak nem a kockázatokat kell 
értenie, kimondania, mérlegelnie a helyes 
cselekvéshez, a forradalomhoz, hanem szó és 
gondolat nélkül ott kell hagynia az egészet.  

Ki tudja. Az pedig már szóra sem érdemes, 
hogy a kapitalizmus termelőerői soha sem 
lehetnek a kommunista társadalomé. Azok 
csak követelik azt. S az új viszonyok pedig  új 
termelőerőket követelnek. Amelyek 
kialakítása nem megy egyik napról a másikra, 
s így eme ellentmondások szükségképp a 
restaurációt táplálják. Ez a proletárdiktatúra 
időszaka. És ez esetben vagy nem lehetséges a 
kommunizmus, hiszen a gazdaságon kívüli 
kényszer a proletárharcok hiányzó feltételeit 
pótolja  - és így a következetesség bolsevik 
aurájában vagyunk mechanikusan és mindez 
rossz - vagy a BK-nak meg kellene értenie a 
kapitalizmus és kommunizmus 
problematikáját. Mondjuk azért, hogy 
erőfeszítésük a proletárharc történelmének és 
jelenének feltárására maximálisan 
érvényesülhessen. Avagy: kommunistáknak, 
szemben a történészekkel, - legyenek azok 
megáldva akár a kommunista jelzővel - nem 
pusztán csak az a dolguk, hogy effélét 
míveljenek: „Az osztályharc osztályharcos 
rekonstrukciójáról van szó, de ezt a 
kommunista történész is csak azzal a 
forrásanyaggal dolgozva tudja végrehajtani, 
amely az utókor számára fennmaradt.” Az a 
dolguk, hogy megismerve az adott történelmi 
eseményt, társadalmi-gazdasági viszonyait 
(mind konkrétan, mind történelmi 
kontextusba helyezve) az abban szereplők 
tetteit, gondolkodását (ebben még a fentiek 
alapján a rekonstrukció se sikerült totálisan) 
tapasztalatokat vonjanak le, és bizony 
megítéljék (és nem elítéljék) az adott 
mozgásokat.  

Megjegyzés: A 9. lábjegyzeten már a szöveg 
BK-nak való elküldése után változtattunk. Mi 
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később ezt a változatot is elküldtük nekik. 
Amelyre ők már nem kívántak reagálni, A 
szöveg a már javított változatot adja, ennek 
ellenére itt most leközöljük az eredetileg 
elküldött 9. lábjegyzetet: A párt 
szükségességét, a részekké, darabokká, 
hierarchiákká stb. nem különülés 
szerveződését pont a társadalmasítással 
meghaladva tagadás követeli (azt meg a 
kapitalizmus fejlődése és túlfejlődése) a 
kapitalizmus atomizáló, széthúzó, önmagához 
nyomorító hatásai, a történelmi fejlődés 
különbözőségei stb. miatt. És bár a pártnak el 
kell különülnie az ellenforradalomtól legyen 
az tudatos vagy naiv, nem különülhet el 
hierarchikusan a proletariátustól. Hanem azt 
párttá kell változtatnia, s a kapitalizmus 
megdöntésével társadalommá kell válnia. Már 
ezért is ügyelnie kell arra, hogy a 
kapitalizmus hatásai pl. a demokrácia, mint 
szavazások többség-kisebbség döntési 
mechanizmusai, azaz hierarchia és tulajdon 
restaurátorok/fenntartók, illetve bolsevik 
módszerek, viszonyok, mentalitások (pl. 
katonai centralizáció) ne válhassanak benne 
uralkodóvá. Szemben a konszenzus, a 

különbözőségek egyenlőtlenséggé, uralommá 
nem változtatásának módszereivel, 
mentalitásaival. Ha ez a harc sikertelen, úgy 
a „külső” ellenforradalommal folytatott harc 
is azzá lesz. Pláne, hogy amint a pártnak 
lehetősége van, a termelési viszonyok 
megváltoztatására, és még ezen a bázison, de 
a forradalom bázisán az ellenforradalom 
letörésére, vagyis a proletárdiktatúrára, a 
negatív tendenciák felerősödnek. És mindez 
így is marad, míg az új viszonyokat pusztán a 
kapitalizmus termelőerőinek bázisa követeli 
meg, és fogja vissza; míg az új lehetőségek 
közt nem fejlesztették ki az új 
termelőeszközöket, míg a tudás 
felhalmozásának folyamata ennek megfelelő 
szintet nem ért el. Ha létrejött eme új 
termelőerő – bázis, ha a szabad 
személyiségfejlődés szükségletei 
maradéktalanul kielégíthetőek, ha az 
ellenforradalom így lehetetlenné válik, akkor 
a párt társadalommá lesz, a gazdaságon 
kívüli kényszer s diktatúra értelmetlenné, a 
kommunizmus társadalma pedig lezárja az 
emberiség előtörténetét. 
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INTERJÚ AGUSTÍN GUILLAMÓNNAL, AZ 1936-OS 
SPANYOLORSZÁGI PROLETÁRFORRADALOM 

TÖRTÉNÉSZÉVEL - 2013. ÁPRILIS 
 
 

 
 

Txema Bofill (Organ d’expressió de la CGT 
de Catalunya):  Mesélje el, hogy miért és, 
hogyan kezdett politikával foglalkozni? 
Agustín Guillamón: Apai nagyapám, 11 
gyerek közül a legfiatalabb volt.  A Millari 
hegyvidéken Castellón és Teruel között éltek 
nagyon nagy szegénységben. Az első 
világháború idején, munkanélküliség és a 
hajléktalanság miatt Barcelonába költöztek, 
később a nővére házában, Olesaban laktak. 
Nagyapám és több testvére tagja volt az 
Egységes Védelmi Bizottságnak.  A CNT 
tagsági kártyája 1931 áprilisától datálódik. A 
vegyiparban dolgozott.  Amikor a falangisták 
betörtek Terrassaba a nagyapám bátyja, 
Pascual (aki július 19-én Barcelonában 
sebesült meg) eltűnt.  Eliseo, a nagyapám 
száműzetésbe kényszerült. Először egy algíri 
koncentrációs táborban volt, majd 
munkazászlóaljban dolgozott az Atlanti fal 
erődítményénél. Innen a hegyekbe menekült, 

itt a megélhetését szénégetőként biztosította.  
Nem politikai elkötelezettsége okán, hanem a 
túlélés reményében részt vett a Gers-i helyi 
ellenállásban, és Miranda felszabadításánál, 
ahol aztán 1970-ben bekövetkezett haláláig 
élt.  
Eközben a nagymamám öt éhező és fázó 
gyerekkel a fasiszták által elfoglalt 
Barcelonában nyomorgott.  Elmondok pár 
anekdotát eme nehéz időkről: egy nap 
nagyanyám a „Padrina de Guerra”  (a katonák 
lelkesítése, csomagok küldése stb. volt a 
feladata) bátyját, Vicente-t (akit közvetlen a 
háború befejezése előtt erőszakosan 
besoroztak a nacionalisták) a madridi fronton 
eltalált egy eltévedt golyó és meghalt.  
Korábban már többször  is volt házkutatás. 
Most pedig a szomszédaink nem hittek a 
szemüknek: míg azelőtt állandó volt a 
rendőrségi zaklatás, és most pedig a falangista 
vezető  azért jött az  Amistat utcába, hogy 
részvétét fejezze ki.  Egy másik eset: a 
nagynénémet néhány falangista nő 
rákényszerítette arra, hogy 
megkeresztelkedjen.  Natura  Ana  nevet 
adták neki, de ő mindig  azt szerette ha 
Nitának hívják. A másik nagynénémet 
Libertadról átkeresztelték Cruzra , ám 
mindenki Natinak hívta csak. Öt évvel 
később, amikor férjhez akart menni, az 
egyház nem engedte, mert a születési neve a 
Libertad és a Cruz nem egyezet.  A templom 
végül engedett, hiszen ha nem teszi meg a pár 
„bűnben” élt volna. 
Nagyapám hiánya egy sivár, igazságtalan és 
ellenséges világban, sok kérdést vetett fel 
bennük,  amire csak egy  válasz érkezett az, 
hogy bűnös volt a polgárháború elvesztése 
miatt, még születésem előtt.  
TB: Ki gyakorolta önre legnagyobb hatást? 
AG: A szüleim, kitartásuk a tanításra, 
oktatásra, a szabadságra és az igazságosságra, 
amely célokat,  sok  olvasással,  kemény 
munkával, a kultúrával sikerült elérniük; és 
igényes etikai normáik, amelyek elutasították 
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az alkoholt, a szerencsejátékot és minden más 
rossz szokást, mint a tőke és a munkaadók 
csapdáit.  Az ő életük példája, az ártatlan és 
boldog gyermekkor egy fasiszta világban, egy 
olyan fáklya, amely megvilágítja a horizontot. 
TB: Milyen könyvek voltak hatással önre? 
AG: A történelem témájában: Georges Duby 
középkorral foglalkozó művei, Broué, 
Brinton, Bolloten, Bernecker, Carr, Peirats, 
Volin, Michelet, Soboul, Mathiez és Ábel 
Paz.  
Elméleti munkákban: Darwin, Canfora, Marx, 
Kropotkin, Rocker, Munis, Dauvé és a 
Spartacus kiadványok .  
Az irodalomban: Quevado, Cervantes, 
Shakespeare, Troyes és a Siruela kiadó által 
közzétett középkori irodalom, Gide, 
Malaquais, Yourcenar és Diderot.  
Nem szabad megfeledkezni Marcus Aurelius 
elmélkedéseiről, Lamb által írt Ulysses 
kalandjairól és Joseph Dietzgentől  Az emberi 
fejmunka lényegéről . 
TB:  Milyen csoportoknak és politikai 
szervezeteknek  volt tagja? 
AG: A hetvenes évek elején tagja voltam a 
Platformistáknak.  Kapcsolatban voltam olyan 
csoportokkal, mint az ICC és a FOR, anélkül, 
hogy aktívan részt vettem volna 
tevékenységükben. Emellett érdeklődtem az 
olasz kommunista baloldalról, tanács 
kommunizmusról és a munkás autonómiáról. 
Állandóan azt próbáltam tanulmányozni és 
megérteni, hogy mi volt a forradalmárok 
vereségének oka a polgárháború idején. 
TB: Mi késztette arra, hogy tanulmányozza a 
polgárháborút? 
AG: A család története. A francoizmus 
nyomasztó valósága, a diktatúrára nincs más 
magyarázat, mint, hogy győztes háborút 
vívott a saját népe ellen, és különösen a 
munkásosztály ellen.  Úgy gondoltam, hogy 
meg kell válaszolni e két kérdést: Miért 
vesztették el a háborút? Miért szenvedett 
vereséget a forradalom? 
TB: Miért érdekelte magát ennyire a 
történelem? 
AG: Hogy mélyebben megismerjük a 
forradalom történetét, és hogy cáfoljam a 
hazugságokat és torzításokat, amelyeket a 
"szent" burzsoá történelem ránk erőltet. Azért 
is, hogy ezeket a feltárt igazságokat 

terjesszem.  Azért, hogy felfedjem az 
osztályharc igazi történetét, mégpedig a 
forradalmi proletariátus szempontjából. Már 
ez a fajta történelem is a forradalmi harc 
része. Ez a történészi küzdelem, ugyanúgy 
részét képezi az osztályharcnak, mint minden 
vadsztrájk, gyárfoglalás, forradalmi felkelés, a 
kenyér visszavétele és a tőke meghódítása.   
Annak érdekében, hogy a munkásosztály 
visszaszerezze saját történetét, harcolnia kell a 
szociáldemokrata, neosztálinista, katalán 
nacionalista, a liberális és a neofrancoista 
nézetekkel szemben. Már az egy folyamatos 
harc a proletáriátus részéről, hogy megértse a 
saját történelmét és más harc mellett ez is 
kiélesedjen az osztályharcban. Ez nem 
pusztán egy elméleti, elvont, banális tétel, 
mert  ez is az osztálytudat részét képezi, és 
formálja azt. Nem lehet tagadni, hogy a 
történelmi tapasztalatok elméleti megértése, a 
spanyolországi tapasztalatoknak, a 30-as évek 
anarchoszindikalista mozgalom 
gyakorlatának, tevékenységének magába 
olvasztása a nemzetközi proletariátus feladata. 
TB: Milyen tanulságok vonhatók le a 
polgárháborúból? 
AG: A kapitalista államnak, mind a fasiszta, 
mind a demokratikus változatát, meg kell 
semmisíteni. A proletariátus nem köthet 
semmiféle szövetséget a köztársasági (vagy 
demokratikus) burzsoáziával annak 
érdekében, hogy legyőzze a fasiszta 
burzsoáziát, mert egy ilyen megállapodás már 
feltételezi a forradalmi alternatíva vereségét, a 
lemondást a forradalmi programról, csak 
azért, hogy elfogadjon egy olyan programot 
(az antifasiszta egységet  a demokratikus 
polgárság nevében) amivel megnyeri a 
háborút a fasizmus ellen . 
TB: Mik voltak a Védelmi Bizottságok 
funkciói? Hogy fosztották meg őket a 
hatalmuktól? Mi történt az 1937 májusi 
ellenforradalom után a Védelmi 
Bizottságokkal? 
AG: Hosszú ideig tartana ha válaszolnék 
ezekre a kérdésekre. Ezekkel a kérdésekkel 
foglalkozik a könyvem. Amelynek a címe:  A 
CNT Védelmi Bizottságok Barcelonában. A 
legnagyobb gyengeségük az volt, hogy a 
konfederációs rendszeren kívül nem tudták 
megszervezni és koordinálni magukat. A felső 
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bizottságok politikailag és szervezetileg 
megfojtották a forradalmi bizottságokat, mert 
ezek lettek a legerősebb ellenségeik, és a 
legnagyobb akadályai annak, hogy 
végrehajtsák a már régen tervbe vett  
integrációt a burzsoá államba. 
TB: Milyen kapcsolatban voltak, és milyen 
eltérések voltak a Védelmi Bizottságok, az 
anarchisták és az akciócsoportok között? 
AG: A Védelmi Bizottságokat úgy lehetne 
meghatározni, mint a forradalom földalatti 
hadseregét, komoly feladatokat hajtanak 
végre  pl: az információszerzés, a 
fegyverkezés, kiképzés, a stratégiák kiötlése 
és felkészülés a munkások felkelésre. 
Intézményesen a CNT alárendelt részei, mert 
a szakszervezetek finanszírozták őket, és ezek 
tagjai alkották soraikat. 
A Támogató Csoportok alkották, a FAI a 
szervezeti struktúráját. Ők alapvetően barátai 
és/vagy a militánsok csoportjai voltak, akiket 
a közös ideológia a közös feladatok, 
álláspontok nézetek és a taktika kötött össze.  
Az Ibériai Anarchista Szövetség (FAI) csupán 
egy közös platformja, vagy koordináló 
központja volt az egymást támogató 
csoportoknak, amelyek gyakran nem értettek 
egyet a Félszigeti vagy Regionális 
Bizottságokkal. 
Az akciócsoportok, a pistolerismo időszaka 
(1917-1923) alatt alakult olyan csoportok, 
amelyek szakszervezeti tagok önvédelmére és 
a szervezet teljes védelmére szakosodtak, 
mert ez volt egyetlen célja a brutális állami 
terrorizmussal, a Szabad Szakszervezet (a  
katalán munkaadók Országos Szövetsége) 
által alkalmazott fegyveresekkel szemben. Ez  
a szervezkedés volt az egyetlen lehetőség 
arra, hogy a CNT túlélje ezt a korszakot, 
elkerülje a szakszervezeti tagok tömeges 
lemondását amely a merényletek, a 
szakszervezeti tagok eltűntetésének, 
megölésének következménye lett volna.  
TB: 1936-ban forradalom volt? Vajon a CNT 
és a Generalitat paktuma véget vetett a 
forradalom lehetőségének?  
AG:  1936 júliusában Barcelonában 
forradalmi helyzet  volt.  Ez volt az első 
alkalom a történelem során, hogy a forradalmi 
munkások győzelme nem hatalom 
megragadását jelentette, az állam burzsoá 

apparátusát érintetlenül hagyta.  Barcelonában 
és Katalóniában a munkásosztály 
legjelentősebb szervezete a CNT- FAI volt, 
amely nem rendelkezett megfelelő forradalmi 
elmélettel, úgy döntött, hogy többi antifasiszta 
szervezettel egységre lép és hogy részt vesz a 
független Generalitat kormányzásának 
feladatában. Az egyetlen cél a fasizmussal 
szembeni háború megnyerése volt. A vezetők 
akkor mondtak le a forradalomról amikor a 
forradalmi kerületi bizottságok 
(Barcelonában), a helyi forradalmi 
bizottságok (egész Katalóniában), az üzemi 
bizottságok, a barikádok bizottságai, az ellátó 
bizottságok és egyéb bizottságok 
kisajátították a burzsoázia, a templom, az 
állam tulajdonát, mert semmiféle látható 
ellenőrző hatalom nem volt jelen (mindegyik 
csak az időt húzta és várta  az ellenforradalmi 
erőket). 
TB: Miért volt sikeres a barikádharc 1936 
júliusában, és miért nem voltak azok 1937 
májusának antisztálinista barikádjai?  
AG: A különbség 1936 júliusának és 
1937májusnak felkelései között abban rejlik, 
hogy míg a júliusi felkelés forradalmárai 
fegyvertelenek voltak, de rendelkeztek pontos 
politikai céllal: volt elképzelésük a fasizmus 
leveréséről, addig májusban a harcosoknak 
volt fegyverük és jobban is szerveződtek, de 
már politikailag le voltak fegyverezve. 
A munkásosztály tömegei vezetőik nélkül, a 
lakosság elsöprő támogatásával kezdhettek el 
egy felkelést a sztálinizmus és a Generalitat 
burzsoá kormánya ellen, de szervezeteik 
nélkül illetve szembemenve vezetőikkel 
hosszú távon képtelenek voltak harcot 
folytatni. Azok a barikádok, amiket 1936 
júliusában emeletek még hónapokkal később 
is álltak, az 1937 májusában épített barikádok 
a harcok befejeződése után azonnal eltűntek, 
csak egy pár PSUC barikádot hagytak meg, 
azért hogy a győzelemre és a hatalomra 
emlékeztesse az embereket. 
TB: Mi volt az oka 1937 májusának? 
AG: 1937 májusi általános elégedetlenség 
kétségtelen következménye volt az emelkedő 
áraknak és az élelmiszerhiánynak.  Belső 
küzdelmek folytak a vállalatok 
szocializációja, a munkás autonómia körül, 
amivel nem mindenki értett egyet. A 
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Generalitat erőfeszítéseket tett annak 
érdekében, hogy leszerelje a hátországot és 
megszerezze a hatalmat a közrend ellenőrzése 
felett, és a rendfenntartó erők felett stb.  
stb…  De a legfontosabb az volt, hogy 
fegyveres vereséget mérjen a proletariátusra, 
amely magával vonta azt az ellenforradalmat, 
amely véget vetett annak a forradalmi 
fenyegetésnek, amely a burzsoá és 
köztársasági intézmények ellen irányult. 
TB: Kik azok a személyek, akik a leginkább 
felelősek a polgárháború történelmének 
eltorzításáért és meghamisításáért? 
AG: Az nem annyira fontos kik voltak. 
Fontosabb az a tény, hogy eltorzították. Az 
elkövetők, nem változnak: neosztálinisták, 
szociáldemokraták, liberálisok, katalán 
nacionalisták és a neofrancoisták. Ezek adják 
a burzsoázia „megszentelt” történetét. 
TB: Tud számunkra példákat mondani az 
ilyen torzításokra? 
AG: Például ilyen a konfrontáció a CNT és a 
PSUC között. Ez egy, az eredeti görög 
értelemben vett politikai konfliktus, azaz ez 
két különböző stratégia harca volt annak 
érdekében, hogy miként lássák el Barcelonát, 
a "poliszt”: a helyi bizottságok, az egalitárius 
elosztásra helyezték a hangsúlyt, a kenyér és a 
legfontosabb élelmiszerek hatékony és 
megfelelő elosztásának érdekében; a PSUC-
nak és a Generalitat-nak célja  az volt, hogy 
megerősítse a hatalmát és nem volt tekintettel  
az egyéb megfontolásokra. 
 PSUC legfőbb célja mindenek felett a helyi 
bizottságok felszámolása és a szabad piac 
bevezetése volt. A szabad piac teljesen 
korlátlan és ellenőrizetlen árakat jelentette , 
ami kedvezett a kisvállalatok 
meggazdagodásának viszont a lakosság 
éhezését hozta magával.  A PSUC ideológiai 
és elméleti indoklása az volt, hogy a szabad 
piac, és korlátlan árak olyan áruellátást 
biztosítanak, amely kötött árakkal nem volna 
lehetséges. A valóságban az történt, hogy a 
szabad piac biztosította a magas árakat, az 
élelmiszer felhalmozását és az ezzel járó 
spekulációt. Az ideológia szabad piaca 
pillanatok alatt fekete piaccá változott, a 
munkások hamarosan éheztek. A jegyre 
(kártyára) kapható élelmiszerek hatósági ára 
csak névleges volt, a készletek azonnal 

kimerültek, és csak a fekete piacon voltak 
beszerezhetőek. A statisztikák nem tükrözik 
ezen hatóságilag szabályozott alapvető 
élelmiszerek piaci hiányát. És nem tükrözik a 
fekete piaci árakat, amelyek csak a kereslet-
kínálat törvényinek engedelmeskedtek. 1937 
tavasza után Barcelona teljes lakosságán 
eluralkodott a kiábrándultság, a szorongás, az 
éhség, a hosszú sorokban való várakozás, az 
élelmiszer barter érdekében tett expedíciók a 
mezővárosokba, a fosztogatás és rablás 
általánossá vált. 1938 februártól  a város 
ellátása militarizált lett, majd a katonai ellátás 
1938 augusztusában  teljesedett ki, amikor is 
három kategóriás jegyrendszert hoztak létre : 
a katonák, a fegyveres hátország és a polgári 
lakosság számára. A sztálinisták és a 
burzsoázia az éhség fegyverével próbálták 
legyőzni a forradalmárokat. 
TB: Tud mondani néhány nevet azok közül, 
akik meghamisították történelmünket? 
AG: Miquel Mir, a történelem roncstelep 
iskolájából.  Ő inkább írója, mint kutatója a 
történelemnek elcsalja a történelmet, kitalálja, 
manipulálja és módosítja a dokumentumokat.  
Őt a francoista, katalán arisztoktata Cercle 
Eqüestre anyagilag támogatja.  A kísérlete, 
hogy az anarchistákat megrágalmazza nem 
sikerült, ugyanakkor rávilágított a katalán 
burzsoázia tevékenységére, akiknek elődei  
1936-ban annyira megijedtek az 
anarchistáktól.   Aztán még:  Pío Moa, César 
Alcala és mások a neofrancoista iskolából. 
Ezek megismétlik a francoista, 
szélsőjobboldali hazugságokat, tévhiteket, 
hogy éltessék a Franco diktatúra által 
elkövetett véres mészárlásokat. A galíciai 
Martin Ramos és társa a neosztálinista körből 
hosszú időn keresztül uralták a legtöbb 
katalán egyetemet.  Dogmatikusan tagadták, 
hogy 1936-ban Barcelonában társadalmi 
forradalom zajlott volna, ennek történészek 
általi kutatását is elutasították. Ma inkább 
szociáldemokratának és nem sztálinistának 
hívják magukat. Utálják az anarchistákat, ők 
terjesztik  azt a fekete legendát a katalán 
anarchizmusról, amiben vérszomjas 
vámpírokként jellemzik azokat…  E történet 
eredetileg a PSUC-tól és elődeiktől származik 
(Max Rieger, Ehrenburg, Stepanov, 
Perucho),  akiknek elsődleges célja a lejáratás 
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volt, aztán 1937 nyarán megkezdték a CNT 
elleni elnyomást, ami a CNT  félreállítását 
jelentette, majd a börtönökbe több tízezer 
liberter rab került.  Magukat  az objektívitás  
és a tudományos hozzáállás védelmezőinek 
állítják be, de valójában erősen szektásak, és a 
leghatékonyabb védői  az elavult kapitalista 
rendszernek és a korrupt, demokratikus 
burzsoáziának. A folyóiratuk:  L' Avenç (és 
az azonos nevű kiadó ), és az El Viejo Topo. 
Az egyetemi listáról kimaradtak néhányan, 
akik figyelemre méltóak: Izard, Muniesa, 
Pagès... A neoliberális iskolából is vannak 
olyan tekintélyes történészek, mint Viñas, 
vagy más katalánok, akiket marginalizáltak 
neosztálinista kollégáik (Ucelay Da Cal). Ők 
intelligensebbek és kevésbé 
kompromittálódtak, mint a neofrancoisták, és 
kevésbé dogmatikusak, mint a neosztálinisták. 
Arra számítanak, hogy a generációváltáskor le 
tudják cserélni az elavult iskolák képviselőit, 
és csökkenteni tudják a szakadékot (vagy 
megszüntetni) a francositák és Franco 
ellenesek között. 
TB: Az egyik alternatívája, a Generalitattal 
való együttműködésnek a „Mindent akarunk!” 
stratégia lett volna, ahogy Garcia Oliver 
nevezte. Ez egy anarchista diktatúra lenne. 
Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, 
hogy ez a stratégia nem lehetett volna a 
forradalom programja? Ez vajon véget vetett 
volna az uralkodó burzsoázia hatalmának? 
AG: A CNT-FAI központja, két elfoglalt 
épület volt: a Munkaadók Szövetsége és a 
Casa Cambó. Itt tette a javaslatot Companys 
arra, hogy a CNT-nek részt kell vennie az 
Antifasiszta Milíciák Központi Bizottságában, 
és a Katalóniai Területi Bizottság bízza meg a 
szakszervezetek helyi plénumát, hogy 
elbírálja a javaslatot.  Marianet által 
felterjesztett javaslat után, José Xena, Baix 
Llobregat küldötte  azt javasolta, hogy a CNT 
küldötteket hívják vissza a CCMA-ból, és a 
forradalom folytatása mellett álljanak ki, hogy 
egy libertariánus kommunizmust hozzanak 
létre. Ezután Juan García Oliver szólalt fel, 
úgy jellemezte a döntést, amit meg kell hozni, 
hogy az egy választás lesz egy „abszurd” 
anarchista diktatúra és a CCMA-ban lévő 
többi antifasiszta erővel való együttműködés 
között, együttműködés annak érdekében, 

hogy harcolni tudjanak a fasizmussal 
szemben. Azzal, hogy García Oliver (akár 
szándékosan, akár nem), így fogalmazott, 
egyértelművé tette, hogy ellenzi a „Mindent 
akarunk!”  zavaros realitásának választását.  
A hajthatatlan „anarchista diktatúra” ellen 
lépett fel Federica Montseny, aki az igazi 
anarchista elvek védelmében, minden 
diktatúra ellen szólalt fel, szerinte logikusabb 
lenne ezen elvek követése, ebben támogatta őt 
Abad de Santillán, figyelmezetett az 
elszigetelődés veszélyére és a külföldi 
beavatkozásra. Egy harmadik álláspont 
szerint, amit Manuel Escorza  javasolt, a 
Generalitat kormányát használják fel a 
szocializáció és a kollektivizálás eszközeként, 
és ha a CNT-nek erre szervezeti formára már 
nem lesz szüksége, akkor el kell távolítani. A 
CNT plénum támogatta az együttműködést a 
többi antifasiszta erővel, a CCMA-val, a 
többség Baix Llobregat képviselője ellen 
szavazott. Sokan azok közül, akik az ülésen 
részt vettek, köztük Durruti és Ortiz is nem 
szólaltak fel, úgy gondolták, hogy a 
forradalom kérdését el kell halasztani, amíg a 
zaragosa problémát megoldják, és leverik a 
fasizmust. A határozatot minden további 
filozofálgatás és vita nélkül hozták meg annak 
érdekében, hogy megszilárdítsák, 
intézményesítsék az Összekötő Bizottságot a 
CNT és a Generalitat között. Ez a bizottság 
már július 19-e előtt létrejött annak 
érdekében, hogy átalakítsa, megerősítse és 
kiterjessze  magát a CCMA-ba való 
beolvadással. Ez antifasiszta egységet 
jelentett volna az összes résztvevő párttal, 
szakszervezettel, ami aztán felelős lesz a 
hátország rendjéért, hogy megszervezze és 
ellássa a milíciák fasizmussal szembeni 
ellenállását Aragóniában. De az eredeti 
forradalmi alternatíva nem a Garcia Oliver 
által előterjesztett „Mindent akarunk!” lett 
volna, ami nem jelentett volna mást, mint a 
kisebbségben lévő anarchoszindikalista 
vezetők hatalom átvételét. Hanem az állam 
összes hatalmát és funkcióját le kellett volna 
cserélnie azoknak a forradalmi 
bizottságoknak, akik kint voltak az utcán, 
kisajátították a gyárakat, toborozták és 
felfegyverezték a milícistákat, ott voltak a 
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barikádokon, irányították a város 
szolgáltatásait, járőröztek… 
TB: Kik az 1936-os forradalom legbecsesebb 
tagjai?  És miért? 
AG: Barcelonai forradalmi bizottságok, mert 
ők voltak a munkásosztály potenciális 
hatalmának szervei. 
TB: Lehet-e a forradalom erőszak nélkül? 
AG: A forradalmárok számára, az 1936-os 
forradalom nagy tanulsága, hogy az államot 
mindenképpen el kell pusztítani.  Az erőszak 
nem akarat, szándék vagy etika kérdése, 
hanem az osztályharc erőviszonyainak 
kérdése. Törvény és rend sokak számára csak 
úgy fogadható el, mint intézményesített, 
állami erőszak. Törvénnyel és renddel 
szemben áll a forradalmi erőszak.  Az állam 
megvédi a burzsoá társadalom intézményeit, 
rendelkezik az erőszak monopóliumával, amit 
a rendfenntartó erőkkel, jogrendszerrel 
biztosít, ez felel meg a kapitalista társadalom 
„normális” állapotának. A forradalmi 
erőszakot, ami megszünteti ezt a 
monopóliumot, úgy állítják be, mint kivételes, 
kaotikus, önkényes, abnormális jelenséget, és 
mivel ez a burzsoá rend és jog 
megváltoztatására törekszik, bűnténynek 
minősítik.  A katonai felkelés egyértelművé 
tette, hogy az erőszak volt a megoldás  a 
társadalmi és politikai konfliktusokra. A 
háborús konfliktusok akkor oldódnak meg ha 
megölik  az ellenséget .  Az intézményi válság 
és a társadalmi forradalom különleges 
helyzetet teremtett, amit  a katonai felkelés és 
a polgárháború okozott, ez termőtalaja lett a 
forradalmároknak, „ellenőrizetleneknek” 
titulálták őket, akik kezükbe vették az 
igazságszolgáltatást. Abban a helyzetben, 
amit az intézmények összeomlása, hatalmi 
vákuum jellemez, a forradalmi bizottság és 
néhány más speciális kivizsgáló bizottság 
átveszi a fasiszták elítélésének, és 
kivégzésének a feladatát, és mindazok felett 
ítéletet gyakorol, akikről úgy gondolták, hogy 
gyanús ellenségek pl. papok, földesurak, 
jobboldaliak, gazdagok, egyet nem értők. És a 
fegyvert, amit a kezükben tartottak ennek a 
hatalomnak az érdekében használták, annak 
érdekében, hogy „kötelességüket” teljesítsék, 
azaz megsemmisítsék az ellenséget. Mert itt 
volt az ideje annak, hogy a halálos csapást 

mérjenek a fasizmusra, nem volt más 
választás, mint ölni, vagy meghalni. A 
fasizmus ellen folyt a háború. Ha egy katonát 
nem ítélünk el, mert megöli az ellenséget, 
akkor miért ítélnénk el valakit, mert a 
hátországban öli az ellenséget. Egy háborúban 
azért ölik meg, mert ő az ellenség: nincs más 
törvény, vagy erkölcsi, filozófiai szabály. Sok 
év eltelte után tulajdonképpen azt láthatjuk, 
hogy tanult, akadémikusok komplikált 
teóriákat és következtetéseket hoznak fel 
magyarázatként, de minden ezzel a témával 
foglalkozó dokumentum azt bizonyítja, hogy 
a milícia sosem volt „passzív”, amikor 
papokkal, munkáltatókkal vagy a fasisztákkal 
állt szemben lépett fel és nagyon egyszerű 
szabályt alkalmazott: a háborúban vagy az 
ellenség öl meg, vagy te ölöd meg az 
ellenséget 
Mindenki,  Federica Montsenytől, az 
egészségügyi minisztertől kezdve,  Pasqual 
Fresqueten Halál Brigád kapitányán át; a 
Vidiella PSUC-s, igazságügy-miniszteren 
keresztül, Afrika de les Heras a PSUC csoport 
vezetőjén át vagy; Joan Pau Fabregas a CNT  
gazdasági miniszterrel együtt mindenki a 
legegyszerűbb milícistáig, az utcán 
járőrözőkig  abszolút mindenki pontosan 
ugyanezt az érvelést fogadta el és használta. 
TB: Az erőszak és forradalom 
elválaszthatatlanok? 
AG: Erőszak és hatalom egy és ugyanaz a 
dolog. A forradalmak erőszakos fázisában 
mindaddig, amíg több szűnik meg a régi 
világból, mint amennyi az újból 
megteremtődik, a forradalmárok nem lehetnek 
hatalmon, és minden esetben ismert, vagy 
ismeretlen hóhér végez velük. Ez történt a 
francia forradalomban, s az összes többiben 
is. Ez az erőszak, és elszigetelt hatalom 
(melyet a júliusi forradalmi helyzet teremtett 
meg) megszűnt forradalmi, kollektív, 
népszerű, igazságos, ünnepies és spontán 
lenni, amikor alávetette magát az új 
antifasiszta hatóságok 1936 októberében 
behozott szabályzásának, s így az új, 
közbiztonságra törekvő általános hatalom 
törvényes és legális erőszakává, egy kegyetlen 
jelenséggé vált. S pont ez volt a céljuk az 
ellenforradalmi erőknek, a burzsoáziának, a 
köztársaságiaknak, a központosított és 
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monopolizált hatalomnak, melyet kifejezetten 
azért hoztak létre, hogy kontrolálja, és teljesen 
megszüntesse a megelőző forradalmi 
helyzetet. Az 1937. július 21-én, az olimpiai 
stadionban szervezett nagygyűlésen Federica 
Montseny elítélte s visszautasította a CNT 
tagjainak zaklatását s üldözését azon 
eseményekért, melyek a júliusi forradalom 
alatt történtek, mivel nem volt bűnnek vagy 
gyilkosságnak tekinthető papok, 
katonatisztek, lövöldözők és egyéb 
jobboldaliak kivégzése csupán azért, mert ők 
azok voltak, amik. Ebben az 
anachoszindikalisták nagy többsége egyet 
értett. Szeptemberben, amikor ez a zaklatás 
kiterjesztődött az UGT militánsaira is, 
Vidiella (PSUC) Montsenyhez hasonlóan 
érvelt. 
TB: Milyen tanulságokat vonhatunk le az 
anarchoszindikalisták tapasztalataiból, s a 36-
os forradalomból? 
AG: A polgárháború alatt az etatista 
anarchizmus politikai projektje - mely egy 
antifasiszta pártként jelent meg, elfogadta az 
osztály-együttműködés elvét, részt vett a 
kormányban, s bürokratikusan szerveződött a 
fasiszták elleni harc érdekében - minden 
szinten nyomorúságosan megbukott.  
De a forradalmi anarchizmus - mint 
társadalmi mozgalom -, mely a forradalmi 
területi bizottságokban, helyi 
választmányokban, a munkásellenőrzés 
szerveiben, védelmi bizottságokban, stb. jött 
létre jelentette a munkáskontrollnak azt az 
embrióját, amiből kinőtt a gazdaságirányítás, 
a népszerű forradalmi kezdeményezés, és a 
proletár önrendelkezés; sőt, még napjainkban 
is előre vetít egy olyan jövőt, mely radikálisan 
különbözik a kapitalista barbarizmustól, a 
fasiszta horrortól, vagy a sztálinista 
rabszolgaságtól.   
Annak ellenére, hogy a forradalmi 
anarchizmus végül áldozata lett az állam, a 
sztálinisták és a felső bizottságok koordinált 
és szisztematikus elnyomásának, örökségül 
ránk maradt a kisebbségek harcának ismerete, 
mint például a Durruti Barátai csoporté, a 
Libertáriánus Fiatalok szervezetéé, valamint 
más anarchista csoportoké a barcelonai helyi 
szövetségből. Példájuk lehetővé teszi, hogy 
módszeresen megvizsgáljuk elméletüket és 

tetteiket, tanuljunk hibáikból, és 
emlékezetünkben megőrizzük harcukat és 
történetüket. A munkások győzedelmes 
felkelése, és a katonaság leverése után, s 
amikor a törvény, s a rendfenntartó erők 
emberei nem voltak hajlandóak barakkjaikat 
elhagyni, az állam szétverésének lehetősége 
már nem csak mint egy jövőbeli utópia 
létezett. A forradalmi bizottságok igazán 
jelentős konkrét teendője az állam 
megszüntetése volt. A feladat elvégzése 
érdekében ezek a bizottságok magukra 
vállalták azokat a szerepeket, melyeket az 
állam gyakorolt 1936 júliusa előtt.  
TB: Cenzúrázzák, vagy cenzúrázza magát? 
AG: Soha. Ha bármilyen cenzúrát érzek, 
akkor inkább nem adok ki semmit. 
TB: Meséljen, milyen könyveket adott ki 
eddig és miket szándékozik kiadni a jövőben? 
AG: A Barikádok Barcelonában kísérlet arra, 
hogy megmagyarázza, hogy az antifasiszta 
egység ideológia miatt a felső bizottságok 
miként hagyják el a forradalmi programot a 
fasizmus elleni háború megnyerésének 
érdekében. Ez a könyv franciául is megjelent. 
A CNT Védelmi Bizottságok Barcelonában 
(1933-1938) egy bevezetés a háború és a 
forradalom Katalóniában kérdésébe, 
mégpedig a forradalmi hadsereg titkos 
intézményeinek szemszögéből, amiből ezek a 
védelmi bizottságok létrejöttek. Ennek a 
könyvnek olasz kiadása is van. 
A  Bizottságok Forradalma (1936. július-
december) az első kötete egy trilógiának, 
amelyet követ a Háború a Kenyérért (1936 
december - 1937 május), valamint a CNT 
Elnyomása (1937 május - szeptember). A 
három könyvnek közös alcíme van: Az éhezés 
és erőszak a Forradalmi Barcelonában (1936 
júliustól decemberig). A trilógia második és a 
harmadik kötete még kiadásra vár. Mindegyik 
könyvet lehet külön-külön is olvasni, de 
nyilvánvaló, hogy ugyanannak a munkának 
(spanyol forradalom Katalóniában) egyes 
részeit adják. Ez lehetővé teszi, hogy a 
résztvevők magukról, saját szempontjaikról  
beszéljenek. A könyv rengeteg eddig nem 
publikált dokumentumot tartalmaz, amelyek 
az éhséggel és forradalomi erőszakkal 
foglalkoznak, megvilágítják azt, hogy a 
sztálinisták és a Generalitat kormánya miként 
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verték le a forradalmárokat az éhség erejével 
és az erőszak monopóliumának barcelonai 
visszaállításával. 
TB: Ön a Balance című történelmi folyóirat 
főszerkesztője, kiadója, terjesztője és 
történésze. Megadná a mérlegét a Balance-
nak? 
AG: A Balance 1993 óta jelenik meg. Ez egy 
kísérlet arra, hogy rehabilitáljuk a 
polgárháború   „átkozottait”, akik oly sok 
alkalommal „utasítottak”, "felejtettek”,  
„áldoztak” fel, ítélték el a saját szervezeteik 
is, de leginkább a burzsoázia „megszentelt " 
történelme tette ezt: Josep Rebull (baloldali 
POUM-ista), a Durruti Barátai, Munis, Fosco, 
Mary Low, Benjamin Péret, Balius, Orwell, 
Nin, stb. De foglalkozik a sztálinista 
gyilkosokkal is: Gerő (Pedro), Sztepanov, 
valamint spanyol követőikkel.  Az újság több 
számát, mint pl. a Durruti Barátaival 
foglalkozót is lefordították több nyelvre: 
angolra, franciára, olaszra stb. Ezek közül sok 
megtalálható a neten:  
„La Bataille Socialiste" : 
 http://bataillesocialiste.wordpress . 
TB: Hol lehet a könyveket és folyóiratot, a  
Balance-ot  megvásárolni ? 
AG: Barcelonai könyvesboltokban Aldarull 
(Torrent de l' Olla , 72) és a La Rosa de foc 
(Joaquín Costa 34).  Madridban a La 
Malatesta ( Jesús y Maria 24).  Az interneten, 
honlapon: http://www.lamalatesta.net/ 
product . 
TB: Meséljen nekünk a Katalán Oszlopról, a 
"Harcok szótárá"-ról, amely megtalálható 
minden újság hátoldalán. 
AG: Ez egy kísérlet arra, hogy nyilvánosságra 
hozzuk a munkások történelmét, 
militánsainak életrajzát, és munkásmozgalmi 
alapfogalmakat tisztázzunk: Segui, Ascaso, a 
közvetlen akció, az egységes szakszervezet, a 
sztálinizmus, a kapitalizmus. 
TG: Ön is aktív tagja a l' Ateneu 
Enciclopèdic-nek; mit csinál ebben a 
csoportban? 
AG: Archiválás, katalógizálás és régi papírok 
osztályozása, úgy ahogy azt Ábel Paz és 
mások is csinálták. 
TB: Mi a véleménye a munkásmozgalom 
jelen helyzetéről? 

AG: Harc vagy halál. Forradalom vagy 
barbárság. A proletariátus már nem csak az 
ipari munkásosztályból áll, és nem csak az 
aktív dolgozó népességből, nem csak a 
keresőkből, hanem magába foglalja a 
munkanélkülieket, az ideiglenes 
munkavállalókat, a nyugdíjasokat, és 
mindenkit, aki nem rendelkezik tartalékokkal. 
Napjainkban tanúi lehetünk a tőke és az állam 
kíméletlen támadásának, amely a proletariátus 
életfeltételei ellen irányul. Erre a támadással 
csak osztályharccal lehet válaszolni. E harc 
nélkül a proletariátusnak már csak annyi 
alternatívája marad, mint a II. Világháború 60 
millió halottjának, vagy a lerombolt világipar 
nagy részének.    
 TB: Mi a véleménye a mai libertariánus 
mozgalomról? 
AG: A kemény valóság és a reménytelen 
sötét, szürke idők ellenére érezzük a fű 
növését.  A társadalmi, politikai és gazdasági 
helyzet ebben az országban, és nem csak 
ebben az országban igen csak 
robbanásveszélyes.  A rendszernek nincs 
megoldása a válságra. Nincs jövő senki 
számára. Az egyetlen kiút, az egyetlen reális 
lehetőség, a harc, az állam szétzúzása, amely 
garantálja a rendszer további fennmaradását.  
A bérek és jólét feletti vita az állammal, a 
tőkével szintén csak könyörtelen harcok által 
érhet el eredményt. 
TB: Mit gondol az anarchoszindikalista és a 
libertárius mozgalom megosztottságáról? 
AG: Szükség van az együtt cselekvésre, 
képesnek kell erre lenniük. Az 
együttműködésnek, a sokszínűségen és a 
kölcsönös tiszteleten kell alapulnia, azt kell 
hangsúlyozni, ami a közös bennük, és nem 
pedig azt, ami szétválasztja őket.  Együtt kell 
haladniuk, egyesülve sztrájkolni, közös 
építményt kell építeni, ahol mind együtt 
élnek. 
TB: Önnek a Durruti Barátai a 
legszimpatikusabb, a CNT azon tagjai, akik 
kritikusak voltak a vezetőkkel szemben és a 
CNT kollaborációs politikájával szemben. 
Milyen elméleti és gyakorlati tapasztalatokat 
vonhatunk le belőlük?  
AG: Míg a felső bizottságok azon ügyködtek, 
hogy mindent alárendeljenek annak, hogy 
megnyerjék a fasizmus elleni háborút, a helyi 
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bizottságok, az utcákon, még mindig a 
munkások forradalmáért harcoltak. A CNT-
FAI felső bizottságai által kezdeményezett 
szervezeti átalakítás azt eredményezte, hogy 
ők az állam szolgái lettek, akiknek 
legnagyobb ellenségei a forradalmi helyi 
bizottságok voltak, ahogy a Regionális 
Bizottság határozta meg 1936. november 25-
én a libertáriánus mozgalom felső 
bizottságainak gyűlésén. 
A CNT intézményesülése elkerülhetetlen 
kihatással volt szervezeti és ideológiai 
jellegére. A legismertebb militánsok 
bekerülése az állami adminisztrációba a 
városi tanácstól kezdve, a köztársasági 
kormány minisztériumán keresztül, a 
Generalitat kormánynak új miniszterségéig, 
vagy pedig, hogy új „forradalmi” 
intézményeket hoznak létre, új funkciókat, 
igényeket teremtenek, amelyeknek kis számú 
militánsnak kellett megfelelnie, annak 
érdekében, hogy elássák azokat a feladatokat, 
amikre ki lettek nevezve. Azok a funkciók, 
amelyek a felső bizottságok hatalmának 
gyakorlása közben előkerültek, új típusú 
módszereket és célokat kreáltak, amelyek 
nagyban különböztek a közkatonák 
érdekeitől. Ez az általános leszerelés 
nagyfokú elkeseredést, kiábrándulást váltott 
ki a korábban csatlakozott szervezeteknél és 
militánsoknál, akik éhséggel és elnyomással 
néztek szembe. Ez vezetett egy forradalmi 
ellenzék kialakulásához; ők voltak a Durruti 
Barátai, a katalán Libertariánus Ifjúság, és 
néhány anarchista csoport, akik a barcelonai 
Támogató Csoportok Helyi Föderációjából 
váltak ki, különösen 1937 májusa után. Ám a 
folyamat már 1936 nyarán elkezdődött, 
mégpedig a helyi és a védelmi bizottságoknál 
Barcelonában. 
Egy új jelenség alakult ki, nagy aggodalomra 
adott okot, már 1936 júliusában megjelentek a 
bizottságok a bizottságokban, egyfajta erősen 
koncentrált végrehajtó bizottságokból álltak, 
és jól ismert vezetői voltak. Ugyanis igen sok 
probléma merült fel, amit meg kellett oldani, 
amit nem lehetett lassú, horizontális típusú 
hosszú viták során létrejött megoldásokkal 
elrendezni. A bizottságok bizottságát, amit a 
felső bizottságok titkos üléseken hoztak létre, 
1937 júniusára már nyilvánosan is elismerté 

vált Politikai Tanácsadó Bizottság (PAC) 
néven. Egy hónappal később a nevet 
Libertariánus Mozgalom Végrehajtó 
Bizottságára változtatták.  Ennek 
eredményeként, a világos választóvonal jött 
létre az állami anarchizmus és a forradalmi 
anarchizmus között. 
TB: Van még valami, amit mondani szeretne? 
AG: A lét meghatározza a tudatot. A 
probléma történelmi gyakorlatának teoretikus 
elemzése nélkül nem lehet forradalmi teória 
és így nem is fejlődhet. Lehet, hogy van 
időeltolódás elmélet és gyakorlat között, 
amely hosszabb vagy rövidebb ideig tarthat, 
amelyben a kritika fegyvere átalakul a 
fegyverek kritikájává. Amikor egy forradalmi 
mozgalom megjelenik a történelem 
színpadán, akkor az egyértelműen szakít más 
halott elméletekkel és megérkezik a várva várt 
forradalmi pillanat, ez önmagában is többet ér 
bármilyen elméleti szövegnél, mert ez 
rávilágít az elmélet részlegességére, hibáira. 
Ez a gyakorlati tapasztalat közös átélése 
áthidal minden akadályt, meghaladja a 
korlátokat, amik a hosszú ellenforradalmi 
korszakban megjelentek. Forradalmi 
elméletek bizonyítják érvényességüket a 
történelem laboratóriumában. Az 
osztályhatárok mély szakadékot jelentenek a 
forradalmárok és a reformisták, valamint az 
antikapitalisták és a kapitalizmus védelmezői 
között. Azok akik,  a nacionalizmus zászlóit 
lengetik a proletariátus eltűnését idézik elő, 
vagy védelmezik a tőke és az állam örökös 
természetét, ők a barikád egyik oldalán 
vannak, akkor is ha anarchistának, 
marxistának hívják magukat. A 
forradalmároknak választania kell azok 
közül,  akik el akarják törölni a határokat, le 
akarják tépni az összes zászlót, megakarják 
szüntetni  a hadsereget, a rendőrséget, el 
akarják pusztítani az államot;  vagy teljes 
egészében szakítanak mindenféle 
totalitarizmussal és messianizmussal, 
önfelszabadító és  gyűléseken alapuló 
gyakorlatokkal megszüntetik a bérmunkát, az 
értéktöbbletet és az ember kizsákmányolást a 
világon mindenhol, felszámolják a nukleáris 
fenyegetettséget, és megőrzik a természet 
javait az utókornak… vagy pedig ők lesznek a 
fennálló rend védelmezői és szónokai, 
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megvédik a kapitalizmust, kifogásokat 
keresnek mentegetésére. A proletariátus, mint 
bérből élő, kizsákmányolt osztály saját 
léthelyzetéből kiindulva vesz részt az 
osztályharcban, ahhoz nem kell külön tanítás; 
a túlélés miatt szükségszerű a részvétel. 
Amikor a proletariátus, mint egy tudatos 
forradalmi osztály lép fel a tőke pártjával 
szemben asszimilálnia kellett az osztályharc 
addigi gyakorlatát, történelmi példákban 
támaszt kell keresnie, mind elméleti és 
gyakorlati síkon, túl kell lépnie az 
elkerülhetetlen hibáin, kritikus szemmel kell 

korrigálnia azokat, meg kell erősíteni politikai 
pozícióját, mégpedig a hiányosságok és 
mulasztások elemzésével, és programját be 
kell fejeznie. Röviden, meg kell oldja azokat a 
problémákat, amelyeket nem oldott meg 
korábban. Szükséges a történelem leckéiből 
tanulni. És ez a tanulási folyamat csak az 
osztályharc gyakorlatában valósulhat meg, a 
proletariátus különböző csoportjaiban és 
egyéb szervezeteiben. 
TB: Javasolna valakit a következő interjúra? 
AG: Teresa Rebull  

 
 
 

Interview with Agustín Guillamón conducted by Txema Bofill. First published in Catalunya: Òrgan 
d’expressió de la CGT de Catalunya, No. 149 (April 2013). 
http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article8992 
Forrás: http://libcom.org/history/interview-agust%C3%ADn-guillam%C3%B3n-historian-spanish-
revolution 

 
 
 

 

  22



HARRY POTTERRŐL 
 
 

 
 

 
Rowling hétrészes mesefolyama a 21. 

század és a világtörténelem harmadik 
legolvasottabb könyve.  A sorozat első kötete 
1997-ben jelent meg „Harry Potter és a 
bölcsek köve” címen. Az utolsó könyvet (A 
halál ereklyéi) 2007 júniusában adták ki, 
azóta több mint 450 millió példányt adtak el a 
sorozatból, és összesen 74 nyelvre fordították 
le. Az utolsó négy kötet egymás után állította 
fel a „leggyorsabban eladott könyvek” 
rekordját a történelemben.  Minden idők 
legolvasottabb gyerekirodalma, Nagy 
Britanniában a felnőttek körében nyert 
népszerűségét jelzi, hogy komolykodós, 
direkt az idősebb nemzedékeknek szánt 
borítóval is megjelentették… 

Okok: a könyv teljesen alkalmazkodott a 
mediatizált világhoz, cselekménye pörgő, 
követi azt a rajzfilmkészítői elvet, hogy 
minden 6 másodpercben el kell indítani egy 
akciót, valaminek történnie kell. A 
gyerekirodalom első akciókönyve (Boldizsár 
Ildikó). Ugyanakkor az írónő úgy tűnik, 
ismeri a kor gyerekének érdeklődését, 

főhőseit: köznapi lányok, fiúk, akik ugyanúgy 
küzdenek a 11-17 évesek gyerekek 
problémáival, mint  a valóságban, reális 
nyelven beszélnek. Harry Potter  pedig maga 
egy klasszikus dickensi hős: árva, elnyomott, 
nyüzüge, szemüveges, gátlásos. Kész 
szerencsétlenség, akivel könnyű azonosulni.  
Az olvasók szeretik, ha hőseikben saját 
magukra ismerhetnek; ám itt mindez csak az 
igazságérzet illúziójából ered, hisz a gyermeki 
tisztaság csak naiv idealisták toposza. A 
valóságban a gyermeki lélek, mint a felnőtt 
világ fertőzöttje és karikatúrája létezik: 
elitizmus és sajátos hőskultusz- gyermeki 
módon. Végeredményképpen a ma Twist 
Olivérének feltörekvése nem az általános 
igazságosság és meseszerű egyenlőség 
megteremtődése vagy (csak) meséje. Hanem- 
karrierizmus. A kapitalizmus totális 
uralmának korszakában  - amely korszak már 
nem csak jelzésszerűen hordozza magában a 
tőke végső válságát és pusztulását -  az 
elidegenedés totalitása abban nyilvánul meg, 
hogy a gyerek tudatában (se) nincs 
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alternatíva, főleg olyan alternatíva - akár 
utópisztikus(!) - amely megfékezné a 
kapitalizmus tombolását. A tv, a számítógép, 
a mediatizált világ megadja a szabadság 
illúzióját. Ez az illúzió akár valóságos alakot 
is ölthet; ám az ilyen  szabadság alternatíva 
majdhogynem tét s kockázat nélküli. Fellazult 
a régi gyerek-felnőtt hierarchia. A gyerekek 
sokkal nyíltabban beszélnek, halálról, hitről1, 
szexualitásról.  Vagy épp a lázadásról. Ám 
mindez felszínes, képszerű.  

Harry Potter túllépett könyv valóságán, 
átlépett az internetvilág szubkultúrájába.  
Harry Potter rajongói interaktív irodalma 
több, mint 180 ezer szöveget tesz ki. 1999-
ben, Heather Lawver  az akkor 14 éves 
rajongó, Daily Prophet (Reggeli Próféta, a 
Varázsvilág legfőbb újsága) néven weboldalt 
indított: „A fantasy képzeletvilágának Reggeli 
Próféta című napilapjához illően a weboldal 
online újság képét ölti, melyet a gyerekek a 
világ minden részéből mágikus figurákkal és 
a Harry Potter-könyvekhez kapcsolódó 
elképzelt világ eseményeiről szóló riportokkal 
töltöttek meg úgy, ahogyan azt ők a maguk 
sajátos helyszínein és életükben - a maguk 
sajátos nyelvén - elképzelték. Bár a 
keletkezett szövegek kiindulási alapja a Harry 

                                                            
1 Hiába Rowling vallásos attitűdje, a hivatalos egyház 
kifejezetten élesen reagált a könyvre.  Félelmükben 
kijelentették, hogy „Minden mágia istenellenes”, 
izzottak a fórumok , a világhálón újabb és újabb 
betiltásokról, rituális könyvégetésekről lehetett hallani. 
Majd meglett a megoldás:  „A Catechumen nevű játék 
a klasszikus neobarbár rohangálós-kapcsolgatós-
lövöldözős stílust igyekezett katolikus dogmákkal 
átmosni: egy keresztény fiatalemberrel kell végigzúzni 
Néró császár Rómájának legsötétebb kreatúráit 
egyetlen csepp vér kiontása nélkül. Oroszlánok, 
megszállott római katonák, démonok és alacsonyabb 
rendű, no-name ördögök támadnak hősünkre, aki a 
játékos képességeihez mérten osztja rájuk az igét, 
konvertálja őket a keresztény hitre. A mesterséges 
intelligenciával szegényesen megáldott katonák nyílt 
terepen csak akkor támadnak, ha a főhős kardjából 
kilövellő Szentlélek szele megcsapja őket. A sikeres 
térítést mennyei fényár és felcsendülő Halleluja-sample 
nyugtázza, a feloldozott nyomorult pedig térdre borul, 
és imádkozó pozícióba merevedik.” Hogy mennyivel 
veszedelmesebbek ezek a játékok a varázslóiskola 
praktikáinál, döntse el az olvasó - jegyzi meg az igen 
érdekfeszítő cikkben Kamarás István (Kamarás István: 
EGYHÁZI ÁLDÁS VAGY ÁTOK HARRY 
POTTEREN? – Holmi 2002. június) 

Potter-szöveg volt, a Daily Prophet weboldalt 
az az igény és hiány hozta létre, amelyre már 
a korábbi két fejezetben rámutattunk: az 
eredeti szöveg muglijai és varázslói leginkább 
a brit világban mozognak, és így tág tere 
nyílik az elképzelt, mágikus világ 
továbbgondolásának. A Daily Prophet 
weboldal lényegében egy participatorikus 
kommunikációs közeg, ahová a gyerekek, 
mint Harry Potter-rajongók világszerte 
szabadon beírnak és amit olvasnak, vagyis 
közösségként kreatív rajongói szövegek 
alkotói és olvasói lehetnek.” (Suman Gupta: 
Harry Potter - újraolvasva. A Harry Potter 
rajongói szövegek- Eszmélet 87.) A weboldal 
olyan sikert ért el, hogy 2001-ben  a Warner 
Brothers a copyright nevében akarta azt 
megszüntetni.  A gyerekek lázadásra, 
bojkottra hívtak fel, a Warner Brothers végül 
is visszavonulót volt kénytelen fújni.  A 
„Potter háború” során Heather Lawver a 
következőket határozta meg: „Legyen a mi 
mozgalmunk a Harry Potter rajongói 
közösségek történetének legjelentősebb, 
alulról szervezett megmozdulása! 2001-ben a 
Daily Prophet és a vele rokon Potter rajongói 
oldalak vállalták, hogy tiltakozásukkal a 
nemzetközi színtéren óriási hullámokat 
keltenek, és jogi precedenst teremtenek, mely 
a mai napig védelmet nyújt minden Harry 
Potter rajongónak a hírhedt Potter-háború 
megvívása óta. Újra képesek vagyunk ilyen 
harcra, de egy ennél is jelentősebb ügy 
érdekében - ez pedig az írni-olvasni tudás.” 
(Fejlődés a Forradalom felé). Avagy: „J. K. 
Rowling írónő Harry Potter-sorozata, azt 
hiszem, pusztán csak lehetőséget teremt 
ahhoz, hogy fejest ugorjunk egy jó könyvbe. 
Az online „napilap" létrehozásával, ahol a 
cikkek elhitetik az olvasókkal, hogy Harry 
Potter különös, fantázia szülte világa 
valóságos, megnyílik az olvasók előtt a 
lehetőség, hogy más könyveket is 
megértsenek, hogy belebújjanak a karakterek 
bőrébe, hogy a valódi irodalmat elemezzék. 
Ha fiatal korban sikerül kifejleszteni az írott 
szó értelmezésének, felfogásának képességét, 
akkor a gyerekek megszeretik az olvasást, 
amit más módszerekkel sokkal nehezebben 
lehetne elérni. E képzeletbeli világ 
megteremtésével tanulunk, alkotunk, és jól 
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érezzük magunkat egy barátságos, utópikus 
társadalomban.” (Open letter to Parents). Íme 
a cyber világ látványa: letöltve a 
zenetörténelem minden zenéje 200MB-ban, 
csak épp eltűnt a zenehallgatás valóságos, 
ténylegesen ható élménye; nem kell a 
személyes érintkezés, különben is az emberi 
kéz érintése egy baktériumteleppel való 
kontamináció veszély. A Facebook 
sterilitásban csak azt nem venni észre, hogy a 
Facebook ismerős a valóságban idegen, nem 
tudni róla semmit.  Ez a lázadás 
„informatív”,” lehengerlő”.  Utópia! 
Olvasás!… Lázadás! De milyen. Felszínes, 
amely megadja azt az élményt mintha 
felmásztunk volna az iskolával szemközti ház 
tetejére, kezünkben a Molotovval és… 

…Adva van a kispolgári (irodalmi) 
alaphelyzet: a modernkori kertvárosi 
Angliában, Dursley család földhözragadt, 
egosita, korlátolt, sznob légkörében, dickensi 
gyermeknyomorban tengődő főhős. Ez a 
légkör, ez az archeotípus az, amely megadja a 
polgári brit élet ideáját. Ennek az 
életformának kritikus (csak részlegesen 
direkt) felvázolásával már-már kívánjuk a 
csodát, a mesét. Avagy Adornóval:  „A 
mágikus gondolkodásra történő 
visszahanyatlás a késői kapitalizmus alatt 
hozzáigazodik a késő kapitalista formákhoz.” 
Tolkien még ember előtti idők őskorába 
helyezi a varázslat korát, amely az emberek 
idejének egyeduralkodásával tovaszáll, avagy 
Tolkien, mint tipikus konzervatív álmodozó 
csoda-utópiáját e messzi múlt aranykorába 
helyezi vissza. Rowling, mint részben Tolkien 
követője érzékeli, hogy ez korunk emberét 
nem lelkesítheti, mert nem egyezik a jelennel. 
A jelent az ragadja meg, hogy a varázslat 
velünk van. Napjaink csúcs-civilizációjával 
egyidejűleg, a szuper-hiper technológia 
ellenpólusaként, sőt, kiegészítéseként létezik 
egy sok mindenben hatékonyabb és általunk 
(muglik) elfeledett, előlünk elrejtett mágikus 
világ. Tolkien tévedett, nem tűnt el a mese, a 
varázsvilág; csak épp nem látható mindenki 
számára és csak a kiválasztottak számára 
hozzáférhető.  A rendszert fenntartó 
fantáziálás tézise és antitézise: Rowling és 
Tolkien. Mindezt betetőzendő ez a mese 
(mágia) világ épp oly korlátolt, egoitsa és 

hatalommániás, mint a mi világunk. A csoda 
megfosztatott, még az utópia is merő 
kisstílűség és unalom („Mese-zajlás volt. 
Meghalt a Mese.” -Ady). A lényeg illúziót 
vesztett, maradt a felszín, a varázs kiegészítő 
elem, maximum a mosogatás jelentős 
problémáját hivatott megoldani. A mágia 
világában dúl az erőszak, a hatalomért való 
gyilkos harc. Ahol a kentaurok xenófóbok, a 
manók ősiségben hívő talpnyaló rabszolgák, a 
legnagyobb hősök, a csoda felvértezettjei 
félőrült bürokraták. Az egész rendszer 
álszentségét ábrázolja egy kút leírása.  A 
Mágikus Testvériség Kútja: „A hosszú 
csarnok közepe táján szökőkút állt; kerek 
medencéjének közepén életnagyságnál 
nagyobb aranyszobrok emelkedtek. A 
legmagasabb szobor egy daliás varázslót 
ábrázolt, ég felé emelt pálcával a kezében. A 
kisebbek egy gyönyörű boszorkányt, egy 
kentaurt, egy koboldot és egy házimanót 
mintáztak. Az utóbbi három lény csodálattal 
nézett fel a boszorkányra és a varázslóra. A 
két varázspálca végéből, a kentaur nyilának 
hegyéből, a kobold sipkájának csúcsából és a 
házimanó két füléből egy-egy csillogó 
vízsugár lövellt ki.” (Harry Potter és a Főnix 
rendje). A polgári élet legfőbb urai a 
boszorkányok és a varázslók is megosztottak, 
a létező, való világ collage rendszerének 
mintájára a megosztottság már az iskolában 
(és természetesen már születéskor) 
elkezdődött… 

Rowling sok mindent (akarva-akaratlanul) 
észrevesz, ábrázol, kritizál, ám a legnagyobb 
jóindulattal is radikalizmusát (miért akarna ő 
radikális lenni? Vagy Rowling a jelent 
gúnyolja azzal, hogy a fantasztikum nem több 
a jelen eszelőségeinél, mágikus pótlásnál; 
vagy Rowling szimplán korlátolt, hogy a 
fantasztikum csak ennyi lehet itt és most?) 
legfeljebb radikális liberálisnak hívhatnánk. 
Világa, amely hangsúlyozzuk a gyermeki 
lelket akarja visszaadni és ugyanakkor 
megnyerni, nem képes a valóságot 
megragadni. Mint korunk állampolgára 
számára is, az ő és hősei számára a dolgok 
lényegi tartalma rejtve maradt. Nem pusztán 
az elidegenedésre vagy a fétis jellegre 
utalunk. Arra, hogy a ma embere számára már 
maga a dolgok (jelen esetben az áru) 
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létrejöttét is misztérium rejti. Az atomizált, 
burok lények világában a dolgok nem 
termelődnek meg, hanem lesznek. A termelés, 
a munkás nem létező, divattalan elem. A 
varázsvilágban szintúgy (sőt!), a 
legelnyomottabb rabszolga is „csak” a 
szolgáltató szektort jeleníti meg. Épp ezért 
Rowling kritikája és a kritika tárgy elleni 
fellépése is felszínes, (polgári) politikai tett.  
A legfőbb kérdés számára a hatalom kérdése. 
Amely kérdésnek utópikus voltát a halál 
ereklye mesében, Dumbledorban és legvégül 
Harry Potterben személyesíti meg.  
Elvszerűen a platóni tételben testesül meg 
azaz:  „Az a legjobb ha a városban azok 
uralkodnak, akik legkevésbé akarnak 
uralkodni.” (Platón: Az állam). A tolkieni 
hatalom gyűrűje és a halál ereklyéinek eredete 
szintén platóni gondolat: Gügész gyűrűjének 
meséjéből származik.2 Rowling ezen 

                                                            

                                                                                           

2 „A legtöbb ember az igazságosságot kénytelenségből 
vállalja, mert az középút a két véglet: a legnagyobb jó 
és a legnagyobb rossz között  
GLAUKÓN: Mondják, természettől adva van, hogy az 
igazságtalanságot elkövetni jó, elszenvedni rossz, és 
sokkal nagyobb rossz elszenvedni, mint amilyen jó 
elkövetni; úgyhogy ha egymás között azt elkövetik és 
elszenvedik, és így mindkettőt megízlelik, azok 
számára, akik képtelenek elkövetni és az elszenvedést 
kikerülni, előnyösebb egymás közt megállapodni, hogy 
inkább nem is tesznek és nem szenvednek el 
igazságtalanságot. Ettől fogva kezdenek törvényeket 
hozni és megállapodásokat kötni, és a törvény 
rendeléseit törvényesnek és igazságosnak nevezik - íme 
ez az igazságosság keletkezése és lényege, középút 
lévén a legnagyobb jó között - amikor az igazságtalan 
nem bűnhődik -, és a legnagyobb rossz között - amikor 
az elszenvedő nem képes bosszút állni -, tehát az 
igazságosságot - a két véglet középszerét - nem azért 
szeretik, mintha az valami jó volna, hanem 
gyöngeségből tisztelik az igazságtalanságot tenni 
képtelenek; ugyanis aki képes rá és valóban férfi, az 
senki emberfiával nem kötne szerződést az 
igazságtalanság elkövetését és elszenvedését kizárandó, 
hiszen ez bolondság volna. Ez hát a közfelfogás, ó, 
Szókratész, az igazságosság lényegéről és eredetéről. 
III. Így hát az igazságosságot cselekvők akaratuk 
ellenére teszik azt, hiszen képtelenek igazságtalan 
tettre. Ezt akkor értenénk a leginkább, ha gondolatban 
következtetnénk: mindkét félnek, mind az 
igazságosnak, mind az igazságtalannak megadnánk a 
lehetőséget, hogy azt tegyék, amit akarnak, aztán 
követvén őket, megfigyelnénk, hova sodorja egyiket is, 
másikat is vágyakozása. Ekkor rajtakapnánk az 
igazságost, hogy ugyanarra törekszik, mint az 
igazságtalan, vagyis előnyszerzésre, hiszen az emberi 

felszínesség ellenére időnként egész 
mélyreható dühvel tör felszínre: „A manók 
elégedettek a sorsukkal- felelte vállvonogatva 
Ron.- Hallottad, mit mondott 
Winky…”Házimanónak ne legyen öröme az 

 
természet arra termett, hogy ezt hajhássza mint jót, és 
csak a törvény és az erőszak kényszeríti az egyenlőség 
tiszteletére. Akkor adódnék nékik az említett lehetőség, 
ha ők is olyan hatalmat nyernének, mint a mondabeli 
Gügész, Lüdész nagyapja. Az akkori lüd uralkodónak 
volt szegődött pásztora, és egyszer csak nagy eső 
támadt és földrengés, meghasadt a föld, és azon a 
helyen, ahol épp legeltetett, nagy árok lett. Ámulva 
nézte, és leszállt a mélybe, és sok más mondai csodával 
együtt megpillantott egy érclovat, abban ajtóval zárt 
üreget, azon át behajolva mit látott: benn egy hullát, 
amely embernél magasabbnak látszott. Testén nem volt 
semmi, csak a kezén egy aranygyűrű; azt Gügész 
lehúzta és elment. A pásztorok össze szoktak gyűlni, 
hogy havonként jelentést tegyenek a királynak a nyáj 
állapotáról; e gyűlésen Gügész is megjelent kezén a 
gyűrűvel. Leült a többi pásztor közé és megfordította a 
gyűrűt úgy, hogy köve a tenyere felé álljon. Ekkor 
rögtön láthatatlanná vált a többi ott ülő előtt, úgyhogy 
azok úgy beszéltek róla, mint aki elment. Ezen 
elámulván próbaként ismét kifelé fordította a gyűrű 
kövét, és íme! - láthatóvá vált. Észbevéve ezt, 
kipróbálgatta a gyűrűt, vajon valóban ilyesmire képes-
e, és újra csak az történt, hogy ha befelé fordította a 
gyűrű kövét, láthatatlanná vált, ha kifelé, láthatóvá. Ezt 
fölismervén rögtön kimódolta, hogy a király követe 
lehessen. Bejutván a palotába elcsábította a királynét, 
és azzal kifőzte, hogy megöljék a királyt, s az övé 
legyen az uralom. Ha ebből a gyűrűből kettő lenne és 
az egyiket az igazságos húzná föl, a másikat az 
igazságtalan, azt hiszem, egyik sem volna olyan acél 
jellem, hogy megmaradna az igazságosságban és 
bátorkodnék magát megtartóztatni a másétól, és nem 
nyúlna hozzá, ha megtehetné, hogy a piacról bármit 
szabadon elcsenhetne, és bemehetne a házakba, és 
akikkel akar, együtt lehetne és tetszése szerint 
megölhetne bárkit és bilincseiből szabadíthatna, és 
mintha csak isten volna, tehetne az emberek közt 
mindent. Ha ezt tehetné, nem lenne különbség a 
kettejük cselekedetei közt, hanem ugyanazon az úton 
járna mind a kettő. Mondhatná valaki: nagy 
bizonyítéka ez annak, hogy senki sem igazságos 
önként, hanem csak kényszerből, és az igazságosságot 
senki sem tartja kívánandó jónak, hiszen mihelyt valaki 
képesnek hiszi magát igazságtalankodni, meg is teszi. 
A maga számára minden férfi előnyösebbnek tartja az 
igazságtalanságot; igaza is van, mondja majd 
mindenki, aki erről beszél. Ugyanis ha ilyen 
lehetőséget nyer valaki, és nem akar semmi 
igazságtalanságot elkövetni, nem nyúl a máséhoz, azt 
az észlelők méltán vélhetnék igen nyomorultnak és 
esztelennek még akkor is, ha egymás között egymást 
áltatva az ellenkezőt magasztalják az igazságtalanság 
elszenvedésének félelmében.” (Platón: Az állam) 
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életben”… Ezek direkt elvárják, hogy valaki 
parancsolgasson nekik. 

-Ez a hozzáállás mérgezi meg a társadalmat, 
Ron! -heveskedett Hermióne -Az ilyen lusta 
és közönyös emberek miatt maradnak fenn az 
idejétmúlt, igazságtalan intézmények…” 
(Harry Potter és a Tűz Serlege). De a 
megoldást nem az alul lévőktől várja, hanem 
Hermióne felülről szerveződő manó 
felszabadító mozgalmától (MAJOM), amely a 
reformista természetéből adódóan lényegében 
bukásra ítélt. 

 
Rowling mágia világa a maga korlátolt 

módján a valóságra reagál. Így (mint minden 
mesében) természetesen itt is megjelenik a 
gonosz, a hatalmat minden áron akaró. Egyes 
hírforrások szerint Rowling Voldemort 
születését szándékoltan  a brit fasiszta 
mozgalom megerősödésével egy időbe teszi. 
Ezt mi túl direktnek gondoljuk, de tény, hogy 
Voldemort ábrázolásában megjelenik a 
fasizmus képe („És a tudása ezután is 
szánalmasan hiányos maradt, Harry! Amit 
Voldemort nem becsül, azt megérteni sem 
hajlandó. A házimanókról, a 
gyermekmesékről, a szeretetről, a hűségről és 
az ártatlanságról nem tud semmit. Semmit! 
Hogy mindezek az övét meghaladó erőt 
hordoznak, mindenfajta mágiát elsöprő 
hatalommal bírnak- ez olyan igazság, amit ő 
máig sem fogott fel.” (Harry Potter és a Halál 
Ereklyéi).  

Nos, az ez elleni küzdelem fejlődésregényét 
képviseli Harry Potter. Amelyben végül is a 
varázsvilág úgymond észhez tér és 
polgárháborúját vívva győzi le a gonoszt. 

Mint a legtöbb mesét, a meseíró Rowlingot 
is megérinti az utópia szele: „Voldemort 
tetemét átvitték egy kisebb helyiségbe- nem 

maradhatott a nagyteremben, ahol Fred, 
Tonks, Lupin, Colin Creevey és a többi ötven 
feküdt, akik ellene harcolva vesztették 
életüket. McGalagony visszaállította a 
helyükre a házak asztalait, de ülésrendnek 
nyoma sem volt: összekeveredve, együtt ültek 
tanárok és diákok, kísértetek és szülők, 
kentaurok és házi manók; a sebesült Firenze a 
sarokban feküdt, az egyik kitört ablakon át 
Gróp (egy óriás- szerk. megjegyzése) 
kukucskált be, az emberek ételt adogáltak 
nevető szájába.” (Harry Potter és a Halál 
Ereklyéi). Megérintette s ennyi. De e polgári 
utópia a rendszert és a tömegek tudatát, 
mentalitását érintetlenül hagyja. A rendszer 
halad a szakadék felé: 19 évvel később a már 
felnőtt Harrynek azért kellett vigasztalnia fiát, 
mert az retteg attól, hogy a Mardekár házba 
kerül...3 

                                                            
3  „Azt mondtuk, hogy a mese lebeg, mint az idő, 
melyben a mese győzelemre jutott; az pedig mindegy, 
hol történt mindez. A monda viszont mind időben, 
mind térben megállapodott, erkölcsös, mint az 
elnyomás, állandó, mint egy krónika, és passzív, épp 
mint tartalmainak ceremóniája. a mesében valamint a 
vele rokon bábszínházban) még a rendőrök sem 
számítanak embernek, minden megengedett velük 
szemben. A monda számára az emberek mitikusan 
azok, amik a Grimm testvérek idején, a reakció 
idejében politikailag voltak. Vagyis tárgyak, akiknek 
semmit sem szabad.” 
„A mese világa a gyermekekben és a forradalom a 
priorijában él; a mondavilág túléli önmagát; ami sivár-
szorongató benne, tovább él az álmokban és 
tébolyokban, ami heroikus-szorongató, az a 
reakcióban.” 
„Csak a reakciós romantikából és végső soron épp 
Wagnertől származik az ostoba uniformizálás, hogy a 
mítosz megnövelt mese, a mese kicsinyített mítosz; s a 
nemzetszocialisták végképp elmossák a határt a mese 
és a monda közt, melyet Grimm még oly határozottan 
jelölt ki. „Én mindig megvetettem a tékozló fiút –
mondja Nestroy -; de nem azért, mert disznópásztor 
lett, hanem mert hazatért”; - és épp e felismerés 
dinamitja van jelen a Grimm fivérek meséinek 
szellemében, s az antimonda vagy ponyva tarka 
kábulatában is. A proletárforradalom többnyire 
ellensége a „fantasztikus” irodalomnak; ámde a 
feszültség és tarkaság alkalmas menedékre lel a 
mesében és a ponyvában, s innen indulva csapattá is 
szerveződhetnek.” (Ernst Bloch: Korunk öröksége) 
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VITA A GONDOLKODJ ÉS LÁZADJ CSOPORTTAL 
 

Gondolkodj és Lázadj (http://thinkingandrioting.blogger.hu/) kritikája 
a „Kik azok a proletárok?” című cikkünkről 

 

 
 
 
Szóval a kritikánk. - Gondolkodj és Lázadj 

1.  
Úgy alapvetően egyetértünk a cikkel, jól 
letisztázza a dolgokat, ezért is rövid a 
kritikánk. Viszont a legtöbb pontját csak az 
érti meg, aki már viszonylag sokat olvasott 
Marxtól vagy kommunistáktól. (A sok közül a 
legalapvetőbb példa: az érték szó az átlag 
ember számára mást jelent). Persze nem 
elsősorban a szó- és fogalomhasználatról 
beszélünk, hanem a nyakatekert 
megfogalmazásról van itt elsősorban szó... 

tudatuk. Ezzel mintha azt tagadnátok, hogy 
van értelme kommunista aktivitásnak, 
tevékenységnek, agitációnak (!). Ezt nem csak 
ez a szöveg sugallja, hanem általában 
érzékeljük a mozgalmon. 

 
3.a. 
"Például egy lakást annak tulajdonosa, hogy 
tovább lakhasson benne, kifestet: szobafestőt 
bérel. Ez utóbbi bérmunkás, de nem a 
bérmunkásosztály tagja."  

2. Értjük valahol, van valóságtartalma, de 
mégis furcsa. Szóval ha Pistike egyik nap a 
vállalatnak dolgozik, a másik nap meg a Pista 
bácsinak, akkor most ki-beugrál a 
munkásosztályba? A továbbiakat lásd a köv. 
alpontban. 

"És bár a kommunizmus felé hamistudatokon 
át vezet az út, nem minden hamis tudat tendál 
a kommunizmus felé." 

A kommunizmushoz csak egyre kevésbé 
hamis tudatokon át vezethet az út, a 
proletárok fokozatos öntudatra ébredésével 
lehetséges a forradalom. Pont azt kell 
elősegíteni, hogy egyre kevésbé legyen hamis  

  28



3.b. 
"Az irányítás, parancsok stb. végrehajtó / 
segéd stb. részlegei (bürokrácia pl.) pedig a 
más eset tendenciájának kifutói. Használati 
értéket létrehozó munkájuk kell" 

Kimaradtak a szövegből az állami 
alkalmazottak többsége, azaz tanárok, 
orvosok, ápolók stb. Értjük, hogy mi a logika, 
hogy a magánemberek lakását kifestő 
szobafestővel egyetemben ők nem kerülnek 
közvetlen kapcsolatba a tőkefelhalmozással, 
és így a burzsoáziával. Azonban, alapvető 
érdekeik közösek a bérmunkásosztállyal, és 
ezek szembeállítják őket a burzsoáziával. 
Magasabb társadalmilag elfogadott béreket és 
életszínvonalat, rövidebb normál munkanapot 
stb. követelnek. És ezért időnként harcot 
folytatnak, ami szerintünk a 
bérmunkásosztály osztályharcának részét 
képezi, mégha a követelések nem is mutatnak 
túl a kapitalizmuson. 

 
4. 
"a rabszolgaságra; de a pokol eme 
osztálybugyrában már az egész embert 
tulajdonolják és ennyiben az elidegenítés 
perverz megszüntetése: már semmi se 
önmagáé." 

Másnál is láttuk már, hogy nem veszi 
elidegenedettnek a rabszolga helyzetét. 
Szerintünk igencsak elidegenedett, csak már 
formában. 

 
5. 
Kisárutermelőkről: "Ám a kizsákmányolás itt 
feltételes és külsődleges. Feltételezhetnek 
olyan vásárlót aki értéken, „jó áron” veszi 
meg munkatermékeiket. És ez ... 
ellentmondást leplező látványosságok vad 
hívőjévé teheti őket (fasizmus például)." 

A bérmunkások is igen gyakran olyan 
munkáltatóra vágynak, aki jó áron veszi meg 
a munkájukat. És ők is hívői lehetnek ezzel 
kapcsolatos fantazmagóriáknak. Például, ha a 
cigányokat nem kellene segélyezni, vagy ha 
magyar vagy állami tulajdonban lennének a 
vállalatok, akkor több maradna a fizetésükből. 

 
6. 
"a kizsákmányolás hasznának és hatalmának 
elsajátítói, haszonélvezői, így gyakorlói nem 

mindegyike nevezhető a tőkésosztály 
tagjának. Ám nem kell sajnálni őket, nevük 
legyen összességben: burzsoázia." 

Ez túl sommás elnevezés így: aki 
magánnyugdíjpénztárba (esetleg kötelezően) 
fizette nyugdíjjárulékait, most érdekelt a 
minél nagyobb részvényhozamokban, 
miközben egész életében bérmunkás volt, és 
most sem magasabb az életszínvonala. 

 
7. 
"A proletariátus: a kizsákmányolást, 
hatalomgyakorlást nem folytatók a 
kizsákmányolásért, hatalomért, ezek 
haszonélvezetéért a maguk számára; és tudati 
orientációjuk nem az osztálytársadalom nyílt, 
direkt, változtathatatlan (minden továbblépést 
elzárt és elzárandó) igenlése az alávetetteket, 
kizsákmányoltakat, kisemmizetteket (és ezzel 
önmagukat) a végtelenségig nyomorítandó." 
Ezt így nem értjük. Nincs állítmány a 
mondatban. 
 
Végül: a második lábjegyzet nagyon jó, mi 
betennénk a szövegbe, hogy hangsúlyt 
kapjon. Az első lábjegyzet jelenleg nem 
teljesen érthető, de átfogalmazva arra is ez 
vonatkozik. 

 
 

Válasz a Gondolkodj és Lázadj kritikájára 
 

1. Először is köszönjük kritikátokat. 
Megkísérlünk kevésbé nyakatekert 
megfogalmazásokkal válaszolni a felvetett 
problémákra. Bízunk benne, hogy a 
közérthetőség kritériumát, legalábbis ebből a 
szempontból, előbb-utóbb teljesíteni fogjuk. 
Ám ha a közérthetőséget úgy értjük, hogy áru, 
érték, tőke, bérmunka nélkül, azok megértése 
nélkül beszéljünk az osztályokról, rétegekről, 
kommunizmusról, és a többiről, akkor az a 
válaszunk, hogy nem, ez képtelenség. A 
kapitalizmust, annak kibékíthetetlen 
ellentmondásait, az általuk meghatározott 
lehetőket, megoldásokat magyarázzuk nem 
pedig egyéni találmányainkat önmagunkat és 
másokat frusztrálandó. A rendszer 
megértéséhez pedig Marxot ismerni kell. 
Pláne, hogy egy cikkben nem írhatjuk meg a 
Tőkét a Politikai gazdaságtan bírálatának 

  29



Előszavával és az egész marxi hagyaték 
utóéletével és annak kritikájával együtt. 
Erőforrásaink végesek. Épp ezért ugorjunk a 
2. pontra. 

 
2. Véleményünk szerint az idézet mondattal 
nem alapítottuk meg a „kommunizmus, mint 
permanens hamistudati fejlődés” ideológiáját. 
Ugyanis a mondatban az a szó, hogy „felé”, 
meg az, hogy „tendál” azt (is) jelentik, hogy 
még nincs ott, még nem hozta létre stb. Az 
állításunk tehát továbbra is az, hogy sajátos 
történelmi folyamatok léthelyzeteiben sajátos 
történelmi folyamatokként alakuló és 
alakítható (hamis) tudati mozgások 
vezethetnek el a proletariátus forradalmi 
öntudatához. A cikk ennek elengedhetetlen 
mozzanatát, a termelési viszonyok által 
meghatározott léthelyzetet, mint (hamis) 
tudati folyamatok meghatározóit elemezte a 
konkrétból levő elvontság adott szintjén. 
Azzal a céllal, hogy sem naivan baráti, sem 
ostobán ellenséges okból ne legyenek 
összekeverve az objektíve létező osztályok s 
rétegek, ne legyen összemosva, illetve 
tagadva létük, különbségeik, 
kibékíthető/kibékíthetetlen ellentéteik se a 
kapitalizmus, se a kommunizmus 
szempontjából. Adott helyzetben helyes 
cselekvéshez az adott helyzet helyes elemzése 
kell; ehhez próbáltunk hozzájárulni. 

De sehol sem állítottuk azt, hogy 
amennyiben lehetséges, a hamistudati 
mozgásokat nem kell kommunista 
mozgalommá változtatni. Sőt! Abból a 
mondatunkból pont az következik (meg a 
cikkből is, pláne az újság 11. oldalán), hogy 
nem gondoljuk magunkat nagyszerűbbeknek, 
akik a hamistudati mozgásokat pusztán 
lenézendő és megvetendő zavarosságnak 
látják; és így, igazként a semmiben lebegve 
azt képzelik, a kommunizmus és annak tudata 
a semmiből keletkezik. Tagadjuk ennek 
ideologikus megokolását is: azt, hogy a tudás 
és tapasztalat átadása szükségképp 
bolsevizmust szül. Attól, hogy valaki többet 
tud és felvilágosít, még nem kell 
parancsnokká, attól, hogy valaki kevesebbet 
tud és tanul, még nem kell parancsok 
végrehajtóivá válnia. Persze mindennek van 
ellenpólusa is: ha valaki semmit se tud és nem 

is akar, csak cselekedni épp. Annak ez a 
probléma nem probléma. Csakhogy „… 
állítva van az is, hogy a kommunizmus nem a 
kapitalizmus módjára, nem tudva de csinálva, 
mert a korábbi társadalmakkal nem 
kompatibilis: csinálható - jön létre. Itt a 
tudatosság megelőzi - amennyire tudja - a 
saját termelési viszonyait; és azt létrehozva 
halad tovább a megkezdett úton, ami a 
kapitalizmusból, azon viszonyaiból, azok 
követelve továbblépésből ered.” (10.oldal) 
Így azt is állítjuk, hogy akcióhősünk 
erőforrásait vagy a voluntarizmusra, a polgári 
rend kedvére való pótcselekvésre, és a többire 
herdálja a kapitalizmussal való világos 
szembefordulás helyett; vagy egyszerűen 
megy ő is a semmibe, mondván: majd 
csinálom, ha csinálják. 

De mi nem akarunk olyan hajósok lenni, 
akik korlátoltságuk miatt a zátonyokat 
érdekes szigetecskének látják, s nem kívánt 
hatásaiktól érdekesen meg és bezavarodnak, 
teljessé téve a pusztulást. A kommunizmus 
mozgalmának, öntudatosságának, 
mentalitásának, szervezettségének pontosan 
úgy kell kiterjednie, hogy ne váljunk bolsevik 
(puccsista) akcionista működéssé a 
kommunizmust tagadva és tagadtatva. Sem a 
falnak vezető kivagyiságot, sem vezéri 
ambíciókat, sem szolgalelkűséget nem szabad 
tűrnünk, de (lehetőleg) elő sem szabad 
állítanunk a szolidaritás hiányával, a 
mellébeszélés nemtörődömségével, a leugatás 
kényelmével, és a többi belső szépséggel, 
amivel a fennálló rend megajándékozott 
minket.  

Visszatérve a kritikához, még meg kell 
jegyeznünk néhány dolgot. Azzal 
kapcsolatban, hogy:  

„A kommunizmushoz csak egyre kevésbé 
hamis tudatokon át vezethet az út, a 
proletárok fokozatos öntudatra ébredésével 
lehetséges a forradalom."  

Először is, az öntudatra ébredés-ébresztés 
nem biztos, hogy fokozatosan fog történni. A 
történelem nem megrendelésre készül, és 
ebből keletkezhet néhány aljasság. Például. 
Képzeljük el azt a szituációt, hogy a proletár 
tömegek nyitottak a kapitalizmussal való 
szembefordulásra, de még csak annyira, és 
úgy, hogy abból osztálytársadalom 
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restaurációs mozgások is keletkezhetnek. Ám 
ennek intézményei nem tudtak kellőképp 
megfelelni a feladatnak, dezorganizálódtak 
stb. Ráadásul a burzsoázia hatására (pl. 
háború kirobbantása, annak veszélye, 
folytatása) e tömegek a burzsoáziával 
szemben kezdenek mozogni, és - tételezzük 
fel azt is - van annyira komoly kommunista 
mozgalom, hogy felé orientálódjanak és ez az 
orientáció az előbbi okok miatt felgyorsul. 
Viszont az öntudatosságuk a napi 
cselekvésben, egymáshoz, mozgalomhoz stb. 
való viszonyukban elmarad. Így fennáll a 
bolsevizálódás veszélye, különösen, ha a 
kommunista mozgalom e tömeget a 
kommunista forradalom napirendre 
tűzéseként fogadja. Mivel e tömeg, bár 
korántsem polgári, vagy nyíltan bolsevik, de 
felülről szervezésre, és inkább parancsra, mint 
konszenzus egyenlőségére vár. Vagyis itt a 
mozgalom olyan nyomás alá kerülhet, hogy a 
legjobb irányelvekkel, azoknak megfeleltetett 
kritikával és önkritikával, szervezettséggel, 
tapasztalattal, mindennek napi gyakorlatával 
rendelkezés ellenére (ezek nélkül meg pláne) 
a tényleges mentalitásokban, 
viszonyulásokban elitisztikussá, 
hierarchikussá válhat. Azaz a mozgalom 
felhígul, s reménnyel, álszenteskedéssel, 
hazudozással pl. bolsevik típusú 
osztálytársadalom restaurációvá, hosszú és 
véres kitérővé herdálódhat a kommunista 
társadalom létrehozása helyett. Másrészt 
tegyük fel, hogy e történelmi szituáció ki nem 
használása nagyobb kockázattal jár (pl. 
ellenforradalmiság, végül a mindenséget 
pusztító világháború eszközével), mint a 
kommunista öntudat „menet közbeni” 
kialakulásának-kialakításának kockázata. Ez 
esetben nem feltétlenül utasítható el a 
forradalom mondván: nem fokozatosan jött 
létre. Nem fokozatosan, mivel a hamistudati 
fejlődés számos fázisát, sajátos 
intézményesülési formában sajátos történelmi 
szituációként kiteljesedést, majd a forma 
meghaladását –ami jelenthet akár új, ám még 
mindig hamistudati formát a történelmi 
szituációt radikalizálva/radikalizálandó- át 
kell ugorni kommunista mozgalomként 
kommunista tudatot közvetlenül létrehozandó. 
Persze, hogy alakul a történelem – ki tudja. 

De mi a garancia a minden szempontból 
optimális helyzetre? Mert ha nincs, akkor az 
öntudatra ébredés fokozatossága a 
tulajdonképp sohasembe tolja a forradalmat, 
mert a fokozatosság óhaja így a mozgalmat 
mindenné, a végcélt semmivé teszi. 

A másik, bár az előbbiekhez kapcsolódó 
megjegyzésünk az, hogy nem minden esetben 
igaz a kritika állítása, miszerint a 
„kommunizmushoz csak egyre kevésbé 
hamistudatokon át vezethet az út.” Jelenleg 
például a jó (jog) államot, jó tőkést, jó 
akármit óhajtó, merőben polgári hamistudatok 
mennyiben különböznek a „nekem ami jár az 
jár, a többit leszarom” bérharcok 
hamistudatától? A különbség nem az „egyre 
kevésbé”-vel egyenlő, hanem  csak azzal, 
hogy másmilyenek. A merőben polgári, pl. 
konzervatív hamistudatúak e tájon is fel 
tudnak lépni egymással szolidárisan pl. egy 
tüntetésen, igazán jó kormányt követelve (ami 
aztán mindent megtesz annak érdekében, 
hogy egy igazán még jobb kormányt ne 
lehessen követelni) és a bérmunkásosztály 
csoda (értsd: ritkaság) számba menő 
sztrájkharca nemtörődöm, antiszolidáris az 
osztály nagy részével vagy a pauperizáció 
nyomorultjaival szemben és- jobb atyákra vár. 
Ám a maga korlátoltságával, polgári 
(nemzeti) eszelőségekkel és laposságokkal 
terhelve, objektíve mégis a tőkével szemben 
lép fel és ezzel az ellentmondással termeli 
újra az egészet; de pont ez jelenti a lehetőjét 
(és nem a valóságát!) az egyre kevésbé hamis 
tudatnak. Vagyis, mivel ez csak 
lehetőségekkel teli, de koránt sem egyre 
kevésbé hamis tudat, az idézetben szereplő 
állításnak megfelelni annyit tesz, hogy akár 
értelemmel, akár értelmetlenül, de nem 
szabad e bérharcok során „kommunista 
aktivitást, tevékenységet, agitációt” kifejteni. 
Ez esetben a kritika önmagával kerül 
ellentmondásba. 

Ez baj. De, hogy több ne legyen, még 
tisztáznunk kell: azt sem állítjuk, hogy a 
kommunistáknak feltétlenül be kell 
kapcsolódniuk minden hamis tudati harcba. 
És azt sem, hogy bárhogy. Véleményünk 
szerint e harcokba csak úgy, akkor és 
annyiban kapcsolódhatnak be, amennyiben 
ezzel leendő szervezetük, vagy ők maguk nem 
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válnak azzá, amit meg akarnak változtatni, 
illetve, amennyiben saját maguk, szervezeteik 
fejlődéséhez, a hamis tudati progresszió 
kommunista tudatossággá változtatásához 
hozzájárulnak, s nem áldozzák fel az egészet 
felszínes sikerekért vagy népszerűségért. Nem 
kapcsolódhatnak egy progresszióhoz úgy, 
hogy annak radikalizálódással pusztulása 
vagy a radikalizálódás lehetőjét megteremtő 
pusztulása őket magukat is, mint lejátszott 
idiótákat elpusztítja. Nem. Kommunistaként 
kell cselekedniük. Kommunistának kell 
maradniuk. Nem lehetnek vezetőségi tagok 
egy szakszervezetben, sőt, a szakszervezeti 
tagság is kérdéses. De egy bérharchoz a 
maguk kritikus módján csatlakozhatnak, ha 
adott történelmi szituációban ezzel 
járulhatnak hozzá a kommunista mozgalom 
kiteljesedéséhez.  

Végezetül még egy megjegyzés. Mi 
tagadjuk azt, hogy a kommunizmus csak egy 
lehetőség, amelynek megvalósulását épp a 
kapitalizmus akadályozza meg, s így a 
kommunizmus tulajdonképp bármilyen 
eszközzel létrehozható bármi lehet. Mi azt 
állítjuk, hogy a kommunizmus a kapitalizmus 
meghaladva tagadása, amit a kapitalizmus 
belső, kibékíthetetlen, növekvő 
ellentmondásai határoznak meg. Azt 
mondjuk, hogy a tőkefelhalmozás uralkodó 
volta a bérmunkát kizsákmányoló tőkékkel 
valósul meg, de a tőkék egymást 
kényszerítette fejlődése a kizsákmányolás 
fokozásával, az eleven munkaerő 
megtakarításával jár, és ez a tőkefelhalmozást 
és annak társadalmát kezdi megbénítani. 

E fejlődés egyrészt a (tőkés) tulajdoni 
elválasztásban egyre társadalmibb és 
nemzetközibb működésként jelentkezik.  

Ezt már a kapitalizmus azzal elkezdte 
kialakítani, hogy mindent és mindenkit 
áruértékké old és (tőkés) piacfüggővé tesz; 
hogy elnyelve a maguknak való és egymásról 
mit sem sejtő „közösségek” világát a tőkés 
gépi nagyipar, munka illetve ágazati 
megosztás társadalmiságába, egymásra 
utaltságába gyötri, társadalmi egésszé 
atomizálja és osztályozza, rétegeli a 
társadalom minden részét. A folytatásban 
pedig az egyes tőkés, a piactól szabad 
versenyes rettegő, aki gyárát saját maga 

irányítja, végül a piacot monopolistaként, a 
tőkék és államok nemzetközi hierarchiáiban 
manipuláló személytelenséggé olvadt vagy 
pusztult össze a többivel. E nagy nemzetközi 
szerveződések (mint a szerveződés általában, 
lásd a munka kooperációját pl. Marx A tőke 
I.) már önmagukban a termelőerők fokozását 
jelentik. Másrészt mindezzel és mindehhez a 
technika és tudás tőkéhez nyomorított és 
nyomorító de felhalmozása és fejlesztése 
valósul meg. Mindennek eredményeképp a 
társadalmilag szükséges munkaidők, 1-1 
termék áruérték nagyságai, a nulla felé 
tendálnak, illetve az eleven munkaerő 
kizsákmányolásának fokozásával az eleven 
munkaerőt kapcsolják ki a termelésből. A 
tőke éltető elemét így kikapcsolva a 
tőkefelhalmozás bénul meg: a reálszférában 
nincs szükség annyi munkaerőre, nem 
vásárolnak annyi kacatot, nem kell annyi 
tőke, mint amennyi ott létrejön illetve létre 
tud(na) jönni (lásd a gyáripar kapacitásainak 
krónikus kihasználatlanságát). A tőke válságai 
egyre inkább a saját viszonyain való 
túlfejlődés eredménye. Ezért nő a tőkésített 
pazarlás (a termék minél hamarabb menjen 
tönkre, sőt, önként dobják el, követve az ezért 
lévő divatot, még ha a Föld bele is pusztul), 
illetve ezért a spekuláció irdatlan mértéke 
(soha vissza nem fizethető hitelek a 
vásárlóerőt pótlandó; a reálszférából 
kiszorulva majd növekedésével: játék 
valutával, hitellel, élelmiszerrel, mindennel a 
reálszféra fertőzése és alárendelése). Ezért a 
pauperizáció, illetve a lepusztult és lezüllő 
vidékek egyre ijesztőbb terjedése: nem kell 
annyi bérmunkás, nem kell annyi ember e 
rendnek. Ezért a barbarizálódás, a tőkék 
nyílt(abb) diktatúráinak a terjedése és 
mindezért nő a veszélye egy új 
világháborúnak, a tőkék és államok 
leghatalmasabbjainak egymással szembeni, 
közvetlen, nyílt fegyveres harcának a világ 
újrafelosztásáért: „közös megegyezéssel”, 
gyorsított eljárásban élik fel lehetőiket, s 
egymástól kell, bármi áron elmarniuk a 
maradék maradékát. Nincs tovább. A 
kapitalizmus alkonyában létezünk, a tőke 
viszonyai, tulajdoni elválasztása, áruérték 
összekötése szembekerült termelőerőivel, 
azok lényeges mozzanataival, a 
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társadalmisággal, nemzetköziséggel, technika 
és tudásfelhalmozással, fejlesztéssel. Ha a 
nyomorúságok legfőbb oka nem a rendszer 
„normális” működése, fejlődése, hanem egyre 
inkább a túlfejlődése (ami a tőkék és államok 
nemzetközi hierarchiájában jelentkezhet 
sajátos alulfejlesztésként is, lásd piacszerzés 
adott terület termelőkapacitásainak 
felszámolásával), akkor világos a feladat: új 
viszonyok kellenek. Nemzetközi 
társadalmasításra van szükség, hogy a 
termelőerők ne „rombolóerőkké” (Marx) 
legyenek. 

De látni kell azt is, hogy a kapitalizmus által 
túlfejlesztett termelőerők a társadalmasítással 
krónikusan alulfejlesztettek lesznek, mivel 
tőkefelhalmozásként tőkefelhalmozásért 
jöttek létre. S így túlon túl 
munkaközpontúakká, emberi és természeti 
erőforrások herdálóivá, alacsony 
termelékenységűekké lesznek. 
Társadalmasítás mozzanataként pedig magán 
elsajátításokká darabolhatják a 
társadalmasítottság egészét. Például a gyárak 
hierarchikus-munkamegosztásos, illetve 
egyáltalán munka-szabadidő kettőségén, 
elidegenedettségen stb. alapuló termelési 
szervezetét társadalmasítással csak ideig-óráig 
lehet nem hierarchikus működéssé tenni. 
Szak-segédmunka (tevékenység) különbségét, 
vagy a kulcsiparok (pl. szállítás) elitisztikussá 
tehető pozícióit a kommunizmus 
megvalósításának reménye nem 
semlegesítheti örökké. A kommunizmushoz 
olyan termelőerők, s azok eszközei, tudása 
kell, ami csak az új viszonyok közt jöhetnek 
létre. Így a „régi” termelőerők csak bázisa, 
lépcsőfoka lehetnek az újnak1; s addig a régi 
                                                            

                                                                                            

1  Értelem szerint nevetségesnek tartjuk azokat az 
elképzeléseket  amelyek úgy akarják megszüntetni a 
kapitalizmust, hogy a termelőerők tudás-, technika-, 
termelőeszköz mozzanatait lényegileg a kapitalizmus 
színvonalán hagynák, és azokat csupán máshogy 
felhasználva, netán mennyiségileg csökkentve tartanák 
fenn az új viszonyokat. Ezzel a gond nem csak az, 
hogy lehet, a proletárdiktatúrának más híján a régi 
„örökül kapott” technológiával, annak javítgatásával 
kell új termelőkapacitást létrehoznia. Vagy azért, mert 
szükségletekre és nem fizetőképes keresletre termel; 
vagy azért, hogy a termelőkapacitásokat kevésbé 
emberi erőforrást, természetet, jövőt pazarló módon, pl. 
rövidebb szállítási útvonalakkal stb. működtesse. 
Azonban a legfőbb gond az, hogy a régi termelési 

szervezet régi mentalitásokat tud és fog újratermelni, az 
új viszonyok ellenében. De a régit használni kell, míg 
nem alakul ki az új; egyrészt, mert a régi az új bázisa, 
másrészt mert a semmiből elég nehéz megélni. Tehát a 
termelőerők tényleges, az új viszonyoknak megfelelő 
és azokat stabilizáló/fejlesztő továbbfejlesztése nem 
lehet mellékesen, esetleg magánszorgalomból 
előforduló játszadozás a jó őrültek padlásszobáiban. 
Hanem megkerülhetetlen történelmi feladat a 
végrehajtás komoly mozzanataival: koncentrált erejű 
fejlesztésekkel, kutatásokkal, tudásfelhalmozással, 
valamint társadalmi méretű alkalmazásokkal, Aki ezt 
elfelejti, az a kommunizmust is elfelejtheti. Mindezzel 
szemben van olyan elképzelés is, hogy vissza kell térni 
a kapitalizmus előtti szinthez: a kis üzemek, kis, 
magukba szakított közösségecskék, és a többi, 
természetnek és világmindenségnek állítólag tetszőbb, 
ám nekik még jobban kiszolgáltatottá tevő termelőerő-
fejlettséghez. Megjegyzendő, hogy itt nem az úgy-
ahogy kapitalizmus ellenében - ha ellenében - működő 
kommunákról stb. van szó. Azok a progresszió illetve a 
hamis tudati fejlődések, megrekedések, mindezek 
lehetői, intézményei stb. kérdéskörhöz tartoznak. Hogy 
aztán a kommunista mozgalom vagy a kapitalizmus 
káoszának mozzanataivá lesznek - a történelem dönti 
el. De, visszatérve a negatív fejlődés szitáralapú 
mennyéhez, felmerül a kérdés: ha a kapitalizmusban a 
létbiztonságot közvetlenül (és így korlátoltan) az adja, 
hogy társadalmilag (tulajdonként) elválasztva, s 
piacfüggőként kiszolgáltatva minél több áruértéket 
elsajátítani - és ez a társadalom ugyanilyenjeinek 
fenyegetésétől, nem beszélve a természet meglehetősen 
antiszolidáris húzásitól indíttatva a mások 
kizsákmányolásán keresztül a korlátolt véges korlátolt 
végtelenje felé tendál, állandóvá téve a 
létbizonytalanságot - akkor a létbiztonság igénye vajon 
mit hozna létre a kvázi tulajdonként izolált, a természet 
vak erőinek a társadalmiság stb. alacsony fokából 
következőleg szinte teljesen kiszolgáltatott kis 
közösségek esetében? Ne felejtsük: a tényleges 
társadalmiság, annak szolidaritása, termelőerőinek 
lehetői stb. azáltal tagadva és elutasítva vannak, hogy 
kis közösség; vagyis nem társadalmi egész mozzanatai 
lennének, hanem zárt egésszé nyomorodott darabok 
halmaza tényleges össztársadalmi működés nélkül. 
Hogy aztán létbiztonságukat „növelendő” hogyan 
válnának vallási tébolyodottak zártkörű törzsévé vagy 
terjeszkedésük során miféle egyezkedéseken, 
ügyeskedéseken, cserén, alá-fölérendelések és 
kizsákmányolási láncolatokon át fejlődnének -
tulajdonképp mindegy. Ugyanis oda jutnának, ahonnan 
elindultak: a kapitalizmushoz illetve annak 
meghaladva-tagadásának kényszeréhez. Így pedig nem 
is tűnik olyan nagy gondnak az, hogy a termelőerő 
visszafejlesztés több milliárd ember kiirtását tételezi: 
alacsony termelőerő fejlettség alacsony 
népességszámot tud csak ellátni. Persze, hogy kerek 
legyen: a tömeggyilkosságot rá lehet hagyni a 
kapitalizmus neofasiszta-világháborús részlegére; és 
végül is olyan álomnak, amely a kapitalizmusból 
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szemetet, az elidegenedettséget, 
elitisztikusságot, minden társadalmasítás s 
tevékenységre való törekvés ellenére a 
munkát, a keveset és a nincset, s ellenük az 
egyéni felhalmozást a többivel szemben a 
többiből, s végül mindennek rögzítését, a 
tulajdont is újratermelő eszközök.  

A proletárdiktatúra, a kommunista 
mozgalom társadalom levésének sajátos fázisa 
tehát nem csak a régi világ 
ellenforradalmáraival számol le és - kész. 
Nem. Legfőbb feladata az új termelőerő-bázis 
megteremtése és addig mind a régi, mind az 
újjáéledő ellenforradalmi tendenciákat, 
mozgásokat gazdaságon kívüli kényszerrel 
kell felszámolnia - ha kell agitációval, ha kell, 
fegyverrel. De ha létrejött az új termelőerő 
bázis az egész világon, ha megszüntette a 
termelőerő-termelési viszony ellentmondását 
és így az ellenforradalmiság lehetőjét végleg, 
akkor ő maga is, a diktatórikusság 
problematikájával és annak összes, a 
kommunizmus folyamatára negatív 
tendenciájával együtt megszűnik: a 
kommunista mozgalom „önjáró”, kommunista 
társadalmi-gazdasági alakulattá lesz. 

Értelem szerint ezek az elkülönülések -
mozgalom, konspiráció, proletárdiktatúra, 
gazdaságon kívüli kényszer alkalmazása - 
nem lehetnek hierarchikusak, tulajdoni 
jellegűek, elitisztikusak. Nem lehet gőgös 
elitté konspirálódni, lenézve a tudatlanságot 
és fenntartani így; nem lehet az érték sajátos 
egyenlőségével összekapcsolni termelési 
mozzanatokat, mert 1 társadalmilag szükséges 
munka(!)órát különböző feltételek közt 
különböző erőkifejtéssel teljesítenek (jobb-
rosszabb föld, elavult-legmodernebb technika, 
erősek és gyengék stb.), és így az 
elszegényedés és meggazdagodás, 
kizsákmányoltak és kizsákmányolók világa 
jön létre, ami tulajdoni elválasztás 
rögzítettséget követelne, a tulajdoni 
elválasztás pedig a fentebb leírtakat termeli 
újra szükségképp; nem feladat az 
ellenforradalmiságot parancsok 
végrehajtójává, rabszolgává törni, hanem, ha 
lehet oktatni és felvilágosítani kell a 
kommunizmus értelméről és 
                                                                                            
kapitalizmust hoz(na) létre nem róható fel az efféle 
érdekházasság. 

szükségességéről, az ehhez kellő 
mentalitásokról, tudatosságról - ám annak 
fényében, hogy ha bebizonyítódik, hogy csak 
a régi módon akar élni és gondolkodni, akkor 
magára vessen, sem úr, sem szolga közöttünk 
nem lesz, hanem csak felejtendő epizód. A 
kommunizmus történelmi feladatát nem lehet 
bolsevik működésként meg államként 
végrehajtani. Az osztálytársadalom-
restaurációvá válás veszélye, pláne 
proletárdiktatúraként fennáll, de ezt nem 
kerülhetjük el úgy, hogy eleve azzá válunk és 
konzerváljuk a fennálló rendet, de úgy sem, 
hogy minden szervezettséget és annak 
diktatúráját a tőke diktatúrája ellen 
elutasítunk. Nem leszünk jó áldozatok a 
gyilkosok bálján. A kapitalizmus széthúzó, 
dezorganizáló különbözőségei, az öntudatra 
ébredtség és ébredés más és más helyzete, 
fejlettsége, az ellenforradalom szervezettsége 
a kommunisták szervezettségét követeli. E 
szerveződésben konszenzussal kell dönteni, 
az álláspontok megegyezésére kell törekedni, 
nem pedig a szavazás többség-kisebbség 
hierarchiát képző mechanizmusaival és 
ítéleteivel a tulajdonként elválasztottság 
restaurációjáig fenntartani és fokozni a 
nézeteltéréseket. Hogy aztán a konszenzussal 
döntésből kinőhet-e demokratikus többség-
kisebbség hierarchiája és diktatúrája, vagy a 
konszenzus révén megbízott irányítók gyors 
döntéseinek köszönhető mondjuk egy 
bolsevik fegyveres restauráció elhárítása - a 
történelem konkrét folyamatában dől el. Ám a 
kapitalizmus követelte társadalmasítás, mint 
szerves egész mozzanata szabad 
személyiségfejlődést, annak mentalistását, 
tudatosságát követeli, mindennek 
szükségleteit kielégítendő kell megvalósítani, 
és mint hierarchiát, elitizmust, elidegenedést 
elutasító személyiségeknek kell létrehozniuk 
az ennek megfelelő szervezettséget, tudást, 
termelőerő bázist, és így kell fenntartaniuk a 
társadalmasítást és e szerves egész fejlődését. 
Erre szerveződünk. 

Mindezek után a hamis tudatokkal 
kapcsolatban itt merül fel még egy probléma. 
E folyamat a proletariátus, mint a 
kommunizmus létrehozásában leginkább 
érdekeltnek forradalmi öntudatától illetve 
annak kialakulásától a kommunizmus 
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társadalmának tudatosságáig ível. Ám, úgy 
gondoljuk, hogy ahogy a kapitalizmus nem 
tudja megteremteni a kommunizmus 
társadalmának szilárd anyagi alapjait, úgy a 
hamis tudat sem tűnhet el maradéktalanul 
kommunista mozgalomként vagy 
proletárdiktatúraként. Sajátos tendenciaként 
végig jelen lesz. S az új társadalomban, ami 
nem munkán, elidegenedettségen, 
kizsákmányoláson alapul, ahol az emberiség 
előtörténete csak múlt, ott szűnhet meg 
teljesen. 

Összegezve: bár a fennálló rend által 
meghatározott és követelt célt akarunk elérni - 
ami így nagy erőt ad mozgalmunknak: a 
kapitalizmus és annak hasznos idiótái nem 
tudva, de mindennapjaikat oly öntelten 
csinálva a mi győzelmünket követelik - és 
attól, hogy azt is mondjuk, a cél meghatározza 
az igénybe veendő eszközöket, módszereket, 
nem gondoljuk azt, hogy minden egyes lépés 
előre meghatározható és meghatározandó. 
Irányelveink vannak, amiket a konkrét 
történelmi szituációban kell alkalmaznunk. A 
kifogásolt idézet általánossága pont ezt a célt 
szolgálja. A kritika itt veszélyt lát: szerinte 
így az idézet és a cikk értelmetlennek 
gondolja a kommunista aktivitást. Mi, mint 
olvasható volt, nem így gondoljuk. De értjük 
és értékeljük a megjegyzést: a 
kommunizmushoz elengedhetetlen a hamis 
tudatok tisztázása és puszta tendenciákká 
válása, a kommunista társadalom nem lehet 
hamis tudati működés. Viszont úgy látjuk, 
hogy a jó szándék ellenére a kritika itt rosszul 
sikerült; a rossz konkretizálással nagyon 
veszélyes tételek és cselekvések alapjává 
válhat. 
Lássuk a következő pontot. 
3.a. Valóban furcsa látvány, ha valaki ugrálva 
kétlaki. Persze, ha valaki ráunt, hogy 
gyalogoljon, fusson, buszra, vonatra szálljon -
legyen. De azért elkövettük azt az aljasságot, 
hogy írtunk róla. Ezt: „… a kétlakiság: 
amikor a személy egyesíti a különböző 
termelési viszonyok helyeit (és nem egy 
helyet alkotnak vegyületként)… (például) ha 
valaki a bérmunkásosztály tagjaként gyárban 
dolgozik, majd odahaza a veteményesében; és 
saját tulajdonú munkatermékét értékesíti - 
saját munkaerejének bérbeadása mellet” (az 

újság 7-8. oldalán). Mivel nem tudjuk, hogy 
ki vagy mi az a Pista bácsi (ilyen politikai 
gazdaságtani kategóriákat nem ismerünk), sőt, 
a dolgozikkal meg a vállalattal is lehet gond, 
feltételezzük, hogy a kritika Pistikéje a 
bérmunkásosztály tagja és emellett végez 
olyan bérmunkát, ahol nem tőkealkatrészként, 
hanem használati érték létrehozójaként 
foglalkoztatják. Persze, ez utóbbi nem 
kisárutermelés, de a kétlakiság így is 
megvalósulhat. Ráadásul a másik léthelyzet 
nem halmoz fel tőkét Pistike számára, aki 
egyébként a gyanú szerint - fusizó. De térjünk 
át a következő pontra; a bérmunkásosztály és 
a bérmunkás réteg problematikájával ott is 
foglalkoznunk kell. 
3.b. Az érdekes kérdés nem az, hogy a 
bérmunkás milyen konkrét foglalkozást űz, és 
az sem, hogy államnak, magánszemélynek 
avagy intergalaktikus részvénytársaságnak 
dolgozik-e. Hanem, hogy tőkefelhalmozás 
alkatrész-e (érték illetve értéktöbblet 
létrehozása a cél) vagy csak használati értéket 
létrehozó munkája kell. Ez utóbbinál ugyanis 
a bér egyenlő lehet azzal a 
munkamennyiséggel (sőt, meg is haladhatja) 
amit létrehozott, s amit nem értékesítési céllal 
hoztak létre. A tőkefelhalmozásnál a 
munkaerő által létrehozott érték több, a 
munkaerő értékesítéséhez szükségesnél; és 
eme többlet a tőke értékesülését szolgálja. Ha 
bérként az összes létrehozott értéket 
odaadnánk megszűnne a tőkefelhalmozás. Ez 
a különbség életszínvonalban, mentalitásban, 
tudati formákban stb. jelentkezhet. Ráadásul a 
„csak” használati értéket létrehozó bérmunka 
csak költségként jelentkezik: nem azt 
értékesítik, amit létrehozott, vagy ha igen, 
alkalmi eset és nem a tőkefelhalmozás 
folyamata.  Az, hogy a ’bérmunkásosztály, 
mint értéket (tőkének) termelő és a 
bérmunkás, mint értéket „csak” a használati 
értékké átváltoztató’ e társadalmon belül 
jelentkezhet érdekellentétként, a kapitalizmus 
perspektívájából nézve. A gyári munkás 
lenézheti így a házicselédet: abból élsz, amit 
én az uradnak termelek. Tehát nem általában 
nincs/nem lehet érdekellentét, hanem a 
kommunizmus perspektívájából szemlélve 
foszlik szét e különbözőség. Harcuk a 
magasabb bérekért stb. a kommunizmus felé 
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kell, hogy mutasson, a többi elnyomott, 
kizsákmányolt, kisemmizett harcával együtt, 
hogy a kommunizmus szempontjából 
alapvető érdekazonosság anyagi erővé 
válhasson. 
4. A perverz szónak sajátos ízén túl van olyan 
jelentése is, hogy visszás, fonák. Vagyis a 
mondat értelme az, hogy az elidegenedés 
visszás, fonák megszüntetése. Azaz nem azt 
mondtuk, hogy nem elidegenedett, hanem a 
végletekig túlhajtott elidegenedettséget írtuk 
le ennek megfelelő, túlhajtott formában. 
5. Először is a kritika itt vétett egy hibát: a 
bérmunkásnak nem a munkáját veszik meg, 
hanem a munkaerejét bérlik. Másodszor, a 
bérmunkásosztály fasiszta orientációja más 
jellegű, mint a kisárutermelőé a léthelyzet 
által meghatározott mentalitások, hamis 
tudatok kifutási lehetői miatt. Más bezáródni 
a  >>korlátlan úrnak lenni birtokomon<< 
vágyába, mint a bérmunka főnök-beosztott 
hierarchiájában szocializálódtak sajátos 
konkurenciaharca az alávetettek, 
kizsákmányoltak, kisemmizettek többi 
részével szemben (sztrájk a külföldi, bérletörő 
munka ellen, nem pedig a tőke ellen, felfelé 
egyenlősített bérekért). E különböző bázisok 
tudati orientációi a náci és fasiszta pártok 

kialakulására, apparátusára, belső és külső 
harcaira is hatást gyakorolt (a 
bérmunkásosztály másod vagy 
harmadlagossága a pártokban és érdekeik 
teljes semmibe vétele e pártok hatalomra 
kerülésével). De lehet fordítva is: a 
kisárutermelő léthelyzetétől indítatva 
nyakasabb lehet a tőkével és az állammal, 
mert mondjuk földje megtartását 
összekapcsolta adott szituációban a 
forradalom győzelmével. Harcosabb lehet 
tehát, de így ez a harcosság is lehet 
korlátoltabb. Vagyis a léthelyzet 
különbözősége alapvető tudati különbségeket 
és rövidebb-hosszabb egybeeséseket is 
létrehozhat;  a pontos elemzéshez pedig a 
léthelyzetek világos megkülönböztetése kell. 
6. Erről írtunk a cikkben. Így kezdődik: „De 
pl. annak a bérmunkásosztály tagnak az 
esete…” (7. oldal) 
7. Véleményünk szerint a mondat érthető, 
mint ahogy az első lábjegyzet is. 
Lábjegyzetként pedig az egyszerűség okán  
jelentettük meg; a szövegben ez további 
nyakatekeredést okozott volna. 
 
Kommunista üdvözlettel 

Részeg Hajó  
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NEKROLÓG - CHARLIE HADEN (1937-2014) 

 
 
„Mi nem dühös fiatalok vagyunk, hanem tombolunk a dühtől.”(Archie Shepp) 
 
"Úgy kell bánni a nagybőgővel, hogy a természetességét juttassuk kifejezésre. Ha nem vagyunk 
képesek arra, hogy a hangszerben rejlő emberiességet közvetítsük, jobb, ha hagyjuk az egész 
zenélést a fenébe” (Charlie Haden) 
 
 
 
Hosszú betegség után 2014. július 11-én 
meghalt a stílusteremtő dzsesszbőgős, Charlie 
Haden. 76 éves volt. Az apja, Carl Haden 
1932-ben készített először countryzenei 
rádióműsort. Előbb egy férfiduóban énekelt, 
majd megismerkedett későbbi feleségével, és 
a duóba Mary Jane-t is bevették. Amikor 
gyerekeik lettek, családi adásokat rendeztek. 
Charlie fiuk 1937. augusztus 6-án született, 
negyedik gyerekként, és még nem volt 
kétéves, amikor már cowboynak öltözve 
fellépett testvéreivel és szüleivel a „Haden 
Family Show”-ban. (Később is úgy gondolta, 
hogy a countryt és a dzsesszt az köti össze, 
hogy mindkettő a szegények zenéje, 
mindkettő kötődik "a függetlenségért, az 
identitásért és az elismerését" való 
küzdelemhez.) Tizenöt éves koráig naponta 
énekelt reggel a rádióban, s csak ezután indult 
iskolába. A család többször költözött, Charlie 
az Iowa-i Shenandoah-ban látta meg a 
napvilágot, de nemsokára a Missouri 
állambeli Springfield lett az otthona. Az 
1997-ben Pat Methenyvel duóban felvett 
Beyond The Missouri Sky-t mindkét 
muzsikus esetében gyermekkori élmények 
ihlették. A tizenöt évesen kapott 
gyermekparalízis lehetetlenné tette Haden 
gyermekénekesi karrierjét, de megmaradt 
számára a hangszeres zenészi pálya 
lehetősége. Kamaszkorában szerette meg a 
jazzt, bebopot és West Coast-ot hallgatott. 
Hampton Hawes zongorista volt a kedvence, 
vele kezdő korában együtt is játszott 
Kaliforniában. A Haden-házban megforduló 
countryzenészek egyike volt Hank Garland, ő 
javasolta a későbbi bőgősnek, hogy menjen 
nyugatra és tanuljon jazzt. Charlie már korán 
érdeklődni kezdett a bőgőzés iránt, a testvére 

öreg hangszerén próbálkozott. 1955-ben járta 
ki a középiskolát, majd az Ozark Jubilee című 
springfieldi tévéműsorban bőgőzött 
countryzenészek oldalán. Az itt keresett 
pénzből utazott el Los Angelesbe, ahol 
megismerkedett a további pályájára döntő 
hatást gyakorló Ornette Colemannel (Hadent 
egy Paul Bley koncerten hallotta először). A 
Los Angeles-i Westlake College of Musicban 
és a helyi együttesek fellépésein már 
elsajátította a szakma alapjait, de az igazi 
iskolát Coleman jelentette számára, aki 1959-
ben magával vitte New York-ba. Coleman 
kvartettben játszotta botrányt keltő zenéjét. 
Charlie Haden sorsa úgy hozta, hogy aktívan 
részt vehetett a modern jazz születésében. 
Közreműködik Ornette Coleman  az első két 
(free jazz) albumán, a Something Else és 
a Tomorrow Is the Question elkészítésében. 
(Ornett Coleman e két lemeze előtt sokáig 
értetlenül állt a szakma: jobb híján „new 
thing”-nek nevezték el, s csak jóval később 
születetett meg a free jazz elnevezés.). Majd 
az Ornett Coleman Quartet (Ornette Coleman: 
alt szaxofon, Don Cherry: trombita, Charlie 
Haden: bőgő, Billy Higgins: dobok később Ed 
Blackwell: dobok) teljes jogú tagjaként 4 
lemezen játszott. Haden 1960-ig maradt 
Colemannel, de azért később is játszott vele 
alkalmilag, többek között 1968-ban és 1972-
ben, amikor is tandemben játszottak egyik 
követőjével, David Izenzonnal. 
Drogproblémák miatt egy darabig kikerült a 
jazzélet vérkeringéséből, majd 1964-ben 
Danny Zeitlin és Tony Scott társaságában 
ismét felbukkant. 1966-ban visszatért a 
Coleman együttesbe, és csatlakozott a Jazz 
Composers' Orchestra Associationhoz. 1969-
ben Carla Bleyjel  közösen megalapította a 
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Liberation Music Orchestrát (Az LMO 
komoly rokonságot mutat Carla Bley baloldali 
elkötelezettségével és nagyzenekari 
munkásságával, ami részben a sok közös 
munkával is magyarázható. Elég csak az 
Escalator Over The Hill című „operát” 
említeni). A zenekar első két albuma, a 
Liberation Music és a Ballad Of The Fallen a 
spanyol polgárháború és a latin-amerikai 
ellenállási mozgalmak dallamait használta, a 
hangszereléseket Haden és Bley készítették. A 
Crisis-szel együtt, amely egy 1969-es 
Coleman-Haden turné koncertfelvétele, a 
Liberation Music “Amerika-ellenes” tartalma 
miatt a lemezcég részvényeseinek nyomására 
lekerült a terjesztők listájáról. Mindkét 
albumon szerepelt Haden “Song For Che” 
című nótája és a Crisis-en szerepelt néhány 
olyan dal, amely a vietnami háborúval 
foglalkozott.  1989-ben koncertfelvételt 
rögzítettek, amit 1999-ben Montreal Tapes 
néven adtak ki. 1990-ben jelent meg Dream 
Keeper címmű album Branford Marsalissal, 
és az oaklandi ifjúsági kórussal kiegészítve, 
ami szolidaritást vállalt a „harmadik” 
világgal. Az LMO történet utolsó fejezete a 
Not In Our Name címmel megjelent album 
(2005). Amit hangszerelt, vezényelt, és a 
zongorán közreműködött Carla Bley. A lemez 
a címadó Haden kompozícióval indul, amivel 
rögtön elhatárolódik a korabeli Bush 
adminisztrációtól. A további szerzők közt 
találjuk Pat Methenyt, Bill Frisellt, Dvořákot, 
és Samuel Barbert. A legizgalmasabb darab 
az America The Beautiful című bő negyed 
órás egyveleg, ami a Frank Sinatra által is 
énekelt patrióta slágertől jut el Ornette 
Coleman Skies Of Americája által vázolt 
dühkitörésig. A zenészek zöme kicserélődött. 
Említésre méltó Michael Rodrigez trombitás, 
Curtis Fowlkes pozanos, és Chris Cheek 
tenorszaxofonos. 1991-ben is politikai jellegű 
anyagot készített, amikor Carlos Paredes 
portugál zenésszel egy albumot jelentetett 
meg. Paredes aktív antifasiszta. A nyolcvanas 
években Haden tágította zeneszerzői 
horizontját, számos hangszer kombinációra írt 
darabokat, más zenészekkel is, például Gavin 
Bryarsszal is együttműködött. Dolgozott Pat 
Metheny néhány albumán is, Alice Coltrane 
lemezein (1968-1972), Keith Jarrett-tel (1967-

1975), A jazzélet nagy eseménye volt, mikor 
a Coleman Quartet egykori tagjaiból (Don 
Cherry – trombita, Ed Blackwell – dob, 
Ornette helyén a tenorszaxofonos Dewey 
Redman) 1979-ben életre hívta az Old and 
New Dreams együttest. 1980-ban (Magico) és 
1981-ben (Fold Song) a norvég szaxofonos 
Jan Garbarekkel, valamint a brazil gitáros 
Egberto Gismontival hódította meg Európát. 
1993 nyarán Budapesten lépett fel a Paul 
Motian Trióval. A Los Angeles-i Quartet 
Westtel (Ernie Watts - szaxofon, Alan 
Broadbent - zongora, Larance Marable - dob) 
készített 1992-es CD-jéért, a Haunted 
Heartért Grammy-jelölést kapott. 
Majd Always Say Goodbye címen adtak ki 
CD-t, amelyen 1937 és 1962 közötti 
filmzenéket játszanak, illetve Haden- és 
Broadbent-témákat adnak elő hasonló 
modorban. 2010-ben a gyermekkori betegség 
utóhatásai miatt kellett visszavonulnia a 
nyilvános szerepléstől, de otthonában 
továbbra is zenélt. Haden három albumáért is 
elnyerte a Grammy-díjat: először 1997-ben a 
Pat Methenyvel készült Beyond Missouri Sky 
című lemezért, majd 2001-ben a Nocturne 
című korongért, végül a Land of the Sun 
(2004) című albumért. A Grammy-díjaknál 
sokkal fontosabb az, hogy Charlie Haden túl 
lépett a zene l'art pour l'art felfogásán, s általa 
(is) bizonyíthatjuk, hogy a jazz nem az elit 
értelmiség rétegzenéje volt (és ma sem kéne 
annak lennie). Ornette Coleman, a bebop és 
Mingus avantgardjának nyomán teljesen 
megújította a zenét. Neve egyet jelentett a free 
jazzel. Magát népzenésznek aposztrofálta. A 
60-as évek forradalmi forgatagában, a fekete 
mozgalmak dühét fejezte ki muzsikájával. Ma 
már szinte elképzelhetetlen (hisz valljuk be a 
free mára tényleg egy szűk réteg zenéje lett) 
de zenei formájukkal szöveg nélkül rúgtak fel 
minden hagyományt (az más kérdés, hogy 
mára a free eredeti jelentésétől eltávolodva 
konzerválódott). Coleman elve az volt, hogy: 
„Mindenki szabadon játssza azt, amit ott és 
akkor éppen érez és gondol, amit az adott 
pillanat nyújt neki.” Ugyanakkor Archie 
Shepp megfogalmazta, hogy miért nem káosz, 
hanem lázadó erő a zenéjük: „a jazzt úgy kell 
továbbfejleszteni, hogy teljesen új művészi, 
kulturális, társadalmi és gazdasági keretbe 
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kerüljön.(…) Tagadhatatlan, hogy a 
zenénknek és továbbfejlesztésének gyökerei a 
társadalmi szerkezetben vannak.” Mindezt 
Charlie Haden is tudta, sőt ő annyival tovább 
hajtotta a dolgot, hogy a zenéjében nem 
pusztán a feketék elnyomattatását és lázadását 
fejezte ki, hanem kiterjesztette az egész világ 
(fajtól és bőrszíntől függetlenül) 

elnyomottjaira, kizsákmányoltjaira és 
szegényeire. Ezáltal sok fekete zenésszel 
ellentétben - akik közül eleve sokan ferde 
szemmel nézték a fehérek beavatkozását 
zenéjükbe - az internacionalizmust választotta 
a bezárkózás, a szeparatizmus, a 
nacionalizmus helyett. 
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„Mi tagadjuk azt, hogy a kommunizmus csak egy lehetőség, amelynek megvalósulását épp a 
kapitalizmus akadályozza meg, s így a kommunizmus tulajdonképp bármilyen eszközzel létrehozható 
bármi lehet. Mi azt állítjuk, hogy a kommunizmus a kapitalizmus meghaladva tagadása, amit a 
kapitalizmus belső, kibékíthetetlen, növekvő ellentmondásai határoznak meg. Azt mondjuk, hogy a 
tőkefelhalmozás uralkodó volta a bérmunkát kizsákmányoló tőkékkel valósul meg, de a tőkék 
egymást kényszerítette fejlődése a kizsákmányolás fokozásával, az eleven munkaerő 
megtakarításával jár, és ez a tőkefelhalmozást és annak társadalmát kezdi megbénítani. 
E fejlődés egyrészt a (tőkés) tulajdoni elválasztásban egyre társadalmibb és nemzetközibb 
működésként jelentkezik.”   
 

 
 
 „A proletárdiktatúra, a kommunista mozgalom társadalom levésének sajátos fázisa tehát nem csak 
a régi világ ellenforradalmáraival számol le és - kész. Nem. Legfőbb feladata az új termelőerő-
bázis megteremtése és addig mind a régi, mind az újjáéledő ellenforradalmi tendenciákat, 
mozgásokat gazdaságon kívüli kényszerrel kell felszámolnia - ha kell agitációval, ha kell, 
fegyverrel. De ha létrejött az új termelőerő bázis az egész világon, ha megszüntette a termelőerő-
termelési viszony ellentmondását és így az ellenforradalmiság lehetőjét végleg, akkor ő maga is, a 
diktatórikusság problematikájával és annak összes, a kommunizmus folyamatára negatív 
tendenciájával együtt megszűnik: a kommunista mozgalom „önjáró”, kommunista társadalmi-
gazdasági alakulattá lesz. 
Értelem szerint ezek az elkülönülések - mozgalom, konspiráció, proletárdiktatúra, gazdaságon 
kívüli kényszer alkalmazása - nem lehetnek hierarchikusak, tulajdoni jellegűek, elitisztikusak. Nem 
lehet gőgös elitté konspirálódni, lenézve a tudatlanságot és fenntartani így…” 
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