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Sztálin, Szovjetunió, kapitalizmus: néhány megjegyzés 
 

Először is le kell szögeznünk azt, hogy a 
sztálinizmus fogalma alatt mi nem 
(pusztán) egy filozófiai-gazdasági stb. 
iskolát,  irányzatot  értünk; nem is azt, 
hogy egy-egy társadalmi jelenség, netán 
maga a társa-dalom Sztálin mintegy a 
semmiből keletkező találmányaként jött 
létre, amit más feltalálók jobb-rosszabb 
találmányai ki- vagy felválthattak volna. 
Sztálinizmus alatt mi most különös 

társadalmi viszonyok összességét, egy 
egész  társadalmat  értünk,  ami  törté-
nelmi-társadalmi folyamatok, tömegek 
osztályharcai  stb. eredményeképp jött 
létre, nem pedig egyetlen ember 
cselekedeteként, megrendeléseként; és 
aminek belső lényege, azaz e lényeg 
ellentmondásai, körülményektől függően 
más-más továbbfejlődést – vagy épp 
konzerválódást – tett-tesz lehetővé.

 

 
 

A „sztálini társadalom” mint történelmi 
képződmény nem a semmiből keletkezett. 
E társadalom létrejötte nem elválasztható 
egyrészt a szovjet-orosz forradalomtól, 

majd a „lenini” Szovjetuniótól, illetve a 
Szovjetunó 1920-as évekbeli működésétől, 
a NEP-időszaktól. Másrészt nem lehet 
elválasztani a világkapitalizmus fejlődé-
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sétől és annak válságokban, (világ)hábo-
rúkban, osztályharcokban, a világháborút 
követő forradalmi hullámokban, azok 
leverésében-kifulladásában kifejeződő el-
lentmondásaitól, eme ellentmondások fej-
lődésétől, új szinten való megoldásuktól és 
ekképp új szinten való kiéleződésüktől. 
Oroszország, az oroszországi forradalom, 
majd a Szovjetunió nem önálló, önmagába 
zárt világként léteztek. Hanem a kapitalista 
világrendszer sajátos, adott esetben e 
világrendszerrel ellentmondásos viszony-
ban álló termékeként, mozzanataként jöttek 
létre, maradtak fenn, s buktak el. Ám ez azt 
se jelenti, hogy a SZU, a sztálini 
társadalom stb. egy lett volna a kapitalista 
világgal. A kapitalista világ azonossága 
sem jelenti azt, hogy minden kapitalista 
ország ugyanolyan; és a kapitalista 
világrendszer termékének, illetve a 
kapitalista világrendszer ellentmondásos 
viszonyban álló mozzanatának lenni sem 
jelenti azt, hogy magát e mozzanatot 
kapitalistának lehetne (kellene) neveznünk. 
Különös működést, e működéshez való 
kapcsolódási lehetőket és pontokat jelent, 
azaz sajátos azonosságokat és különb-
ségeket, bizonyos határok közt. 

Mármost kapitalizmus alatt mi olyan 
társadalmat értünk, ahol a társadalom 
újratermelése dominánsan tőkefel-
halmozásként történik. Tőkefelhalmozás 
alatt pedig emberek történelmileg létrejött 
egymáshoz való különös viszonyát értjük, 
ami magukat az embereket is megha-
tározza, minősíti; ahol az emberi erő-
kifejtések, tevékenységek tárgyiasulása 
munkává, társadalmilag szükséges munka-
időkké, értékké lesznek, s utóbbi, azaz az 
értékké lett holt munka felhasználása úgy, 
hogy hozzá képest idegen munka-
mennyiségből létrejött értékkel szaporod-
jon. Vagyis nem pusztán a piac lététől, 
uralkodó (azaz szabadnak mondott) 
voltától függ az, hogy egy társadalom 
kapitalista-e.  Hanem attól, hogy a kifej-
tett (többlet)munkamennyiségeket tárgyi-
asítva, tárgyakban kifejezve tették-e 
összemérhetőkké, egyenlővé, és maga a 
termelésben az dominál-e, hogy eme 

értékké lett s levő dolgokat, tárgyakat, 
tudást, munkamennyiségeket stb. úgy 
használja fel az érték adott tulajdonosa, 
hogy az értékké levő idegen, meg nem 
fizetett munkamennyiségekkel, 
többletértékkel, értéktöbblettel stb. 
szaporodjon. Eme absztrakció, az értékké 
tevés, hogy konkrét dolgokat a 
létrehozásukhoz szükséges munkamennyi-
ségek  alapján  más dolgokban, 
tárgyakban, azok mennyiségében fejezik 
ki, teszik egyenlővé, történelmileg, a 
termelők nagy-fokú elkülönültségéből 
kifolyólag a piacon, piacként alakult ki; 
azaz adott termék a piacon lett 
társadalmivá, másnak is szükségessé, 
elsajátítandóvá-elsajátítottá. De ez nem 
csak a piacon történhet. Minél 
társadalmibbá válik a tőkés termelés, annál 
inkább kiküszöbölődik  a  piac;  pl. egy-
egy óriásvállalat,  monopolisztikus cég-
óriás a teljes termelési láncolatot magába 
olvasztva,  azaz a munkamegosztást 
„házon belül” végezve a korábbi tulajdoni 
elkülönültségeket, azok cégeit, piaci 
konkurencia-harcait is elnyeli, 
megszünteti. Végső soron tárgyakká, 
értékké, vagy épp értéktelenné lehetünk 
tőkelogikát követő tervezés útján is, 
tőkealkatrészként létezhetünk és 
pusztulhatunk  piaci  hisztériák  nélkül  is. 
Persze ez a kapitalizmus kapitalizmuson 
túli fejlettségét jelentené, s ez (még most 
is) csak tendencia. De mutatja: nem a  piac 
léte a lényeg. Hanem a tőkefelhalmozás 
dominanciája. Ám ez nem pusztán 
mennyiségi kérdés. Jelenti azt, hogy  
magában a termelésben jelen kell lennie, 
méghozzá meghatározó mértékben; ez 
pedig nem lehetséges másképp, mint úgy, 
hogy a többletértékké levő idegen 
munkamennyiséget  tőkévé lévő, önma-
gától elidegenített bérmunkaként hozzák 
létre,  nem  pedig „másra bízva a  lénye-
get”  csak uzsora vagy  kereskedelmi 
tőkeként  kapcsolódjon  s  maradjon  
periférikus  a  tőke. Magát  a  munkát kell 
elnyelnie, nem csak a munkaterméket. A 
tőkefelhalmozás dominanciájának, azaz a 
kapitalizmusnak az  alapja  a  tőke-
bérmunka   viszony  léte.  
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De mindez nem jelenti azt, hogy a teljes 
újratermelési folyamatnak tőkefelhalmo-
zásként kellene történnie ahhoz, hogy adott 
társadalmat kapitalistának minősítsünk.  
 
Például a cári Oroszországban még a 20. 
század  elején  is  az össz-ipari munkásság 
a lakosság csak 18%-át tette ki; a kezdet-
leges kisiparon kívül a modern gépi 
nagyiparban és közlekedésben (vasutak), 
azaz a tőkefelhalmozás „igazi”, „auten-
tikus” helyein  a  lakosság  kevesebb, mint  
3%-a  dolgozott.  A parasztság  a  lakosság  
kb.   70%-át   tette   ki,   bár kapitalizálódó,  

 
kapitalista formát öltő, de feudális 
viszonyok között. Termelésük 
nagyobbrészt nem volt „közvetlenül” 
tőkés, nem úgy és azt termelték, hogy 
idegen munkaerő kizsákmányolásával 
mondjuk egy rubelből kettő legyen. Hanem 
feudális kötöttségeiknek téve eleget – ilyen 
a jobbágyfelszabadítás címszavával 
földmegváltási díjra kötelezettség – piacra 
kényszerítetten adták el, ami nagyobbrészt 
saját munkájuk révén termett, és az így 
kapott pénz például megváltás címén az 
államhoz, földbirtokos arisztokráciához 
stb. vándorolt. Illetve megjelent a kereske-
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delmi, uzsora, azaz a tőke özönvíz előtti 
formái a maguk vámjáért, amit a paraszt 
fizetett „áron alul” eladva gabonáját – sőt, 
ínségesebb időkben maga a paraszt söpörte 
le gabonáját a padlásról, kényszerűen 
pénzzé téve a jövő évi vetőmagot, a 
kapitalizáció éhínségeivé modernizálva a 
feudalizmus elmaradottságát. Ám e keres-
kedelem egyrészt nem lett volna lehetséges 
a mégoly ritka, de modern szállítás nélkül, 
vasutak, gőzhajózás, malomipar, ezek 
gépipara nélkül; másrészt a parasztság a 
szükségleteit sem tudta csak a saját faluja 
kielégíteni – só, petróleum, vasszerszámok 
stb. – illetve az orosz és külföldi kapitalista 
gépi nagyipar termékei is kezdték kiváltani 
a helyi iparok termékeit (ruha- cipőipar 
stb.). Mindez a tőke modern ipara, 
szállítása, világgazdasága nélkül megbé-
nult volna. S  ezért  a nem-tőkés (legfel-
jebb kapitalizálódó) többség is a tőkés 
kisebbségnek alárendelten létezett; olyan, 
amilyen, de kapitalista társadalomként 
jellemezhetjük a cári Oroszországot. 
A kapitalista Oroszország a kapitalista 
világrendszer részeként lett az, ami; így 
annak válságaiból, világháborújából sem 
tudott kimaradni. Ám mint fejlődő ka-
pitalista társadalom maga is különös vál-
ságokkal, egyre „szélsőségesebb” forra-
dalmakkal volt terhes. E kettőnek az ere-
dőjeként robbant ki végül Oroszországban 
az 1917-es forradalmi folyamat. 

Az, hogy a cári Oroszország kapitalista 
társadalommá  válva nem szabadul(hatot)t 
a feudális ballaszttól, mivel államát, annak 
apparátusát, illetve a földtulajdon nagyobb 
részét a földbirtokos arisztokrácia uralta, 
azt jelentette, hogy a kapitalista fejlő-
désnek előbb-utóbb szembe kell kerülnie a 
földbirtokos arisztokráciával, annak „tőké-
vel konkuráló” gazdasági-politikai előjo-
gait védő államával – annak ellenére, hogy 
a cári önkényuralom a tőke számára (is) 
biztosította a bérmunkásság elnyomását, 
olcsó munkaerejét, a parasztság kiuzso-
rázását stb. A kapitalista fejlődés pedig azt 
jelentette ez esetben, hogy a modern 
bérmunkának a tőkével és a cári állammal, 
annak apparátusával, erőszakjával szemben 

kell harcot folytatnia. A kevés földdel 
rendelkező, vagy földnélküli parasztságnak 
pedig azt, hogy a feudális földbitorlókkal 
szemben kell harcolni, a földért. 
Mindehhez a világháború nyomorúsága 
hozzátette a béke követelését is, amit 
viszont az „orosz” tőke – a hadiszállítások, 
illetve a korabeli szövetségi rendszerektől, 
az Antanttól való gazdasági, hitel stb. 
függés következtében – nem teljesíthetett. 
Úgyszintén képtelen volt e „modern” tőke 
arra, hogy leszámoljon a feudalizmus 
maradványával, magával cári állammal, 
stb., azaz nem pusztán a cárral – ehhez a 
feladathoz önmagában gyenge volt. 
Viszont a bérmunkássággal és a pa-
rasztsággal sem tudott szövetkezni, mivel 
ez utóbbiak a cári önkény, a háborús 
nélkülözések, illetve a korábbi forradalmi 
tapasztalatok (1905) következtében 1917-
re eljutottak a tőke világának tagadásáig, a 
tőkés magántulajdon felszámolásáig. 
Bármilyen „kedvezmény” utóbbiak számá-
ra azt jelentette, hogy nincs megállás. Így a 
polgári forradalmat, a tőkés fejlődés 
szabadságát polgárság nélkül kellett 
(volna) meg- és kivívni – de ezzel a dolog 
túl is haladt a polgári forradalom határain, 
intézményein, gondolatvilágán. 
 
De nem csak azért volt különleges az 
oroszországi helyzet, mert alulfejlett tőkés 
országként lett elvágva a tőkés fejlődés 
lehetőitől, olyan társadalmi harcok köze-
pette, illetve okán, amik semmit sem hagy-
hattak a régiben. Azért is, mert a paraszt-
ság és a munkásság gondolatvilága, 
mentalitása jóval közösségibb volt például 
a nyugat-európai munkásságénál. Ennek 
oka a sajátos feudális elmaradottságban 
keresendő: a faluközösségek, obscsinák 
emlékében és létében. Abban, hogy egy-
egy falu, mint egyénekké nem bonthatóan 
felelt az állam felé, pl. az adó 
befizetésének kapcsán; belül pedig mint 
földhasználók léteztek a faluközösség 
tagjai, nem pedig mint egymástól 
elidegenített tulajdonosok Azaz a földet az 
obscsina parasztjai a családok mérete, 
szükségletei mentén osztották és 
újraosztották egymás közt. Ám ez egyrészt  
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nem jelentette azt, hogy ne folytathattak 
volna árucserét minimum a „külvilággal”, 
azaz kifelé az obscsina tulajdoni jelleggel 
bírt; másrészt, ahogy a közösségnek volt 
(többé-kevésbé választott) vezetője, a 
sztaroszta, úgy az obscsinán „felül” is volt 
bár kevésbé választott, de „vezetője”: a 
cár. De csak úgy és annyiban, amennyiben 
védte a közösséget; s ezt a kapitalizáció 
körülményei közt egyre kevésbé hitték az 
obscsinák parasztjai. Sajátos közösségiség 
tehát: korlátolt, belül egyenlősítő, de sem 
piaci cserét, sem hierarchiát teljesen nem 
tagadó. Ez a közösségi forma a 
kapitalizációval bomlásnak indult. 
Azonban egyrészt nem szűnt meg teljesen, 
másrészt azok a parasztok, akik felkerültek 
a városba, a gépi nagyiparba, eme 
közösségiséget magukkal vitték. Így végső 
soron nem egyéneknek kellett közösséget, 
harci egységet stb. alkotniuk, hanem 
„csak” közösségeknek, gyáraknak kellett 
összeszerveződniük. Az oroszországi 
mozgalmak radikalizmusa tehát nem az 
elnyomatás vagy a társadalmi nyomor 
mértékében keresendő. Hanem – mint 
minden  esetben – a  különös   tudatformák 
lehetőiben, dinamikáikban; abban, hogy  

egyáltalán hogy változhat-változtathat-
reagálhat adott tudatforma a valóság 
változásaira, katasztrófáira.  
 
Ám a gond is ebben állt. A korabeli 
modern osztályharc legforradalmibb 
verziói, legyenek anarchisták vagy 
szociáldemokraták, nem nagyon tudtak 
túllépni azon, hogy a termelőegységek ne 
legyenek többek, mint vagy kvázi 
önmagukban állóak, amiket végső soron a 
piac kapcsolja össze társadalommá; vagy 
az egész az „átmeneti állam” alkatrészévé 
lesz, ekképp alkotva társadalmat. Az 
obscsina-közösségiség igazából egyiket 
sem tagadta, csak azt, hogy adott 
közösségbe kívülről úgy avatkozzanak be, 
hogy az az adott közösség pusztulását 
okozza. A világháború „nagyüzemének” 
személyiségszocializációja, a tömegek 
egymásra utaltsága a lövészárkok élethalál-
harcaiban, illetve annak élménye, hogy 
nem egyéni, vagy nem csak egy-egy 
lokalizálható terület „megoldható” 
problémáival állnak szemben, hanem 
mindenre és mindenkire kiterjedő 
társadalmi válsággal, amit nem lehet 
egyénileg megoldani, sem volt elég ahhoz,  
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hogy az önmagukba záródó 
termelőegységek piac, áruérték 
egyenlőtlenné tevő egyenlőségét, vagy a 
forradalmi(nak tetsző), tényleges vagy 
kvázi államivá levő szerveződést 
meghaladva tagadják a forradalomra kelt 
tömegek. A tőkés társadalom „forradalom 
által végrehajtott” restaurációjának 
tényleges elutasítását egyik mozzanat sem 
hordozta.  

Vagyis a városokban, a tőkés tulajdont 
felszámolandó gyárfoglalások történtek, 
sajátos tanácsokat, szovjeteket alkotva; és 
egyrészt e szovjetekben a munkásság nem 
feltétlenül volt kizárólagos úr, mert a 
vezetésükben számos szociáldemokrata 
pártdelegált is helyet kapott, illetve a 
tulajdonost sem feltétlenül kergették el 
(azonnal). Másrészt az „én falvam az én 
váram” helyett az „én gyáram az én 
váram” gondolatvilága dominált: gyárak, 
bányák, vasutak összeszerveződése külső 
kényszer, állam, piac stb. nélkül nem jött 
létre. E tudati-mentális fogyatékosságot 
pedig nem pótolhatta magának a termelés 
társadalmiságának a követelményei. A 
forradalom nem a bőség szülötte, hanem az 
ínségé: a tőkés ipar, közlekedés 
szétbomlása, mint a városok 
nyomorúságának egyik legfőbb oka 
kikényszeríttette, hogy a bérmunkásság 
gyárat foglal, felszámolandó a tőke okozta 
káoszt. De maga a termelés nem 
kényszeríttette rá, nem tudta 
rákényszeríteni az általános bénulás és 
katasztrófa közepette a külső szervező 
nélküli társadalmi együttműködésre, a 
tőkén túli, a kapitalizmust meghaladva 
tagadó társadalmiságra. Vidéken pedig 
hatványozottan igaz volt ez. A 
világháborúba belenyomorodott paraszt-
tömegek megkezdték háborújúkat a 
földbirtokos arisztokrácia ellen. Ám nem 
tudtak országos szervezettséget létrehozni; 
mint egy-egy földbirtok lázadói, akik nem 
egyszerre, hanem különböző időkben, 
taktikákkal, stb. léptek fel, egy 
„szükségképp szervezettel”, cári állammal, 
fehér hadsereggel szemben nem tudtak 
győzni. A városban a gyár önmagába 

zárkózott, s a munkásság, mivel nem tudott 
termelni, gyakran eladta a gyár 
felszereléséből a hasznosítható anyagokat, 
gépalkatrészeket, fémeket stb., hogy a 
feketepiacon élelmet vegyen; a parasztság 
pedig gyakran csak annyit termelt, 
amennyi a saját szükségleteinek 
közvetlenül, vagy a feketézés révén 
közvetve elég volt.   

A munkás és paraszttömegek el tudták 
kezdeni a forradalmat, el tudták foglalni 
úgy-ahogy a gyárat, a földet, de nem voltak 
képesek tulajdon, piac, tőke, állam, külső 
szervezettség nélkül működtetni azt. A 
világháború pusztítása lebénította az ipart, 
a közlekedést; a paraszt semmiért nem 
adott a városnak élelmet; a korabeli 
öntudatosság nem pótolhatta a termelés és 
annak társadalmiságának eleve meglévő 
(önmagukba záródható falvak, natúr-
gazdálkodás korabeli lehetői), vagy „hely-
zet adta” (az ipar, szállítás világháborús 
szétzüllése) hiányát. Így ahhoz, hogy az 
adott társadalmiság és annak termelése 
fennmaradjon, illetve újrainduljon vagy a 
munkásságra és parasztságra támaszkodó, 
annak forradalmi energiáit fel és 
kihasználó szervezetnek kellett átvennie a 
hatalmat – ami szükségképp azt jelenti, 
hogy minden hatalom nem a szovjeteké 
lesz, hanem e szervezeté; vagy vassal és 
vérrel a régi világot kellett volna 
visszahozni és kezdeni az egészet előröl. 

Az első verzió szervezete az OSZD(b)MP 
lett. E párt, illetve frakció az adott 
történelmi körülmények között, a tömegek 
harcának hatására és Lenin vezetésével 
végül alkalmas lett e feladatra. Mint 
szociáldemokrata, hierarchiát, parancsot, 
tulajdont, államot lényegében nem tagadó 
párt latensen mindig magában hordozta a 
pártállammá válás lehetőjét; de ahhoz hogy 
ezt a tömegek is akarják, vagy épp eltűrjék, 
ahhoz az is kellett, hogy maga a párt se 
gondoljon magára, csak akképp, mint e 
tömegek legöntudatosabb szervezője, a 
forradalom élcsapata. Ám a tömegekben a 
felsőbb szervező igényét kielégítve, 
magukat a tömegeket is el kellett nyomni, 
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azaz a városi munkást nem egyenrangú 
félként kell szerveznie, hanem parancsot 
végrehajtóvá kell tennie; a parasztot is rá 
kell kényszeríteni arra, hogy sem mint 
obscsina, sem mint egyéni gazdálkodó nem 
korlátlan úr a földjén: a semmiért adjon 
cserébe valamit. Ez pedig égető szükség 
lett a polgárháború, a fehér 
ellenforradalom és az intervenció 
körülményei, azaz a polgárháború 
viszonyai közt, amit végül a városi 
munkáság maradékai (a nyomor és az 
éhezés elől tömegek mentek vissza 
vidékre), illetve a földesurak visszatértétől 
félő parasztság, mint kisebbik rosszat, 
illetve, mint a gondolatvilágával szöges 
ellentétben nem állót, elfogadtak. A 
munkásság és parasztság nem-
önszerveződése követelte, a második 
verzió, a fehérek megjelenése 
kikényszerítette azt, hogy az OSZD(b)MP 
és állama lett a korlátlan úr a társadalom 
felett, hogy az ő pártállam-társadalmává 
pusztuljon a forradalom s annak gondolata. 

A polgárháborús időszakban Szovjet-
Oroszországot a maradék és a nagyon 
kevés állami termelése-elosztása, illetve a 
magántermelés és a feketepiac kettőssége 
jellemezte. A termelés hiánya és a 
polgárháború nem csak a pénz s 
piacalapúság felszámolását követelte, 
hanem olyan elosztást, amiben a pártállam 
fennmarad. Így tehát attól, hogy nem tőkés 
működés dominált ezen időszakban, még 
nem mondhatjuk azt, hogy a tőkét 
meghaladva tagadó termelést és elosztást 
valósítottak volna meg. Azért, mert utóbbi, 
mint kommunista működés a gyárak, a föld 
stb. közvetlen termelők általi elfoglalását, 
uralmát, vagyis társadalmasítást és a 
termelési láncolatban nem piaci, nem 
áruérték és nem hierarchikus össze-
szerveződését, és a termékek ennek 
megfelelő elosztását jelentette volna, 
törekedve a szabad személyiségfejlődés 
szükségleteinek a kielégítésére. Ami 
elengedhetetlen a társadalmasítás fenn-
tartásához.   A   nem-profitalapúság,   nem- 
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piaci viszonyok még nem jelentik azt, hogy 
kommunista viszonyokkal állunk szemben. 
Mint ahogy az OSZD(b)MP 1918-as lenini 
átkeresztelése szociáldemokrata (bolsevik) 
munkáspártról kommunista (bolsevik) 
párttá sem teszi kevésbé 
szociáldemokratává e pártot, még akkor 
sem, ha a nyugat-európai 
szociáldemokratáknál jóval radikálisabbá 
lett a polgári, illetve cári államba való be 
nem épülhetősége okán; nem az a lényeg, 
hogy radikális-e, hanem az, hogy 
szociáldemokrata-e, államban, 
hierarchiában gondolkodó-e; állammá 
lehető-e vagy, mint a ”valódi” kommunista 
párt, társadalommá. Attól, hogy valami 
nem kapitalista, nem tőkés módon 
működő, attól még lehet a nyers uralom 
viszonyai kevesek hatalmáért. A 
hadikommunizmus viszonyai pedig pont 
ezek voltak. 

Ám egy társadalom, ahol az egyén ki van 
szolgáltatva másoknak, (végső soron) az 
egész társadalomnak, ott óhatatlanul 
megjelenik az önvédelem azon formája, 
aminek neve: egyéni felhalmozás, a 
többivel szemben, a többiből. A 
termelésben való érdekeltség így a 
tömegek számára, mint hatalomból 
kirekesztetteknek, alávetetteknek a piaci 
cseréhez, pénzhez stb. lesz kötve. A 
polgárháborús kényszerek szűntével át 
kellett térni „kapitalistább”, piaci 
viszonyokra, hogy a nincsből nagyon 
kevés, meg valami legyen. Ez a NEP 
korszaka. Itt tulajdonképp egy 
államkapitalista működés jött létre, már 
abban az értelemben, hogy a pártállam 
vállalatai is profitorientáltabbak lettek (az 
állami vállalatok magánszemélyeknek is 
eladhatták termékeiket az állami 
szervezetek helyett, ha előbbiek többet 
fizettek), illetve Lenin rémálma, a 
kistulajdonosi kapitalizmus, főleg a 
parasztság körében is erőteljes fejlődésnek 
indult. S a gond ebből lett. Mert a 
pártállam s társadalma a külső „kapitalista” 
konkurenciával szemben csak úgy 
maradhatott meg, ha ugyanolyan fejlett, 
iparosodott stb. lesz, mint ők; ha leküzdi a 

100-150 éves elmaradottságát. Ám ezt nem 
lehet kapitalista alapon, 
profitmaximalizálásként létrehozni, mivel 
Európa a kapitalista viszonyokhoz mérten 
túliparosodott (1929-es válság és 
előjátékai), azaz kapitalista szempontból 
jóval olcsóbb (lett volna) importálni, mint 
saját ipart felépíteni. De az iparhelyettesítő 
import külső függést és belső bomlást 
eredményezett volna: a tőkével, 
tulajdonnal stb. rendelkezők – 
gazdagparasztok, kereskedők stb. – 
gazdasági hatalma politikaivá lett volna, a 
tőkeuralom, annak logikája, mentalitásai 
maximalizálódtak volna, a pártállam 
bukását eredményezve. Ezért a pártállam 
elé az a történelmi feladat került, hogy 
nem-kapitalista módon kell iparosítani, 
modernizálni, de úgy, hogy a pártállam 
hatalma maximalizálódjék a magántőke, 
annak csírái stb. ellenében; hogy ne 
pusztítsa el a külső konkurencia, el kell 
pusztítania a belsőt. Vagyis továbbra is a 
bérmunkásság és a parasztság 
többletmunkája révén kell a pártállamot 
fenntartani adott körülmények közt, de a 
NEP felszámolásával, a tőke 
alárendelésével a pártállamnak.  

Ehhez a párton belül is komoly 
változásokra volt szükség. Mint termelési-
társadalmi egység helyett főleg gazdaságon 
kívüli kényszerrel egybetartott ország 
szükségképp erős állami-központi vezetést 
igényelt. Ez a párt csúcsvezetésében az 
egyszemélyi vezetés megerősítését-
létrehozását követelte. Aztán le kellett 
számolni azzal a lenini-trockiji 
elképzeléssel, hogy a pártállam 
nomenklatúrája bár mindenható, egyedüli 
jogosult hatalomra, de mégiscsak puszta 
eszköze a forradalomnak, nem pedig 
öncélja saját magának, amihez a 
társadalom és a forradalom is csak eszköz. 
Maga a nomenklatúra tekintett már magára 
úgy, ahogy kellett: új típusú, de 
uralkodóként. És eme szervezetben 
mindazok, akik  nem  így gondolkodtak: 
túl kritikusak, demokratikusak, 
munkáshatalom-barátok voltak a lenini 
normák   vagy   Trockij   elvtárs    eszméire
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hivatkozva, kidobandóak. És csak olyan 
csúcsvezetőt szabad megtűrni a párt élén, 
aki alkalmas erre a feladatra. Ilyen 
csúcsvezető pedig akadt, s dolgozott is már 
jó ideje azon, hogy a jó apparátus jó ura 
legyen: Joszif Visszarionovics Sztálinnak 
hívták. 

A sztálini rendszer tehát betetőzése volt 
annak a folyamatnak, ami a bérmunkáság, 
parasztság forradalmával kezdődött, s 
„külső” szerveződéssel úgy győzött, azaz 
bukott, hogy a szervező lett az új uralkodó 
a munkásság és a parasztság felett. Majd az 
uralkodónak is el kellett jutnia odáig, hogy 
ő nem eszköz, hanem cél, sőt, öncél. De 
ennek fenntartáshoz pedig a konkrét 
történelmi körülmények között az kellett, 
hogy a tőkét s bérmunkát a pártállam 
teljesen elnyelje, hogy a saját hatalom-
felhalmozásának rendelje alá; hogy ekképp 
az elsőnek kapitalizálódott országokhoz 
képest 100-150 év lemaradását behozza, 
persze  úgy  és   annyiban, hogy a 
pártállam  hatalma  és  ezen  belül immár 
az   egyszemélyi   csúcsvezetés        uralma  

fennmaradjon. Ez azt jelenti, hogy 
mindennek az anyagi feltételeinek a 
megteremtése elsődleges volt. Azaz ha ez, 
bár nem eleve szándékoltként, de 
szükségképp létrejöttként éhínséggel és 
milliók halálával járt, akkor ezt az árat 
megfizettették a társadalommal. Ha csak 
rabszolgamunkaerővel, GULAG-gal 
lehetett mondjuk nikkelt termelni, vasutat 
építeni, akkor egy idő után nem csak azért 
ítélték el az embert munkatáborra, mert a 
szomszédja feljelentette, vagy mert tényleg 
törvényt sértett (ez egyébként a sztálini 
SZU-ban nem volt nehéz), hanem mert a 
munkatáborba, a SZU „belső 
gyarmatosításához” másképp nem találtak 
munkaerőt. Vagy ha egy-egy beruházás 
csak acélt vagy villamos energiát adott, 
nem pedig profitot, akkor az nem 
számított, mivel adott esetben az acél vagy 
a villamos energia a pártállam hatalom-
felhalmozásához kellett. Illetve, ha azt nem 
szolgálta egy-egy beruházás, sőt, ha a 
pártállam hatalom-felhalmozása ellen 
hatott (kolhozok háztájiának fejlesztése, 
vagy  a  magánlakás-építkezések   segítése, 
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egyáltalán: minden magánfogyasztás / 
magántermelés) akkor hiába hozott volna 
tőkés értelemben hasznot, vagy jött volna 
létre több használati érték, a pártállamnak 
fékeznie kellett a rajta kívülálló, így 
szükségképp vele szembenálló gazdasági-
politikai hatalommá lehető, azaz ellenséges 
használati érték, illetve tőke fejlesztést-
felhalmozást. 
Ahogy nem volt kérdés, hogy az iparosítás 
és annak anyagi alapjainak a megteremtése 
mennyi emberéletbe került, csak abból a 
szempontból, hogy a pártállam hatalmát ez 
mennyiben veszélyeztette, úgy az 
egyszemélyi csúcsvezetésnek is megvoltak 
a maga véres követelményei mind a 
nomenklatúrával, mind a társadalommal 
szemben. Mint egyedüli, óhatatlanul szét 
kellett vernie minden vélt vagy valós, rajta 
kívül létrejövő szerveződést; és szét kellett 
vernie az általa szükségképp létrejövő 
kapcsolatrendszereket. A nomenklatúrát, 
az állam apparátusát, a társadalom minden 
részét állandóan atomizálnia kellett, hogy a 
legfelsőbb helyről érkező parancsot senki 
se kérdőjelezhesse meg, hogy semmilyen 
szerveződés ne védje; ám ezek a 
kapcsolatok, társadalom és állam révén 
szükségképp kialakultak. Ezért kellett 
állandóan rábírni az állam apparátusának 
egyik felét, hogy puffantsa le a másikat – 
illetve később, a „népi” sztálinista Mao Ce-
tung Kínájában ehhez a népet, diákságot is 
felhasznál(hat)ták, akik viszont túl is vitték 
a dolgot az uralkodónak tetszőn, lásd 
Sanghaj munkástanácsait a „Nagy Proletár 
Kulturális Forradalom” időszakában –, a 
kizsákmányoltak és kisemmizettek 
terrorizálásán túl, mert „csak” személyek, 
és nem az őket meghatározó-szocializáló 
viszonyok, funkciók ellen lehetett fellépni, 
hiszen az uralkodó osztálynak ezen 
viszonyok biztosították az uralmat; s 
mindezért cserébe nem csak túlélés volt 
ígérve, hanem karrier, a kiirtott feljebbvaló 
helyére lépésének lehetője stb., a 
„hűségesebbeknek”, ravaszabbaknak, 
gátlástalanabbaknak, kegyetlenebbeknek. 
De az ilyen önpusztító mechanizmusok, 
azaz antitársadalmi-társadalmiságok 

hosszabb távon nem fenntarthatóak. Vagy 
a társadalom hullik darabokra, vagy ezt az 
atomizáló-önpusztító mechanizmust 
kell(ett) mérsékelni, megszüntetni. 

Mint írva volt, a sztálini rendszer nem 
szüntette meg a tőkét, és nem szüntette 
meg a bérmunkát. A pártállam hatalom-
felhalmozásának rendelte alá. Ezért azt kell 
mondani, hogy, amennyiben a tőkévé 
idegenedő bérmunka és a tőke, ami 
önmagává idegeníti a bérmunkát 
osztályképző viszony – vagyis az osztály 
nem egy önmagában álló és egy másik 
önmagában állónak az ellentéte, hanem 
egységgé, egységben levők ellentéte – úgy 
a sztálini rendszer, illetve a Szovjetunió, a 
lenini időszakától kezdődően 
osztálytársadalom volt. Csak itt nem 
egyszerűen a tőke, és annak tulajdonosa, 
hanem a korporatív, szervezeti 
tulajdonosként létező nomenklatúra állt az 
egyik póluson, akinek hatalom-
felhalmozásának van alárendelve a tőke; s 
a másikon a bérmunkásosztály, akinek 
kizsákmányolása nem elsősorban profitért, 
azaz értékként s tőkefelhalmozásként / 
tőkefelhalmozásért történt, hanem a 
pártállamnak használati értékek 
termeléseként / termeléséért, amiért jóval 
kevesebb (munkamennyiséggel 
létrehozott) használati értékeket kapott 
cserébe bérként.  

Az, hogy a Szovjetunió 
osztálytársadalomként jellemezhető, azt is 
jelenti, hogy a munkás vagy 
(szegény)paraszt származás nem írhatta 
felül az uralkodó osztály léthelyzetének 
követelményeit, személyiségszociali-
zációit. Tény, hogy tömegeket „emeltek 
ki” vezető pozícióba, a nomenklatúra 
milliós nagyságrendű, hierarchikus 
uralkodó osztályába. De ez a társadalmi 
mobilitás csak e osztálytársadalom 
legitimációját, nem pedig az „állam 
elhalását” vagy az „uralkodó, ki 
származása okán nem uralkodóként” 
viselkedik esetét eredményezhette. Aki 
uralkodóvá vált, nagy eséllyel nem fogja 
kockáztatni a maga jólétét, létbiztonságát, 
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pláne akkor, amikor a bérmunkásosztály 
forradalmisága pártállammá pusztult, és a 
forradalom eleve nem lehet az azonnali 
jólét és létbiztonság forrása, hanem „csak” 
a harc kezdete. Arról a néhány „naivról” 
pedig, akik másként gondolták, a többiek 
gondoskodtak, mint írva volt. 

Attól, hogy a kapitalista világrendszer más 
országaival kereskedett, attól még nem lett 
a sztálini rendszer kapitalista. Ugyanis nem 
profitért és tőkefelhalmozásért kereskedett, 
vagy szüntette be épp a kereskedelmet. 
Hanem azért, hogy a hatalom-felhalmo-
zásához szükséges eszközöket beszerezze. 
Ha ez tőkés értelemben nem volt eléggé 
gazdaságos vagy épp veszteséget szült, az 
a pártállam szempontjából másodlagos 
kérdés volt: hatalmához neki termelő és őt 
védő vasgyárak és atombombák kellettek, 
nem pedig profit, s annak hatalma. Az, 
hogy technikai fejlődése minden látványos 

eredmény ellenére alulmaradt a tőkés fejlő-
désnek, pont ugyanebből az okból történt. 
Ez a rendszer igazából nem akart technikai 
fejlődést. Csak a hatalmat az őt fenn s el-
tartó tömegek felett. Ha ehhez a körülmé-
nyek megkövetelik, akkor fejlesztette a 
technikát. De akkor is inkább a biztosra 
ment: jobb volt a készet ellopni (ipari 
kémkedés), mint valami teljesen bizony-
talan kimenetelű fejlesztéssel veszé-
lyeztetni, herdálni a „fejlődés” igényeihez 
mérten s általa szűkös forrásokat, és ezáltal 
a rendszer „stabilitását”. 

Ám azáltal, hogy mint modern ipari állam 
kereskedett, kapcsolódott tőkés 
világgazdasági folyamatokhoz, a részükké 
lett. Csak nem kapitalistaként. Pont az az 
ellentmondás a rendszer lényege, hogy 
nem tőkés módon működő tőkés 
rendszerrel van dolgunk; hogy nem 
meghaladva-tagadta a kapitalizmus 
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ellentmondásait, hanem újabbal tetézte: a 
pártálam hatalmának alárendelt tőke 
ellentmondásával. Kapitalista 
gazdaságokhoz való nem-kapitalista 
csatlakozás, együttműködés: a Szovjetunió 
e kapcsolat, integráció lehetőinek a 
maximumát valósította meg, mint ahogy a 
kontrollált/reformált tőkés működés 
maximumát képviselte. Annak összes 
ellentmondásával: e társadalmi működés 
pont, hogy tőkés működést követel, 
amennyiben tulajdoni elválasztásban, azt 
szülő/fenntartó hierarchiában 
elidegenedésben stb. gondolkodunk az 
egyéni elidegenedettség, kiszolgáltatottság, 
és ennek önmagát gerjesztő meg (nem) 
oldása, az egyéni felhalmozás kényszere 
okán; vagy ténylegesen társadalmasítani 
kell, fel kell számolni a tulajdoni 
elválasztást, elidegenedést, hierarchiát, a 
kapitalista gazdasággal való kapcsolatot 
stb. 

Mindezért nem volt azonos a sztálini SZU 
a náci Németországgal, a szovjet 
tömeggyilkosságok – mint a nyers uralom 
logikájának megvalósulása, ami az „új 
társadalomért az egyén megváltozhat” 
elképzelését az egyéni elbírálást tagadó 
tömeghadműveletekké írta felül a konkrét s 
kiélezett szituációkban, lásd például a 
kulákok egy részének kiirtását, más részük 
kitelepítését –, sem a náci végső 
megoldással, ahol a nácik a kiirtandó-
kirabolandó csoport tagjait születetten és 
meg nem változható rosszként, fertőző 
romlásként határozták meg a „vér okán”, s 
ezért az egyéni elbírálás lehetőjét eleve 
tagadták. A sztálini SZU-val szemben a 
nácik nem szüntették meg a 
tőkefelhalmozás és profit elsőbbségét 
rendszerükben. Úgy elégítették ki a 
tőkefelhalmozás igényeit, hogy az nekik 
politikai hatalmat adjon – már azon túl, 
hogy a tőke követelésére és üdvére a német 
munkásmozgalmat tulajdonképp kiirtották 
– azaz úgy, hogy állami megrendelésekkel, 
állami hitelek terhére biztosították a 
nagytőke 1929-es világgazdasági 
válságban megbénult felhalmozásának 

újraindulását és profitját. Csakhogy ezt úgy 
tudták megtenni, hogy az államnak ebből 
nem lett bevétele, hogy az állam már 1937-
re a csőd közelébe került. A náci 
Németország tőkéje egy zárt világban levő 
végtelen igénnyé lett a veszteségek 
„békés” át nem háríthatósága „külső” 
területekre, a gyarmatok hiánya, versailles-
i békeszerződés stb. okán egyrészt. 
Másrészt az így megindult tőkefelhalmozás 
termékeit vagy nem tudták realizálni, 
pénzzé, profittá, tőkefelhalmozássá tenni a 
tőkeviszonyhoz mérten túlfejlettség, 
túliparosodottság okán (nem kell annyi 
profitábilis termelőeszköz, gyár, stb., mint 
amennyit a tőkés ipar létrehoz: a 
túltermelés alapvető okának a 
tőkeviszonynak a fel nem számolása miatt 
az öngerjesztő „békés” termelés 
lehetetlensége), és állami hitelekből kellett 
ezt is fedezni; vagy eleve olyan termelés 
lett fejlesztve az előbbiekből kifolyólag, 
ami nem is csatlakoztatható vissza a 
tőkefelhalmozásba, nem lehet termelő 
fogyasztássá, csak raktártöltelékké, lásd 
elsősorban a hadiipart és annak állami 
finanszírozását. Harmadrészt a (bérmun-
kás)tömegek fogyasztásának növekedése 
sem járulhatott hozzá a tőkefelhalmozás 
fenntartásához-növeléséhez, mivel a nácik 
a bérharcokat a profit javára felszámolták. 
A nácik megoldása erre a kiélezett tőkés 
ellentmondásra, és államcsőd nevű 
formájára az volt – az lehetett –, hogy 
először a német társadalom egy részét 
prédálták fel (bérletöréseken túl a kisebb 
tőkék felszámolása, nagytőkébe 
beolvasztásuk, majd a „III. Birodalom” 
zsidóinak kifosztása), aztán rablóháborúval 
és ipari rendszerű tömeggyilkossággal 
próbálták a tőke (általuk is) végtelenített 
igényeit kielégíteni. Ám, mint a korabeli 
„német” lehetőkhöz mérten, és e „német” 
lehetők követelte esztelenül magas 
fordulatszámon permanensen újraindított 
tőkefelhalmozásnak az egész világ is kevés 
lett volna. E tőkeszisztéma azzal „lépett ki” 
kényszerűen a világba, a gazdasági-
társadalmi összeroppanást (időlegesen) 
elkerülendő, hogy nem korlátozzák belső, 
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lényegi törekvését a korlátolt, 
fenntarthatatlan, rossz végtelenre, a 
tőkevégtelenre, és nem hagyják korlátozni. 
Hanem kielégítik a kisebb tőkék felfalása, 
vagy a „feláldozható” népcsoportok 
kiirtása-kirablása mellett a 
bérmunkásosztály bérköveteléseivel, 
harcaival, fogyasztásával szemben – ez 
volt  a  nácik  uralmának  feltétele,  ezért  
és ennyiben engedte  hatalomra  a  nácikat 
a németországi nagytőke, és a nácik csak 
így  tarthatták  fenn hatalmukat. Hogy 
aztán a rablógyilkosság  hasznából  pél-
dául a  munkásosztálynak  is  jutott, sőt, 
mint Wehrmacht-katona, közvetlenül 
rabolhatott,   nem  tette  munkásbarátabbá 
a náci szervezésű tőkét: a munkás 
konkurenciaharcossá korrumpálva és 
nyomorítva  más  nemzetiségű  alávetettet, 
kizsákmányoltat, kisemmizettet rabolha-
tott ki. Vagy épp „gazdája”, a 
németországi tőke konkurensét. De csak 
úgy, annyiban és addig, hogy a 
németországi tőke és ezzel általában a tőke 
világa a maga hasznát és hatalmát 
fenntartsa.  
 
Ám ez a fajta osztálybéke sem tarthatott 
örökké. A Föld, mind a kizsákmányolható 
munkamennyiségeket, mind a tőkévé  
lehető erőforrásokat, mind a kirabolható-
kiirtható népesség  nagyságát  tekintve  
véges  volt  és  maradt;  a tőke eme 
győzelme szükségképp ellentmondásainak 
végletekig való kiélezését jelentette, e 
működésnek már csak  ezért is bomlania és 
pusztulnia kellett. Mint ahogy a 
kapitalizmus legfejlettebbjének, a 
transznacionális monopolkapitalizmusnak: 
utóbbinak  a  zártságát  maga  a  Föld nevű 
bolygó adja, az „extra” fordulatszámát 
pedig a  tulajdon/áruérték  alapú  és  azon 
ki és túlfejlődő nemzetközisége, 
társadalmisága, termelékenysége, azaz 
kapitalista eszközökkel való 
megfékezhetetlensége. Lásd például a 
leghatalmasabb  államoknál is nagyobb, 
azaz nemzetközibb, társadalmibb 
transznacionális monopol(isztikus) 
vállalatokat, azok kontrollálhatatlanságát, 

így a tőke belső, lényegi igényeinek 
akadálytalan, ön és közpusztítássá levő 
„kielégítését”; a „reálszférába” a 
termelékenység, társadalmiság fejlettsége 
okán  be és vissza nem fektethető tőkéket 
és bérmunkásnak se kellő felesleg-
tömegeket, azaz a spekuláció és 
pauperizáció dominanciáját, káosszá 
vadulását és vadítását, mindennek 
„megoldásaként” a náci módszerek 
másolását-ismétlését a gazdasági 
szanálásokat és népességcsökkentéseket 
tekintve; a katonai-ipari-hitelkomplex-
umokká levő reálszférát, ezek prospe-
ritását és kapitalista békéjét, amik  a 
„háborút a háborúért” folytatott tőkés 
pusztítások hitelképesség-(ön)igazolásaitól 
a „klasszikus” tőkés rablásért végzett 
tömeggyilkosságokig tartanak; a kapitaliz-
must „humanizáló”-javító-kontrolláló 
működések szétbomlását és 
reménytelenségét; a többszörösen hatalma-
sabb, nemzetközibb, társadalmibb tőkék 
jobbágyaiként és szolgáiként a maradékok 
maradékain uralkodható, eme 
alávetettségben és alávetettségtől egyre 
autoriterebb államok tőkediktatúráit; a 
mindezért egyre szükségesebb világ-
újrafelosztásokat, (világ)háborúkat a tőke 
önmagán való túléltsége okán minden 
progresszivitást elrohasztott ugyanolyanok: 
transznacionális monopoltőkék és államok 
hierarchikus tömbjei között. 
 

* 
 

A náci működés – koraszülött jelen. A 
transznacionális monopolkapitalizmus 
főpróbájának tekinthető, a tőkefelhalmozás 
önmagán a pusztulásig való 
túlfejlesztésének-túlfejlődésének. De a 
jelen immár – mivel az egész Föld a 
transznacionális monopolkapitalizmusé –
tőkés-osztálytársadalmi alternatíva nélküli, 
mutatva: az emberiség túléléséhez, 
társadalmiságának fenntartásához a tőkés 
tulajdon, áruérték, hierarchia, állam 
meghaladva-tagadása, kommunista 
társadalmasítás és társadalmiság kell. 
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Ám a sztálini típusú társadalom is 
továbbfejlődhetett. Egyrészt a korábban 
említett csúcsvezetésnek való szigorú 
alárendelést kellett lazítani, az uralkodó 
osztály „önterrorját” és a társadalom 
széthullását meg-
szüntetendő. 
Ennek lehetője, 
illetve szükséges-
sége az iparosítás 
stb. következté-
ben, azaz a 
termelési láncola-
tok társadalmisá-
gának létrejöt-
tének, a „gazdasá-
gi” társadalmiság, 
ennek kultúrájá-
nak fejlődése 
következtében 
állott elő elsősor-
ban; illetve a 
rendszer „életké-
pességét”, erejét, 
így reformálható-
ságának illúzióit a 
világháborús győ-
zelem is táplálta. 
Felmerülhetett 
magában az uralkodó osztályban is, hogy a 
társadalmat már nem pusztán gazdaságon 
kívüli kényszerek túlhajtásával és ennek 
csúcsvezetésével kell egyben tartani. Ám 
ez a belső kapcsolatok, az apparátusok 
közti/belüli szerveződések 
megerősödéséhez, megcsontosodásához, 
oligarchákká változásához, a csúcsvezetés 
szembeni szervezeti védelemhez, a 
csúcsvezetés alárendelődéséhez vezetett. A 
hruscsovi desztalinizáció eredménye az lett 
egyrészt, hogy a nomenklatúra egyszerűen 
leváltotta a szentek szentjét, a főtitkárt. Ez 
a sztálini időszakban elképzelhetetlen volt. 
Másrészt, mivel a bérmunkásosztályt, 
parasztságot nem csak a politikai 
hisztériákba való, alárendelten de 
bekapcsolással, illetve lelkesedéssel és 
terrorral kellett, illetve lehetett immár 
megfizetni – a szovjet fejlődés eredményei, 
világháborús győzelem, a békés jólét iránti 

vágy –, osztálybékét kellett hirdetnie a 
pártállam uralkodó osztályának. Azaz, ha a 
bérmunkásosztállyal, parasztsággal nem 
„foglalkoznak” annyira, de nem is engedik, 
hogy a társadalommal foglalkozzon, akkor 

foglalkozzon 
(csak) magával, s 
ezért jóléti-kispol-
gári intézkedéseket 
foganatosítanak, az 
egyéni felhalmo-
zást (kissé) előse-
gítik. És ez minél 
sikeresebben tör-
tént – a legsikere-
sebben Kádár Ma-
gyarországán, a 
„legliberálisabb”jjj 
sztálini rendszer-
ben –, annál inkább 
lett sikeres a 
munkásság és a 
parasztság atomi-
zációja, tőkével, 
állammal szembeni 
szervezhetetlensé-
ge is: ez esetben a 
szerveződés gon-
dolatát nem csak ki 

akarták verni belőlük, hanem anyagilag 
tették érdekeltté őket abban, mint 
gazdagodókat, sikereseket, vagy ezek 
reményével bódítottakat, hogy ne 
akarjanak szervezkedni az uralkodó osztály 
és osztálytársadalom ellen; lehet élni 
immár békében és nyugalomban velük.  
 
Viszont ennek felismeréséhez, az uralkodó 
osztály szükségképpeni korlátoltságának, 
konzervativizmusának „megtöréséhez” 
kül- és belföldi osztályharcok fellángolása 
kellett – GULAG lázadások például 
Norilszkban, Vorkutában 1953-ban, vagy 
1956 munkástanácsai Magyarországon, 
vagy a Novocserkasszki lázadás 1962-ben 
stb. Az uralkodó osztály által felkínált 
osztálybékéhez is a legvéresebb 
osztályharcokon át vezetett az út. S az 
eredmény: az egyszemélyi csúcsvezetés 
extrémitásának metsző légkörét 
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felváltották a bárgyú együgyűségek 
(egyéni) gőzei.  

E rendszerek kifutása vagy az (volt), hogy 
a tőkefelhalmozás kezd dominálni a 
pártállam hatalom-felhalmozása felett; 
vagy a bezárkózás és konzerválódás afféle 
zárvánnyá a teljes összeomlásig vagy 
omlasztásig. Az előbbi a jellemző s ez 
kétféleképp történhetett: vagy az uralkodó 
osztály érik meg arra a gondolatra, hogy 
magántulajdonos tőkésként jobb s 
biztosabb a hatalom immár és a haszon 
hatalmáért megszünteti a pártállam 
működését „egyszerű” kapitalizmussá; 
vagy  a  magántőkét  engedik  dominálni   
a   pártállam hatalma mellett. Utóbbi 
persze egy sajátos kétfejűség esete, állandó 
harc a magántőke és a pártállam részlege 
között, miközben, mint az uralkodó osz-
tály   részlegei,   harcot  kell  folytatniuk  a  

bérmunkásosztály ellen a stabilitás, 
kizsákmányolás stb. fenntartásáért – és a 
bérmunkásosztálynak ellenük egy olyan 
társadalomért, ahol nincsenek osztályok, 
azaz a társadalmasításért, valódi kom-
munizmusért. Ám, mint kapitalista 
működés saját belső, kibékíthetetlen ellent-
mondásaiból következőleg, a termelőerők-
termelési viszonyok dialektikájából, a 
magán és állami tulajdonhoz mérten túl 
társadalmi, túl produktív termelés 
megoldhatatlan és kiéleződő 
ellentmondásából következőleg a sztálini 
pártállam eme kifutásának sincs jövője, 
mert általában a kapitalizmusnak nincs.  

De hát az uralkodó osztály úgy gondolta és 
gondolja: az a kiút.  

Nem ez volt és nem ez lesz az első 
tévedésük.
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Interjú Balázs Gáborral, a „Párizs Szabad város 1871 – A párizsi 
Kommün” című könyv szerzőjével 

2020. március elején jelent meg a Napvilág 
kiadónál Balázs Gábor: Párizs Szabad 
város 1871 – A Párizsi Kommün c. 
könyve. 

 
A Részeg Hajó egyik szerkesztője a Tilos 
Rádió műsorában, a Forr a Világban1 
Banditóval karöltve készített egy Skype 
interjút Balázs Gáborral. A beszélgetés 
szerintünk egész jól alakult, és inspiratív 
volt, ezért úgy gondoltuk, hogy valami 
hasonló interjút írásban is készítenénk 
Gáborral. A kérdések sok esetben 
azonosak lesznek az adásban 
elhangzottakkal, de azért sok minden mást 
is érinteni szeretnénk. A kérdéseket írásban 
tettük fel Gábornak, ő pedig írásban 
válaszolt.  
 
Részeg Hajó (RH):  
Sok publikációd megjelent már, de ha jól 
tudjuk ez az első könyved. Mondanál pár 

                                                            

1 https://tilos.hu/show/forr-a-vilag/archive/2020/1 
(A lábjegyzetek a RH-tól származnak) 

szót magadról, és elsősorban a mozgalmi 
tevékenységedről? 

Balázs Gábor (BG): 
Igen, különböző gyűjteményes kötetetekbe 
írtam már, de ez az első önálló 
monográfiám. Rövidebb esszéim (a 
mainstream fórumokon túl) a Rednews2 
honlapon, a „szelídebbek” a Mércén3 
szoktak megjelenni.  

Egyébként nagyjából tíz éve Párizsban élek 
(magánéletbéli okok miatt, nem vagyok 
sem politikai, sem gazdasági kivándorló), 
itt kezdetben a Magyarországon is ismert, 
anarchoszindikalista CNT köreit 
látogattam gyakran (talán azt is sokan 
tudják, hogy a spanyol menekültek által 
alapított francia CNT azért jóval kevésbé 
jelentős szervezet, mint nagy elődje volt). 
Noha természetesen továbbra is 
megőriztem nagy szimpátiámat a CNT 
iránt, az önismétlésbe fulladó Kronstadt 
vagy a vörös-fekete Katalónia kultusza – 
nekem egy idő után unalmassá és 
meglehetősen semmitmondóvá vált.  

Jó pár éve az ultrabaloldal különböző 
dolgaiban veszek részt, tüntetésekre is 
persze járok, de őszintém szólva a 
legfontosabb mozgalmi cselekvésem: az 
írás.   

Egyébként én, sokakkal szemben, nem a 
radikálisabb szociáldemokrácia (vagy 
horribile dictu a bolsevik párt vagy az 
állampárt) irányából érkeztem, ezért a 
mozgalom libertárius (lényegében: 
anarchista) szárnyához való tartozás nekem 
tulajdonképpen magától értetődőség.    

Attól tartok, hogy szemben az idegesítő 
burzsoá klisékkel, én a korral inkább 
radikalizálódom (nem függetlenül persze a 

                                                            

2 http://rednews.hu/?screen_width=1280  
 
3 https://merce.hu/author/balazs-gabor/  
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világ folyásától) – és még az sem biztos, 
hogy a folyamat végére jutottam.   

RH: 
Lehet, messziről indítunk, de minket 
nagyon érdekel, és szerintünk nagyon is 
fontos kérdés az, hogy miért ezt a 
történészi módszert választottad? Sokféle 
történészi szemlélet van. Nagyon 
elnagyolva: van a polgári pozitivista, 
amely tényalapú. Az ilyen típusú 
történelmi írásokkal az a baj – szikár 
stílusuk mellett –, hogy látszólagos 
objektivitást adnak. A tények, mint 
önmagukban állóvá szakított egészek 
megválogatása, elrendezése szükségképp 
szubjektív, és a sok adat igazából nem 
segíti a megértést. Ezek igazából 
„kézikönyv”-nek használhatóak. Vagy van 
az „ortodox” marxista szemlélet, amely 
először veszi az „objektív”, egyirányú, 
visszahatás nélküli gazdasági 
determisztikussággal láttatott-korlátolt 
társadalmi helyzetet, majd rátér az 
események tárgyalására. Ez már sokkal 
jobban használható. De minél 
mechanikusabb és sablonosabb a 
korlátoltan felfogott gazdasági 
meghatározottság, vagy a társadalmi 
fejlődés „eleve elrendeltsége”, 
„automatizmusa” okán az „objektíve 
létező” – a többsíkú (gazdaság, kultúra, 
léthelyzet, tudat, azok lehetséges 
dinamikái), visszahatásokkal bíró 
meghatározottságok és lehetők helyett –, 
annál kevésbé láttat(hat) szerves egészet. 
Te inkább – ebben is követve a francia 
hagyományokat, nevezetesen az Annales-
iskola módszereit – interdiszciplináris 
szemlélettel bíró tablót adtál, mint 
szigorúan vett esemény történetet. Miért? 

BG: 
Megmondom őszintén ez a legkevésbé sem 
volt valamiféle tudatos, a történetírás 
elméleti kérdésiben való igazi jártasságot 
(ilyenről esetemben durva túlzás lenne 
beszélni) tükröző választás. Egyszerűen a  

dolgok, jelesül a Párizsi Kommün4 mint 
történelmi esemény, jellege kényszerítettek 
ki valamiféle sokoldalú nézőpontot – szinte 
spontánul.  
Először is: szikár eseménytörténet írása a 
Kommün esetében szinte lehetetlen (van 
erre magyar nyelvű kísérlet is: az 
egyébként igen érdemes Domokos János 
„A Párizsi Kommün napjai” című könyve). 
A kommün egy ilyen leíráshoz egyszerűen 
túl összetett esemény, másrészről valljuk 
be: az egész két és fél hónapig tartott (72 
                                                            

4 Sajnos a könyvet nem tehettük fel a világhálóra, 
de a Rednews-on azért több szöveg is megjelent a 
témában: http://rednews.hu/index.php/az-elmelet-
gyakorlata/663-polgartarsak-kepzeljetek-el-hogy-a-
magatok-urai-vagytok-parizs-szabad-varos-1871? 
screen_width=1280&fbclid=IwAR3FzTyKtZHODq
e6f-_wZcr7J_rd8YbuBJQrYSJoYcPRxcUSDn8sw 
M8yDaQ, http://rednews.hu/index.php/az-elmelet-
gyakorlata/69-miert-a-kommuen?fbclid=IwAR3PS 
hFa0RidWjb9fs3dj5VbGMqBGjSVYdIPstyDB6L7
qtyLpUn-50JJzp8#comment-6026, 
http://rednews.hu/index.php/41-rovatok/732-aux-
armes-citoyennes-a-parizsi-kommun-es-a-noi-
emancipaci?fbclid=IwAR14wA14XcbkJBf2xat3eF
FV66xJ29bcPUhojTso7Y8AGAORq-6BPYmydrg  
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napig), azaz ez a „sztori”, még ha tudjuk is, 
hogy a „forradalmi idő” mindig különleges 
állapotot jelent, hihetetlenül sok dolog 
történik viszonylag rövid idő alatt (talán 
éppen ezért is szeretjük a forradalmakat), 
és persze a helyszín mégiscsak Párizs, a 
kommün korának vitathatatlanul 
legfontosabb városa, egyszerűen nem elég 
érdekes önmagában.  
Másodsorban és ebből is következően: az 
esemény összetett jellege szinte 
kikényszeríti az előzmények alapos 
feltárását. Ezek az előzmények érintik a 
francia forradalmi hagyományokat, a 
korban a porondon levő ideológiák 
vizsgálatát, a korabeli társadalom leírását, 
az igen speciális helyszínt, a „forradalmak 
fővárosát”, a XIX. századi Párizst és így 
tovább. Azaz: eszmetörténetet, 
ideológiatörténetet, társadalomtörténetet, 
várostörténetet.  
Harmadrészt: jól tudjuk, hogy a Kommün 
utóélete (azzal, hogy Marx tollán ez lett a 
kommunizmus „végre megtalált politikai 
formája”, és az egész – minden értelemben 
értendő – szocialista hagyományban „az 
első proletárforradalom”) talán fontosabb, 
mint maga a Kommün, mint történelmi 
esemény. Ennek felvázoláshoz szükség 
volt a Párizsi Kommün elhelyezésére a 
különböző szocialista tradíciók 
hagyományában és teóriájában. 
Végezetül voltak olyan speciális kérdések, 
mint talán a két legfontosabb: a Kommün 
mint „városi felkelés” és a nők helyzetének 
alapvető változása a Kommün napjaiban, 
amelyek speciális figyelmet érdemeltek, és 
például kitágították a témát a 
városszociológia vagy a feminizmus 
története és elmélete felé.  
Egyszóval: a különböző témák különböző 
megközelítéseseket kényszerítettek ki – ez 
tette izgalmassá a dolgot számomra is. 

RH:  
Rátérve konkrétan a könyvre. Miért a 
Kommün? 

BG: 

Legalapvetőbben a dolog szinte adta magát 
több tekintetben is. Noha nem vagyok a 
történészek céhének tagja (azaz hivatásos 
történész), mégis csak történelemmel 
foglalkozó, baloldali (sőt libertárius) ember 
vagyok, aki nem csak Párizsban él, hanem 
mint általában a Párizsba kerülő neofiták 
valamennyire Párizs-mániássá is válik (az 
igazi párizsiakat természetesen teljesen 
hidegen hagyja a városuk): a Párizsi 
Kommünnél jobb sztorit ehhez azért nehéz 
találni.  
Érdekes egyébként, hogy a Párizsi 
Kommün inkább maga a város, Párizs 
történelmének (és persze ahogy a 
fentiekben szóltunk róla: a 
világtörténelemnek) a része, mint a francia 
történelemé. Még a XIX. századi francia 
históriával foglalkozó monográfiák is igen 
szűkszavúak a dologgal kapcsolatban, 
valamiféle érthetetlen, irracionális, azaz 
„tipikusan párizsi” kilengésnek kezelik. A 
középiskolai oktatásból is szinte teljesen 
hiányzik a Kommün – furcsa, de 
alighanem egy középiskolát valamennyire 
korrektül végig csináló magyar ember (ha 
jól emlékszünk a történelem 
tankönyvekben Magyarországon 
mégiscsak van egy fél oldal a Párizsi 
Kommünről) alighanem többet tud a 
Kommünről, mint egy francia. 

De ez persze nem változtat a tényen: talán 
a Párizsi Kommün a leginkább az a 
történelmi esemény, amely a legszélesebb 
értelemben vett baloldal konszenzusának a 
tárgya („Vive la Commune!” – ezzel 
mindenki egyetért), noha, nem is beszélve 
a széles közvéleményről, még a hivatásos 
történészek és az elkötelezett mozgalmárok 
között is a lehető legképtelenebb 
vélemények vannak forgalomban a Párizsi 
Kommünről.  

Ez persze nem független attól, amelyet 
fentebb említettünk: a Kommün utóélete 
fontosabb volt, mint maga a Kommün.  
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Ez az utóélet pedig sok tekintetben 
egyszerű mítosszá vált – pontosan erről is 
szól a könyv egyébiránt.  

 
Mindenesetre: megvizsgálni pontosan, 
részletesen, a régebbi és a friss 
szakirodalmat felhasználva mi is volt a 
Párizsi Kommün – ennek mindenképpen 
ideje volt.  
Másrészről magyar nyelven a centenárium 
(1971) óta lényegében nem jelent meg 
semmi a Kommünről. A korban megjelent 
egyébként nem túl nagy számú munkák – 
noha alapvetően profi történészek által írt 
vállalható írások – mégis eléggé magukon 
viselték a kor lenyomatát. A kommün 
alapvetően a „proletárforradalmak hajnala” 
volt számukra, kissé tökéletlen kisöccse a 
Nagy Októberi Forradalomnak (a korabeli 
fordításban megjelent francia munkák is 
ugyanezt a képet közvetítették 
természetesen). Arról nem is szólva, hogy 
a Kommün historiográfiájában alapvető 
változás történ a hatvanas-hetvenes 

években (a „proletárforradalmak hajnala” 
felfogás anakronizmusa nyilvánvalóvá 
vált, inkább a XIX. századi párizsi 
forradalmak utolsó epizódjának kezelték 
ezután a felkelést) – ennek a magyar 
nyelvű történeti irodalomban semmi 
nyoma sem jelentkezett.  

Azaz a célom az volt, hogy ne csak (sőt 
nem is elsősorban) „mozgalmi” könyvet 
írjak, de nem is csak egyszerűen 
ismeretterjesztőt, hanem olyan 
„alapkönyvet”, tudományos munkát, 
amelyet évtizedek múlva is haszonnal 
forgathat valaki, aki érdeklődik a Párizsi 
Kommün és utóélete iránt. Ez okozza azt, 
hogy talán pár olvasónak egy idő után 
kicsit „sok” a könyv, de tudományos céh 
szabályainak is meg kívánt felelni, azaz 
pontosnak, kimerítőnek, adatoltnak, 
forrásokkal alátámasztottnak lenni. Talán 
sikerült betömni egy lyukat a magyar 
nyelvű történeti irodalomban, miközben 
persze egy számunkra, libertárius 
kommunisták számára, fontos könyvet is 
létrehozni.    

RH:  
Egy idézet a könyvből: „munkásfelkelés 
tört ki egy olyan országban, ahol a tőkés 
gazdasági fejlődés nem tette még többségi 
osztállyá a modern proletariátust”. A 
könyv egyik tézise, hogy bizonyítsd – a 
későbbi marxisták, bolsevikok állítását 
tagadva –, hogy a Kommün nem a modern 
20. századi munkásforradalmak előképe, 
hanem sokkal inkább lezárása az 1789-ben 
kezdődő francia népi, sans-culotte 
mozgalmaknak, felkeléseknek, 
forradalmaknak. Írnál erről pár mondatot? 

BG: 
Ez kétségtelenül a könyv (de inkább: maga 
a Párizsi Kommün) egyik legfontosabb 
mondanivalója. A Kommün sokáig 
valamiféle tökéletlen, korai 
proletárforradalom volt az utókor képében, 
amely bizonytalankodásait, rossz döntéseit, 
naivitását annak köszönhette, hogy a 
proletariátus „még nem volt érett a nagy 
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feladatra” és hiányzott az éléről egy 
egységes forradalmi vezetés, azaz egy 
iránymutató párt.  
Ma már ennek az anakronizmusa nehezen 
vitatható ténykérdés – jobban járunk, ha a 
Kommünt nem 1917 halvány előképeként 
vesszük szemügyre, hanem 
visszahelyezzük valódi történelmi 
kontextusába, azaz az 1789-től jelentkező 
párizsi forradalmak históriájába. Ennek a 
történetnek a főszereplői Párizs kétkezi 
munkájából élő emberei voltak, az ún. 
sans-culotte-ok. A mai Párizsból 
visszatekintve szinte hihetetlen, de ez a 
gazdag, nagyon burzsoá város (alighanem 
máig Párizs a világ legburzsoább 
nagyvárosa) talán éppen a Kommün koráig 
munkásváros volt. Ezek a munkások 
azonban igen nagy többségükben nem 
modern tömegmunkások voltak, hanem 
kisműhelyekben, kisbutikban dolgozó 
(akár tulajdonosként, akár bérmunkásként) 
a saját munkájukból élő emberek. Ez más 
társadalmi felállást jelentett, mint a 
későbbiekben, a valódi 
proletárforradalmak idején: a nagy 
társadalmi törésvonal nem a 
kistulajdonosokat és a munkásaikat 
választotta el egymástól (gyakran egy-egy 
ember életében is ezek a kategóriák igen 
átjárhatóak voltak), hanem a munkájukból 
élő embereket és azokat, akik nem 
dolgoztak. Előbbieket hívták már (1848-tól 
egyre gyakrabban) proletároknak, 
utóbbiakat burzsoáknak. A proletár szó a 
társadalmi ranglétrában elfoglalt helyre 
utalt (ezért tulajdonképpen még a Kommün 
korában is – mutatis mutandis persze, 
hiszen csak eltelt 80 év –, de felcserélhető 
a sans-culotte-tal), a társadalom legalsó 
rétegére, nem a termelésben elfoglalt 
helyre, a termelőeszközöktől való 
megfosztottságra, mint Marx és a 
munkásmozgalom nyelvén.  

Ha a politikára vetünk egy pillantást, akkor 
arra kell felhívnunk a figyelmet, hogy a 
Nagy [Francia] Forradalom napjaiban 
megszületett egy politikai nyelv, egy 
társadalmi reprezentációs és önkifejeződési 

forma, szimbólumrendszer, élő mozgalom, 
elvek és gyakorlatok rendszere, melyet 
sans-culottizmusnak hívunk, a párizsi nép 
sajátos politikai kifejeződésének. Ez 
tulajdonképpen a párizsi dolgozó nép 
közvetlen hatalomgyakorlását jelentette – 
annak minden, politikai és szociális, 
következményével.  A Kommün igen sok 
tekintetben ennek volt örököse és utolsó 
megjelenési formája.   
Igen, a kommün sok tekintetben inkább 
alkonyat (a párizsi forradalmi napok 
lezárása), mint hajnal (a 
proletárforradalmak nyitánya).  

De persze ennek van másik oldala is.  
A kommün nem egyszerűen a Nagy 
Forradalom (főleg persze 1792-1794, de 
leginkább a nagy, a felülmúlhatatlan, az 
összehasonlíthatatlan II. év) egyszerű 
újrajátszása volt, noha bizony voltak olyan 
aspektusai is, melyek valóban „a 
másodszorra bohózat” képét öltötték 
magukra. Egyrészt, valóban eltelt 80 év: 
tagadhatatlan gazdasági-társadalmi 
modernizáció zajlott le, nemcsak teret 
nyert az ipari forradalom (igaz nagyon 
óvatos, kis lépésekkel, Franciaországban 
az igazi take off a századfordulón, sőt 
egyenesen a világháborúval történt meg), 
hanem maga a város, III. Napóeon és 
Haussmann Párizsa az egyetemes 
várostörténetben is ritkán előforduló 
hatalmas átalakuláson esett át.   
A gazdasági-társadalmi modernizációval, 
egy már modern nagyvárosban, amely 
azonban még nem volt térben szegregált, 
de nem is emlékeztetett a későbbi 
iparvárosokra, létrejött egy átmeneti, 
pubertás korban levő, sokszínű, több 
százezres proletariátus, amelyben a régi és 
új iparágak munkásai is szerepet kaptak. 
Ennek a munkásságnak a Kommün 
előestéjén már léteztek szervezetei 
(segélypénztárak, kooperatív egyesülések, 
szakszervezetek), amelyek már más 
színezetet adtak a Kommünnek, mint 
egyszerűen az utolsó sans-culotte-
lázadásét.    
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Ez a sokszínű proletariátus lett a már 
modern városban, nem is akárhol, a XIX. 
század fővárosában, Párizsban, a 
„leggyöngébb láncszem”. 

A szikra mindenhez az elvesztett porosz 
háború, Párizs négyhónapos ostroma, a 
burzsoá kormány „árulásai” (a Kommün a 
végletekig patrióta volt, ebben is szemben 
állva a későbbi antinacionalista 
proletárforradalmakkal), a republikánus 
Párizs szembenállása a monarchista 
vidékkel, és így tovább voltak. 

A gyújtós pedig a legkülönbözőbb 
forradalmi ideológiák, amelyek virágoztak 
(mint mindig) a korabeli Párizsban. Ezek 
az ideológiák is a régi és az új érdekes 
keverékét nyújották: voltak 
neojakobinusok, a Forradalom 
Hegypártjának (Közjóléti Bizottság, 
Robespierre, Saint-Just és így tovább) 
örökösei; jelen voltak a Forradalom 
túlzóinak és ultraforradalmárainak 
programját (ezt nevezték a Kommün 

korában „hébertizmusnak”, a túlzók egyik 
vezéréről) főleg Babeuf elképzelései révén 
már a kommunizmushoz közelítő 
blanquisták és persze a Proudhonon már 
túl, de Marxon még innen levő libertárius 
kollektivisták, a párizsi munkáselit, 
munkásértelmiség fiatal képviselői (a 
munkásszervezetek vezetői, mozgalmárai, 
kevés kivétellel az Internacionálé tagjai).    

Erre a keveredésre a legjobb példa éppen 
maga a „Kommün”, mint akarat és képzet. 
Hiszen bizonyára felmerül az olvasókban 
is, hogy miért nevezték „Kommünnek” a 
forradalmukat a párizsiak 1871-ben?  

Maga a „Kommün”, szinte szimbolikusan 
kifejezi a réginek (a párizsi sans-culotte 
forradalmaknak) és az újnak (a libertárius 
szocalizmusnak) a szintézisét. A 
„kommün” egyszerre volt a párizsi népnek 
az 1792-1794-es „Forradalmi Kommün” 
(így hívták a sans-culotte párizsi, 
lényegében önkormányzatot, amely 
számos alkalommal – Tuileriák ostroma, a 
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Gironde bukása stb. – vitte előre a 
Forradalmat és egyébként legszebb 
napjaiban komoly befolyással volt a 
Konventre, azaz a törvényhozásra is). 
Másik oldalról pedig a libertárius 
szocialistáknak a „Kommün” volt 
Proudhontól és Bakunyintól eredően a 
föderáció, az állam felváltásának, 
alapegysége, a jövendő társadalom új 
formája.  

A „Kommün” tehát mindenkinek mondott 
valamit (noha nem teljesen ugyanazt, ebből 
különböző problémák is támadtak persze a 
Kommün napjaiban).    

Egy szó mint száz: nem egyszerűen a Nagy 
Forradalom kissé bohém, kissé 
tragikomikus remake-je volt a Párizsi 
Kommün, de talán még kevésbé az első 
proletárforradalom. 

RH:  
Egy újabb idézet a könyvből: „Kitüntetett 
figyelmet érdemel azonban, hogy a 
Kommün klubjai és helyi bizottságai nem 
munkahelyi szerveződések voltak, mint a 
munkástanácsok, hanem földrajzi alapon 
szerveződtek. Közelebb álltak ebben is a 
Nagy Forradalom sans-culotte népi 
társaságaihoz, vagy az 1789-1794-es és az 
1848-as klubokhoz, mint 1917 
szovjetjeihez.” 
Ennek oka talán pont az, hogy a 
kapitalizmus akkoriban még nem ért el 
sem Franciaországban, sem a világon 
másutt, sem mint tényleges nemzetközi 
hálózat, tőkék és államok nemzetközi 
hierarchiái, a kizsákmányolt osztály még 
nem szabadult meg teljesen a tulajdontól 
stb. olyan szintre a társadalmi-termelési 
viszonyokat, társadalmiságot, 
termelőerőket, ezek ellentmondásait, 
mindezek tapasztalatait tekintve, hogy ez 
lehetséges, illetve szükséges lett volna. 
„Térben” több, de a közvetlen termelők 
termelőeszközök feletti uralmát tekintve 
kevesebb jött létre. Épp ezért ez egy 
nagyon fontos jellemzője eme harcoknak. 
Te  is  így  látod? 

BG: 
Igen és ez valóban fontos kérdés. 
Szerintem arról volt szó, hogy a társadalmi 
viszonyok jóval kevésbé elvontak voltak, 
mint a későbbi korokban. A társadalmi 
hierarchia nagyon is szemmel látható és 
kézzel fogható volt: mindenki ránézésre 
meg tudta mondani valakiről, hogy az 
burzsoá, az uralkodó osztály tagja, vagy 
proletár. A termelőeszközök tulajdona nem 
volt ebben a kulcskérdés – a kulcskérdés a 
munka volt. A dolgozó kispolgárságot a 
Kommün oldalán találjuk, nem a 
burzsoáziáén. A tőke kevésbé társadalmi 
viszony volt, mint inkább a tőkések, a 
mások munkájából élők nagyon is konkrét 
hatalma a dolgozók felett. A Kommün 
ennek megsemmisítésre a munkások 
kollektív tulajdonossá válását javasolta. 
Mindez nem járt együtt a 
magántulajdonnak való hadüzenettel: 
nagyon szerény lépések történtek csupán 
az elhagyott műhelyek (ahol a tulajdonos 
elmenekült az ostrom vagy maga a 
kommün elől) munkástulajdonba adása 
irányában. A cél a munka felszabadítása 
volt, nem a bérmunka vége.     

Ebből következik, hogy a Kommünt 
nagyon nehéz leírni a munka-tőke 
harcának egyik első állomásaként, ahogy 
az ortodox marxista történész tették. 
Pontosabban: le lehet írni, de akkor csak 
anakronizmusokon alapuló 
„számonkérésekhez” jutunk: „a 
kommünárok kispolgárok voltak, 
proudhonisták, a múltban élő naiv 
álmodozok” és így tovább.  

A Kommün ebben az értelemben sem volt 
igazi proletárforradalom. Nagy tette inkább 
a társadalmi hierarchiák felborítása volt: a 
dolgozó osztályok hatalomba emelése. A 
Kommün munkáshatalom volt – ez aligha 
lehet kérdéses. Mindez kiegészült a nemi 
hierarchiák felforgatásával is: ez is inkább 
sans-culotte örökség volt, a kommünárok 
ebben is sok tekintetben közelebb állnak a 
sans-culotte-ökhöz, mint akár a 
munkásmozgalomhoz, akár a polgári női 
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emancipációt érintő felfogáshoz. A Nagy 
Forradalom alatt a nők igen fontos szerepet 
játszottak a szekciók életében, a nőellenes 
előítéletek hiánya a sans-culotte-ök között 
minden bizonnyal a népi életmód egyik 
jellemző jegye volt: a korabeli városi 
társadalmakban a nők ugyanolyan fontos 
szerepet játszottak, mint a férfiak, a népi 
mozgalmakban, városi lázadásokban 
(melyek igen gyakran a hagyományos női 
feladatnak számító „kenyérkérdés”, azaz a 
család élelmezése körül törtek ki), talán 
még fontosabbat is. A Kommün, ez a 
tipikusan XIX. századi városi lázadás sokat 
megörökölt ebből a „nőképből” – aligha a 
modern női emancipáció jele volt mindez 
(valószínűleg éppen ellenkezőleg), de 
mindenesetre a Kommün társadalmi 
forradalmában igen fontos helyet 
biztosított a nőknek is, fontosabbat, mint 
sokáig akár a polgári világ, akár a 
szocialista munkásmozgalom. A 
Kommünben játszott női szerep mindennek 
az örököse volt: a társadalmi 
forradalomban a fennálló nemi hierarchiák 
is megremegtek. Ennek a kulturális 
forradalomnak része volt az oktatás, a 
művészetek demokratizálása és megnyitása 
is a lenti néprétegek számára – ez (főleg az 
uralomra került ortodox marxista olvasatok 
miatt) szinte teljesen elfelejtődött a 
Kommünt illetően – a kortársak (a 
Kommün ellenfelei) jóval tisztábban láttak 
ebben az ügyben: a Kommünben 
elsősorban a nép lázadást és uralomra 
kerülését látták, kevésbé (joggal) a 
magántulajdon elleni forradalmat.    

A Kommün idején a célkeresztben a 
társadalmi munkamegosztás rendszere állt, 
az elválasztás burzsoá és proletár, munkás 
és értelmiségi, a szellemi munka és a 
fizikai munka, a kormányzók és a 
kormányzottak között. És éppen ezzel 
lehetett hadat üzenni az állam elkülönült 
hatalmának, amely maga is a társadalmi 
munkamegosztás rendszerén nyugszik.  

A lentiek kerültek hatalomba, a „történelmi 
uralkodó osztályok” (ideértve immár a 
burzsoáziát is) nagyon is értették, miről 

van szó igazában. Ez volt az igazi oka a 
kommün elképesztően kegyetlen 
eltiprásának és a szinte teljes 
megtorlásnak.   

RH: 
Ugyanakkor azt is látjuk, hogy te a 
bolsevik módon megmerevített 
„proletárforradalom” képet – amit te 
helytelennek és elavultnak tartasz –, és tán 
pont a Kommün által is inspirálva 
felülírnád egy 21. századi népi 
„osztályharc” megjelenésével. Csak amíg a 
Kommünnél ez a „nép” egy – nem csak 
„modern-ipari”, de – bérmunkásosztályt 
mintegy megelőző-helyettesítő átmeneti 
jelenség volt, addig ma már egy 
túlfejlődés: a tőketermelés 
átstrukturálódásának, a bérmunkásosztály 
pauperizálódásának stb. eredménye. Mi is 
látva a proletariátus fogalmának helytelen 
használatát, illetve a kapitalizmus 
fejleményeit, „tisztázásait”, írtunk egy 
cikket a Részeg Hajó újságban a témáról5. 
Ahol a klasszikus marxista-
szociáldemokrata módszertant elvetve, a 
„talpára állított” hegeli: lényegi-marxi 
módszertant használva, a proletariátus 
léthelyzetét-léthelyzeteit dialektikus 
ívként, a kapitalizmus által különböző 
mozzanatokká, részekké, az általa 
meghatározott kommunista perspektíva 
által viszont egységgé tett, illetve levő 
szerves egészként ábrázoltuk. A cikkben 
megkülönböztetjük a szociológiai, 
léthelyzetből, termelésben elfoglalt 
helyükből származó osztályokat, rétegeket 
(tőkés és bérmunkásosztályt, idegen 
munkamennyiséget el nem sajátító 
kisárutermelőt, osztályrétegeket, illetve a 
tőkés termelésből a termelőerők tőkés 
fejlesztése révén „kiszorított”, feleslegessé 
tett tömegeket, a pauperizációt stb.), és a 
kapitalizmus meghatározta kommunizmus, 

                                                            

5 Kik azok a proletárok? https://reszeghajo. 
eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---ujsag-a-meghaladva-
tagadasert-a-kommunizmusert/reszeg-hajo-1.-szam-
--2014-februar/reszeg-hajo-1.-szam---2014.-
februar.html#_ft1  
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annak – legalább is tendenciájában – 
osztályokat tagadó (osztály)harcosait, a 
proletariátust. Ennek a proletariátusnak 
központi eleme a bérmunkásosztály, mivel 
társadalmat meghatározó mértékben 
tőkefelhalmozás, azaz kapitalizmus, 
bérmunkává levő tőke és  tőkévé 
idegenített  bérmunka  nélkül,  e dialek-
tikus egység, mint osztályképző viszony 
nélkül nem lehetséges. Ám a kapitalizmus 
ellentmondásait meghaladva tagadó 
kommunizmusig, azaz az osztályokat 
meghaladva tagadó osztálytudatig és ennek 
pártjáig, s e párt társadalommá, nem pedig 
állammá forradalmasulásáig tartó ív, 
folyamat egységet követel s teremt e 
célokért az előbb megnevezet rétegekkel. 
Úgy gondoljuk, hogy bérmunkásosztály 
nélkül nem lehet győztes kommunista 
forradalom, de úgy sem lehet, hogy csak 
vele, illetve úgy, hogy a bérmunkásosztály 
bérmunkásosztály akarna maradni. 
 

Ezzel szemben a nép fogalmát túl 
„semlegesnek”, „demokratikusnak”, 
meghatározottságokat elkenőnek tartjuk. 
Elmossa az osztályhatárokat (a népbe 
sorolható  például a három főt 
foglalkoztató atyai-baráti és  
konkurenciától rettegve-vadítva szélső-
jobboldalivá orientálódó kistőkés is, saját  
pozicíóját, életvitelét stb. fenntartandó); 
háttérbe szorítja azt, hogy az új érték 
főként és még mindig értéktöbbletként, a 
tőke-bérmunka osztályképző viszonyban 
termelődik a bérmunkásosztály 
kizsákmányolása által; és hogy még 
mindig az új érték megtermelése, a 
kizsákmányolás és a profitmaximalizálás a 
tőke lényege; illetve a kapitalizmus – 
kommunizmus közti összefüggést, 
kapcsolatot. Hasonlít ahhoz, amikor a 
transznacionális monopóliumot multi-
nacionális vállalatnak hívják, mintha a 
„sokszínűség” és azon belüli egyenlőség 
jött volna létre, mintha ez lenne a lényeg, 
nem pedig a tőkefelhalmozás, és annak 
hierarchiája, államokat stb. önmagának 
szükségképp alárendelő nemzetközisége, 
társadalmisága. Erről mi a véleményed? 

BG: 
 
Én is távolról kezdem: közismert 
megkülönböztetéssel él Robert Kurz (a 
később említendő Wertkritik-iskola6 
legfontosabb teoretikusa) Marx két arcáról, 
az exoterikus, vagy „munkásmozgalmi” és 
az ezoterikus Marxról.7 „Marx-Dr. Jekill” 
a munka (mint ontológiai kategória) 
felszabadításának a gondolkodója volt, a 
tőkés rendszernek, mint a kizsákmányolás 
és az osztályelnyomás leírásé, melynek az 
ellenszere az osztályharc győzelemre 
vitele, azaz termelőeszközök kollektív 
tulajdonba vétele és a magántulajdonnal 
való leszámolás. De létezik „Marx-Mr. 
Hyde” is a fetisizmus, az absztrakt munka, 
az eldologiasodás, az értéktermelés 
kíméletlen kritikusa is.  

Könyvemben, mely nem a marxi teóriáról 
szól, az ezoterikus Marxot nem is érintem 
(leszámítva egy mondatot, melyben 
jelzem, hogy tudok a „másik marxizmus” 
létéről is) elsősorban azért, mert a „másik”, 
az ezoterikus Marx és a munkásmozgalom 
„szerelemházasságának” (ez is Kurz 
kifejezése: arra utal, hogy ez a kapcsolat 
bizonyos szempontból irracionális volt 
mindkét oldalról) aligha van forróbb 
pillanata, mint éppen a Párizsi Kommün. A 
Kommün programja lényegében ezen 
marxizmus programjának (melynek a 
legfontosabb összefoglalása „A 
kommunista kiáltvány”, de a fentebb 
említett kettősség az egész marxi 
életművön végighúzódik) volt a 
gyakorlatba való átültetése: a munka 
felszabadítása, a megfizetetlen értéktöbblet 
visszakövetelése, az osztályelnyomás és a 
kizsákmányolás vége és így tovább.   
                                                            

6 Honlapunkon összegyűjtöttük – a teljesség igénye 
nélkül – a témában fellelhető magyar nyelvű irodal-
mat. Ezek többségét egyébként a Rednews-ról 
vettük át. https://reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/ 
korunk-anarchista--kommunista-dokumentumaibol/ 
wertkritik/  
7 https://reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/korunk-anar 
chista--kommunista-dokumentumaibol/ 
wertkritik/robert-kurz---marx-ket-arca.html  
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Marx a nagy ellentmondás, azaz hogy egy 
osztálynak, a tőkés rendszer részének 
kellene megteremteni minden osztályok 
végét, az osztály nélküli társadalmat, a 
kommunizmust, feloldását a mozgalom 
politikai mozzanatától várta – a Kommün 
éppen ennek lett volna az első kísérlete 
(később Marx véleménye alapvetően 
változott meg a Kommünről). 

Azóta több kísérlet történt, mint jól tudjuk 
– és nem kell különösebb éleslátás ahhoz, 
hogy levonjuk a tanulságokat: az 
ezoterikus Marxnak igaza volt abban, hogy 
az osztályharc a tőkés rendszeren belüli 
konfliktus, nem hatol ennek a társadalmi 
viszonynak a mélyére. Az osztályharc a 
történelem motorja volt valóban – de a 
kapitalizmus történetéé (Kelet-Európában 
még inkább: lényegében a modernizáció 
politikája). 

Másrészről, mint az előbb hosszan 
szóltunk róla, a Kommünben a 
proletárforradalmak hajnalát látó ortodox 
marxista olvasatokkal polemizáltam a 
könyvemben (ez magyar nyelven lényeges 
volt, hiszen a Kommünnel foglalkozó 
munkák ezt az olvasatot nyújtották) – ez 
némiképpen kiélezte a mondanivalómat, de 
talán nem teljesen sikertelenül próbáltam 
árnyalni azt.  
Végeredményben az általatok említett, a 
Kommün örökségét „aktualizálni” próbáló 
javaslataim egy igen egyszerű dolgon 
alapulnak: a Kommün sok tekintetben a 
„munkásmozgalom évszázada” előtti 
felkelés volt, a hetvenes évek vége óta 
pedig a munkásosztály végének korszakát 
éljük. Ez természetesen nem változtat a 
tőkés rendszer alapvető jellemzőin, melyet 
kérdésetekben összefoglaltatok: ameddig 
az értéktermelés logikája fennáll, ameddig 
bérmunka létezik – természetesen létezik 
ennek egyik oldala is, a munkásosztály. A 
tőkés rendszer tőkések nélkül is 
elképzelhető, bérmunkások nélkül viszont 
aligha. 

Nem véletlen, hogy az utolsó (már a 
munkásmozgalom évszázadából legalábbis 

kifelé mutató mozgalom (a mai 
ultrabaloldal közvetlen előzménye), az 
olasz Autonomia8 már a munkásosztállyal 
szemben határozta meg önmagát (már a 
Negri-féle operaio sociale is, nem is 
beszélve a későbbi fejleményekről). „A 
proletariátus kommunista vagy nem 
létezik” – ahogy a mai ultrabaloldalon 
fogalmazzák meg (egyébként nagyjából 
ugyanazt, amit ti). 

Megint másik oldalról: a mai 
munkásosztály, mint politikai szereplő 
vagy nem létezik (nem kétséges: létét 
egyszerűen eltagadják), vagy a maradéka 
„a hamis tudat” áldozata: osztályharcot 
vív, de lefelé, az underclass, a 
bevándorlók, a menekültek és még ki tudja 
kik ellen az egyre fogyó erőforrásokért, a  

munkáért, a szociális juttatásokért és így 
tovább. Ez mégiscsak olyan fejlemény, 
amely elgondolkoztathat minket a régi, 
munkásmozgalmi nyelvezet használhatósá-
gáról. 

                                                            

8 https://reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/olasz-kom 
munizmus--ultrabaloldal/  
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Nem vitatom: lehet romantikus, érzelmes 
és nálam régibb vágású kommunistáknak 
nehezen elfogadható, hogy a nép 
kategóriáját használom sok esetben (noha 
például a „sárga mellényesek”, a mostani 
számtalan ellenállási mozgalom szerte a 
világban, de még a régebbi az Occupy-
mozgalom is, a „99%” népként határozza 
meg magát, nem „proletariátusként”, ez 
azért jelez valamit) – de a célom mindezzel 
tulajdonképpen a még létező 
munkásosztály osztályönzésének a 
felülírása, egy szélesebb kategória révén, 
melybe beletartoznak már elnyomott 
rétegek is (ideértve természetesen a 
biopolitka elnyomottjait is). 

De ez sok tekintetben terminológiai kérdés 
(mondjuk: hívjuk most népnek a 
spektákulum és a biopolitika elnyomottjait, 
és bízzunk abban, hogy proletariátussá 
válnak) – az igazi kérdés nem ez.  

A munkásosztály proletariátusként való 
felfogása alapvető problémát jelent 
napjainkban, hiszen jól tudjuk, hogy csak a 
tőke-munka kontinuumán belülieknek van  

 
 „osztályhelyzetük”. Ma pedig az egyre 
fogyó munka munkatársadalmában az 
osztályhelyzet (a bérmunkában, az 
értéktermelésben való részvétel) 
privilégium. Embertársaink egyre nagyobb 
része kívül marad a tőke/munka 
univerzumon, nem vehet részt semmiben, 
ami „produktív” (azaz értéket hoz létre). 
Ami a hetvenes években még forradalmi 
program volt, azaz hogy ne az 
értéktermelés legyen az alapja az 
életünknek, mára valóban létparanccsá vált 
(hacsak nem akarunk lemondani azokról, 
akik egyszerűen felesleges emberek a tőkés 
rendszerben, még kizsákmányolni sem 
érdemes őket): a bérmunka rendszerének 
véget kell vetni.  

A mostani kommunista mozgalomnak egy 
új morális-politikai-fogalmi (teoretikus, 
konceptuális) szintézist kell alkotni, 
amelyben azok is benne kell, hogy 
legyenek, akik kívül vannak az 
értéktermelés logikáján. Ez mindannyiunk 
feladata – én úgy látom, hogy ehhez a régi 
munkásmozgalmi nyelvezet nem látszik 
alkalmasnak, noha a tőkés rendszer 
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alapvonásai (még egyszer) természetesen 
ma is fennállnak.  

RH:  
Ismerve téged és írásaid zömét tudjuk, 
hogy rád nagy hatással voltak – a 
gyűjtőszóval helyesen vagy helytelenül – 
ultrabalosnak hívott teoretikusok, 
mozgalmak, pl. W. Benjamin9, az olasz 
autonómisták, a szituacionisták10, a Robert 
Kurz nevével is fémjelzett Wertkritik, vagy 
a Láthatatlan Bizottság11. Nekünk olybá 
tűnik, hogy ezek a mozgalmak is mára a 
Kommünben leltek szintézisre. Ez 
mennyire igaz szerinted? 

BG: 
A Wertkritik nem sorolható az 
ultrabaloldalhoz12. Tulajdonképpen egy 
teoretikus iskola, amelynek lényegében 
semmiféle kapcsolódása sincs a porondon 
levő mozgalmakhoz. Az ultrabaloldallal 
egyetlen dolog köti össze őket: a bérmunka 
központi kategóriája. Azonban a Wertkritik 
számára mindennek marxi teoretikus 
alapjai vannak (az absztrakt munka, az 
értéktermelés kritikája stb.), addig például 
a Láthatatlan Bizottság számára ezek az 
alapok nem léteznek. Számukra a gazdaság 
„fekete mágia”, azaz valamiféle „kritikai 
metafizika”, ahol a termelőmunka 
egyszerűen feleslegessé vált, amelyet el 
lehet oszlatni, mint valamiféle félreértést 
és így tovább. Közelebb állnak mindebben 
a szituacionistákhoz, ahol a híres „ne 
dolgozz sohasem” inkább valamiféle 
bohém program volt, mint a bérmunkának 
                                                            

9https://reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/baloldal/ 
marxizmus/walter-benjamin/ Tudjuk Benjamin nem 
nevezhető ultrabaloldali szerzőnek, de az 
előképének mindenképpen.  
10https://reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/ 
szituacionizmus/ Itt található Gábor egy másik 
kiváló írása, amit Debordról készített   
11http://rednews.hu/index.php/a-kozelgo-
felkeles/639-az-eljovendo-felkeles  
12http://rednews.hu/index.php/az-elmelet-
gyakorlata/640-meghalt-a-szelsbaloldal-eljen-az-
ultrabalodal#comment-5383  

való teoretikus alapokon álló hadüzenet. 
Nem is nagyon kedvelik egyébként 
egymást: a Wertkritik teoretikusai szerint 
egy „eljövendő felkelés” alighanem 
nagyobb barbárságba taszítana 
mindannyiunkat, mint a jelenlegi világunk; 
a Láthatatlan Bizottság számára a 
Wertkritik az utolsó megnyilvánulási 
formája a steril, marxista teoretizálásnak 
(mindkettőben van egyébként valami). 
Noha alighanem mindkét iskolára nagy 
szükségünk van: a szintézis erre 
vonatkozhat, nagyjából ez az én politikai 
meggyőződésem is. 
Persze minden lázadásnak szüksége van 
olyan „rejtett hagyományokra”, amelyek az 
emancipáció új útjait nyithatják meg. 
A Párizsi Kommün az egyik ilyen 
elfelejtett tradíció lehet – nem véletlen, 
hogy felé fordul az új nemzedékek 
figyelme (miközben 1917 és a 
munkásmozgalom évszázada legfeljebb 
megemlékezések tárgya). 
A kommün ebben az olvasatban sok 
mindent jelenhet. Politikai formájában a 
nép uralmát, a közvetlen demokráciát; 
radikalizmusában leszámolást mostani 
világunkkal és egy új világ ígéretét; 
minden (társadalmi és nemi) hierarchia 
tagadását; kulturális forradalmában egy 
igazi demokratikus mindenki számára 
nyitott kultúra ígéretét; a felkelés 
stílusában egy nagy, népi vigaszság, egy 
igazi népi forradalom képét és még ki tudja 
mit.     

Nem véletlen, hogy 2016-ban, egy újabb 
forró párizsi tavaszon az „ultrabaloldali” 
lázadók a La République téren mire 
cserélték le az utcatáblákat: „Place de la 
Commune de Paris”. 

A Kommün emléke, tradíciója, 
hagyománya egyfajta minimálprogram 
lehet, a felkelés, a forradalom mintája – 
aztán majd meglátjuk. 

RH:  
Nagyon fontos számunkra, és egyes 
elvtársainknak – akik akár történeti 
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munkákat is szoktak írni – nem győzzük 
eléggé hangsúlyozni, hogy nem lehet egy 
történelmi korhoz csak a száraz 
dokumentumokon vagy történészi 
munkákon keresztül eljutni. Legalább 
ekkora (ha nem nagyobb) jelentősége van a 
kortárs szépirodalomnak, kulturának is. Ezt 
szerencsére te ebben a könyvben is 
kimerítően alkalmazod.  

BG: 
Örülök, hogy így látjátok. De persze az is 
igaz, hogy azért ez nagy kor, nagy 
szerzőkkel, melyeket nehéz lett volna 
negligálni. Ez azért a XIX. század és 
Franciaország és Párizs: Stendhal és 
Balzac, Sue és Flaubert, Verlaine és 
Rimbaud… 

RH:  
Nyáron egy kocsmai beszélgetésünk során 
volt egy fontos gondolatod, amit, azóta is 
sokaknak elsütünk. Azt mondtad, hogy a 
francia ultrabal most igen erős 
(korábbiakhoz képest), de elvesztette 
teoretikus érdeklődését. Te ezt úgy hívtad, 
hogy nem érdekli az ultrabalos fiatalokat – 
az általad és általunk is oly nagyra becsült 
– „Bella Ciao” kultúra. Hogy nem úgy 
cselekszenek, hogy elolvassák mondjuk a 
Kommunista Kiáltványt, és az olvasottakat 
megemésztve lépnek akcióba, hanem 
spontán dühből, az egészet támadva, 
mindent elvetve lépnek fel. Hogy 
miniszoknyás kislányok egyik pillanatról a 
másikra változnak dühödt lázadókká, 
vernek szét kirakatokat, harcolnak a 
karhatalommal; ugyanakkor azt ne várjuk 
tőlük, hogy mondjuk Gilles Dauvét 
olvassanak (megjegyzendő, hogy mondtad 
azt is, hogy szerinted mi itt Budapesten 
jobban ismerjük Dauvé munkásságát, mint 
az ultrabal Párizsban). Egyébként valami 
hasonló jelenségről beszélt nekünk pár 
évvel ezelőtt egy athéni elvtárs is. 
Kifejtenéd ezt bővebben? Illetve nekünk 
azért erről lenne annyi kritikánk, hogyha ez 
a tudás végleg elveszett, illetve, ha nincs ez 
a teoretikus, gyakorlati-elméleti hozzáállás, 
akkor az egész ultrabal lázadás nem fullad 

ki egy dühöngésben? Kapnak így választ, 
vagy lesz-e koncepciójuk arra, hogy 
rendben, a tőke és az állam szervezetét 
(pillanatnyilag, adott helyen és időben) 
szétverték vagy legalább is lebénították, de 
mi lesz, vagy minek kellene lennie a 
forradalom másnapján? Egyáltalán 
felismer(het)ik-e így a „saját” 
nyomorúságukban, elidegenedettségükben 
a tőke társadalmának ellentmondásait, azok 
tényleges meghaladását? Vagy ezt majd 
hozza magával a helyzet? 

BG: 

Inkább azt mondanám, hogy a mai 
ultrabalodal számára szinte az egész 
baloldali és szélsőbaloldali teoretikus és 
történeti korpusz szinte csak filológiai 
érdekességgel bír. Bizonyos szempontból – 
noha nekünk is fáj sok dologért a szívünk – 
ezek valóban a munkásosztály 
évszázadához tartozó művek, azaz 
nélkülözésük szinte érthető. Ez azért nem 
jelenti azt, hogy a mai elkötelezett 
mozgalmárok ne olvasnának. Vannak 
olyan könyvek, melyeket talán több millió 
ember is olvasott: Naomi Klein, Negri-
Hardt, Harvey, Holloway… Ezeknek a 
könyveknek nagyon is van hatásuk. De 
azért az is elmondható, hogy ezek a művek 
nem jelenítik meg, nem fejezik ki a 
mozgalmat, mint a nagy időkben Kautsky, 
Lenin, Trockij, egészen talán Marcuse-ig, 
Debord-ig, Dutschke-ig. Másrészről persze 
alapvető változás, hogy a mostani 
mozgalmak mögül hiányzik a sok 
tízmilliós munkásmozgalom. Nyilvánvaló, 
hogy teljesen más korszakban élünk: a 
nagyon magas színtű, sokszínű, teoretikus 
útkeresés szinte teljesen elszakadt a létező 
mozgalmaktól.  

Egyébként talán éppen az ultrabaloldal 
„élcsapata”, ahol ez a kapcsolat a 
leginkább élő maradt. A már többször 
említett Láthatatlan Bizottság munkái 
népszerű forradalmi pamfletek (nem 
rosszabbak, mint mondjuk az „Állam és 
forradalom” volt, sőt), társadalomképük és 
az ebből következő ellenállási formák 
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leírása a kapitalizmus totális rendszerré 
válása különböző leírási formáinak 
végeredményében elég imponáló 
szintézise. Ez nem könnyű dolog és 
szerzőink távolról sem ügyetlenek.  

A tüntetéseken résztvevők szerintem nem 
kevésbé tudatosak, mint a sans-culotte-ok 
voltak vagy a Putyilov-gyár munkásai: én 
nem nagyon aggódom emiatt.  

Napjainkban aligha lehetnek kételyeink az 
iránt, hogy az ultrabaloldal az egyetlen 
teoretikus és gyakorlati mozgalom, amely 
valóban fenyegeti a tőkés társadalmi 
rendszert.  A  fenyegetés  valós  veszélyes- 

sége persze megítélés kérdése, de az 
semmiképpen sem, hogy csak az 
ultrabaloldal tekint a kapitalizmuson túli 
horizontokra, csak az ultrabaloldal próbálja 
kidolgozni a valódi ellenállás elméleti és 
gyakorlati módozatait, csak az 
ultrabaloldal hisz még benne, hogy a 
kommunizmus nem szocializmus. A 
libertárius kommunistáknak ma mellettük a 
helyük. 

RH: 
Köszönjük az interjút! 

Salud! 

 

 

 

 



 31 

                 Lucio Urtubia, egy „anarch 
 

Lucio Urtubia Jiménez gyermekéveit a 
viharos ’30-as évek Spanyolországában 
töltötte: a II. köztársaság kikiáltásának 
évében, 1931-ben látta meg a napvilágot 
Cascantéban, ezt követően pedig család-
jával együtt kénytelen volt megtapasztalni 
a monarchia megdöntése utáni időszak 
bizonytalanságait és a tábornokok lázadása 
nyomán kirobbanó polgárháború közel 
ezer napos borzalmait.21 
                                                            

1 Meg kell jegyeznünk azt, hogy az anarchista 
militánsok életpályájának bemutatásával korántsem 
az a célunk, hogy magát az anarchizmust, mint 
egyetlen igaz elméletet népszerűsítsük. Az 
anarchizmus ellentmondásosságáról már számos 
esetben értekeztünk az RH oldalain; most elég 
hozzáfűznünk annyit, hogy az anarchizmust olyan 
forradalmi lehetőkkel bíró elméletnek tartjuk, ami 
lehetővé teszi az elmélet fogyatékosságai ellenére 
végzett forradalmi tendenciájú gyakorlatot, sőt, a 
tőke, a tulajdon, az állam elleni lényegi fellépéssel 
akarva-akaratlanul a kapitalizmus meghaladva 
tagadásának a gyakorlatát. Ám a tőke világának 
felszámolása nem lehetséges polgári forradalmak 
második kiadásaként. Az új társadalom viszonyai, 
mint a tőke, tulajdon, áruviszonyokkal nem 
kompatibilisek, azokat meghaladva tagadóak; nem 
jöhetnek létre a “nem tudva csak csinálva” módján 
a kapitalista viszonyok között, mint korábban a 
feudalizmus viszonyai közt a tőke és annak 
forradalma. Ezért a fennálló meghatározottságai-
nak, így a fennálló meghaladva tagadásának  a 
meghatározottságainak a megértése, elmélete, ezen 
általános-irányelvinek a konkretizálása a konkrét 
szituációkban, azaz a mit, miként, miért kell csinál-
ni tudása és magyarázata szükségképp meg kell, 
hogy “előzze” az új termelési-társadalmi viszonyo-
kat; a tett meghatározójává a társadalmi-történelmi 
meghatározottságok tudatosságának és annak men-
tális-erkölcsi viszonyulásának egyre erősebb ten-
denciája kell, hogy váljon a puszta erkölcsiség, az 
áru-érték egyenlőségét is jónak gondolható igazság-
érzet helyett. Azaz az elméleti fogyatékosságok: 
például következetes el nem utasítása a városok, 
gyárak, falvak, közösségek stb. áru és tulajdoni vi-
szonyokként való elkülönülésének, vagy a nagy tár-
sadalmi egységekben és társadalmiságukban való 
nem-gondolkodás szükségképp a tőke restaurá-
ciójába kell, hogy torkolljon. Ám az anarchizmus 
az állam- és tőkeellenességéből következőleg 
forradalmibb például a radikális szociáldemok-
ráciánál, a bolsevik működéseknél; utóbbiak min-
den “tőkeismeret” és társadalmiságuk ellenére a tő-
ke alapviszonyainak fenntartásával hoznák létre a 

ista”  Robin Hood” története12 
 
Igen szegény családból származott, amely 
körülmény rányomta bélyegét a cseperedő 
Urtubia világfelfogására. Hasonlóképpen 
apja politikai nézetei is – aki egykori kar-
listából3 börtönbüntetése idején szocialistá-
                                                                                       

tőkét tagadó társadalmiságot. És míg egy anarchista 
mintegy “evolúciós” úton eljuthat a kapitalizmus 
meghaladva tagadásához, addig a tőkével és állam-
mal tudatosan tőkét és államot tagadni akaró elmé-
let s gyakorlat embereinek teljes, “forradalmi” sza-
kítást kell végrehajtani elméletükkel és gyakor-
latukkal ahhoz, hogy ténylegesen a kommunizmus 
harcosaivá váljanak. Ezért lehet példaértékűbb egy 
anarchista militáns mégannyira ellentmondásos 
életútja a kommunizmus szempontjából, mint a bol-
sevik működések bolsevizmust forradalmian nem 
tagadó embereié; utóbbiak minden (mozgalmi) hő-
siességük mellett a restauráció és az (új) uralkodó 
osztállyá válás összes, ön és közpusztító ellen-
forradalmiságával terheltek és nyomorítottak, a 
kommunizmus szempontjából jövőtlenül. 
2 Minden háború erőszakkal és tömeggyilkossággal 
jár együtt, amik már önmagukban a kommunizmus 
tagadásának a tendenciáját hordozzák; az erőnek 
erejével kényszerítés és a gyilkossággal való 
problémamegoldás a kommunizmushoz szükséges 
társadalmasítás és az ahhoz kellő szabad 
személyiségfejlődés, szolidaritás pusztítója, tetszik 
vagy sem. Ám különbség van aközött, hogy e 
tendencia egyedüliként az uralkodó, mint a 
kapitalisták közti háborúk esetén, amikhez az 
alávettetek, kizsákmányoltak, kisemmizettek töme-
geit egymással szembenálló konkurenciaharcos cso-
portokká nyomorítják, és így csak új kapitalista 
háborúkat hozhatnak létre; vagy ezekkel szemben, 
vagyis a kapitalizmussal szemben a tőke és 
államellenes szolidaritás hirdet háborút, azaz a 
kommunizmust tagadó tendenciával szemben, mint 
kényszerűen vállalttal szemben a szabad 
személyiségfejlődés és annak szolidaritása, 
mentalitása is létezik, sőt, dominál. 1936-1939 
között Spanyolországban nem csak egy 
háború/polgárháború zajlott le, hanem egy 
forradalom és egy anarchista, kommunista 
társadalmi átalakítási kísérlet is, amely már 
önmagában is az emberiség eddigi történelmének 
egyik legfelemelőbb időszakát jelenti. A Részeg 
Hajó több cikket is szentelt a témának.    
3 Karlistáknak a Spanyol Királyságban a 19-20. 
században működő egyik politikai csoportosulás 
tagjait nevezzük. A tradicionális ultrakatolikus 
monarchia hívei voltak, akik a másik royalista 
frakcióval, az alfonziánusokkal szemben a Don 
Carlos-ág trónigényét támogatták.  
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vá lett – befolyásolták őt, bár Urtubia 
végül az anarchisták oldalán találta meg a 
helyét. Mindenesetre olyan család 
gyermeke volt, amelyik a polgárháborúban 
a „republikánus 
oldalt” támogat-
ta, s emiatt a 
hatalomra kerü-
lő Franco-rend-
szertől semmi 
jóra nem szá-
míthatott. 
 

A berendezkedő 
rezsim által 
foganatosított 
megtorlás igen 
széleskörű és 
brutális volt. 
Rengeteg em-
bert kivégeztek, 
bebörtönöztek 
vagy kényszerí-
tettek emigráció-
ba, amely sokak 
esetében évtize-
des vagy akár életfogytig tartó száműzetést 
jelentett. A köztársaság idején bevezetett 
megannyi progresszív reformot eltöröltek, 
mi több visszájára fordítottak: restaurálták 
a katolikus egyház hatalmát és befolyását, a 
liberalizmus és a szocializmus minden 
szellemi megnyilvánulását igyekeztek 
elfojtani, a nemzeti kisebbségek jogait 
szigorúan korlátozták stb. Bár a 
polgárháborúban súlyosan meggyengült 
ország, a náci Németország nyomása 
ellenére, távol maradt a II. világháborútól, a 
rendszer mindvégig nagy jelentőséget 
tulajdonított a hadseregnek és a hozzá 
kapcsolódó militarista ideológiának és 
értékrendnek éppúgy, mint a spanyol 
nacionalizmusnak és felsőbbrendűségi 
tudatnak, vagy épp a machista férfiideálnak 
és a hozzá kötődő patriarchális 
családmodellnek. Aligha véletlen, hogy egy 
balos gyökerekkel rendelkező családból 
származó ifjú számára mindez egyáltalán 
nem volt vonzó, s a rendszerrel szembeni 
nemtetszése csakhamar lázadássá fajult. A 

döntő pillanatra 1954-ben került sor, amikor 
is behívták katonai szolgálatra. Úgy érezte, 
nem bírja tovább, s egyben itt a megfelelő 
lehetőség is számára, hogy változtasson 

helyzetén. Né-
hány társával 
együtt tervet 
szőtt, melynek 
következmé---
nyeként végül 
egy raktár  ki-
fosztását kö-
vetően dezer-
táltak és Fran-
ciaországba--- 
szöktek. 
 
Urtubia az 
emigrációban- 
Párizsban tele-
pedett le és 
kőművesként- 
dolgozott. Az 
itt töltött idő 
alatt ismer-
kedett meg 

André Bretonnal és Albert Camus-szal, akik 
nagy hatást tettek rá, s akikkel barátságot is 
kötött. Breton amellett, hogy a 
szürrealizmus atyjaként vonult be a 
történelembe, a II. világháború időszakában 
anarchista mozgalmár is volt: támogatta az 
Anarchista Föderációt, a platformistákat és 
más szerveződéseket. Azon kevesek közé 
tartozott, akik a politikai kérdések miatt 
fragmentálódó franciaországi anarchista 
mozgalom egyik „pártja” mellett sem 
kívántak elköteleződni, s helyette a 
mozgalom egészét igyekeztek támogatni. 
Camus azon túl, hogy Urtubia színre 
lépésével nagyjából egy időben elnyerte az 
irodalmi Nobel-díjat, szintén foglalkozott 
politikai kérdésekkel. Magát olyan baloldali 
értelmiséginek tekintette, aki szemben áll a 
Szovjetunióval annak totalitárius jellege 
miatt, ennélfogva maga is közel került a 
liberter szocialisták és az anarcho-
szindikalisták álláspontjához (hogy 
pontosan milyen irányzathoz lehetne őt 
leginkább  besorolni,  arról  megoszlanak  a  



 33 

vélemények). Urtubia tehát aligha 
meglepő, hogy Breton és Camus révén 
egyhamar belecsöppent az 1950-es 
években Franciaországában különösen 
élénk anarchista miliőbe, s maga is 
csatlakozott az Anarchista Föderációhoz.4  
 
Csatlakozása az anarchistákhoz nem 
pusztán eszmei érdeklődést jelentett 
számára, hanem nagyon hamar komoly 
gyakorlati elköteleződéssel is együtt járt. 
Bár a spanyol polgárháború 1939-ben 
véget ért, és a Franco vezette katonai 
diktatúra egészen az 1970-es évekig 
fennmaradt az országban5, akadtak olyan 
bátor és elkötelezett militánsok, akik 
megkísérelték felvenni a teljes mértékben 
egyenlőtlen harcot az új rezsimmel. 
Franco, illetve a rendszer fontosabb 
tisztségviselői és intézményei ellen több 
ízben is sor került merényletekre, melyek 
azonban többnyire nem jártak sikerrel. 
Emellett az országban működő gerillaerők 
határon túli támogatóik segítségével 
hosszú időn keresztül folytattak fegyveres 
ellenállást, követtek el szabotázsakciókat 
és igyekeztek nyomást gyakorolni a 
diktatúrára, remélvén a társadalom Franco-
ellenes erőinek felrázását és ennek nyomán 
a rendszer destabilizálódását, 
összeomlását. A spanyol gerillák 
(Maquis)6 hátországa a szomszédos 
Franciaország volt: innen szerezték be az 
akciókhoz szükséges fegyvereket és más 
felszereléseket, valamint itt bujtatták 
tagjaikat, amennyiben a helyzet úgy 
kívánta. Bár a Maquis tagsága világnézeti-
politikai szempontból nem volt homogén 
(anarchisták, kommunisták, sztálinisták és 
más szocialista frakciók militánsai 
alkották), a gerillákat összekötötte a 
                                                            

4 https://www.federation-anarchiste.org/  
 
5 Többet erről: http://beszelo.c3.hu/cikkek/egy-
diktatura-lassu-halala  (Letöltés: 2020. 07.30.) 
 
6 Erről többet pl. itt:  https://libcom.org/ 
history/1939-1965-armed-resistance-to-franco és 
itt: https://libcom.org/history/1939-1945-spanish-
resistance-in-france (Letöltés: 2020. 07.30.) 

fasizmussal és a katonai diktatúrával 
szembeni kérlelhetetlen gyűlölet és az 
elszántság, hogy a polgárháború utáni 
status quón változtassanak. Helyzetük 
korántsem volt irigylésre méltó: miközben 
a II. világháború befejeződésével 
világszerte megbuktak a fasisztoid 
rendszerek, a háborúból kimaradó 
francóista Spanyolországot ez a 
világrengés érintetlenül hagyta. Hamarosan 
világossá vált, hogy a formálódó 
hidegháborús konfliktusban a nyugati 
hatalmak fő ellensége már nem a fasizmus, 
hanem a sztálinizmus és főképp a 
Szovjetunió. Sőt, az 1950-es évek első 
felében az amerikaiak már jelentős 
pénzeket invesztáltak Spanyolországba 
hadseregfejlesztési célzattal, továbbá a két 
ország között több katonai és külpolitikai 
megállapodás is született, 1955-ben pedig a 
diktatórikus berendezkedésű 
Spanyolországot (meglehetősen képmutató 
módon)7 felvették az ENSZ-be is. A 
gerillák és a csak viszonylag szerény 
erőforrások mozgósítására képes 

                                                            

7 Persze ez a kijelentés úgy értendő, mint a tőke 
álszentjeinek az álszenteskedései – amiket 
egyébként napi működésük és gyakorlatuk nap mint 
nap le is leplez –, nem pedig úgy, hogy mi hiszünk 
a tőke és az állam emberiséget felszabadító szent 
életbarátságában, vagy legalább is abban, hogy a 
tőkének és az államnak lehet más célja is azon 
kívül, hogy tőke és állam. Mármost egy olyan 
szervezet esetében, amely az államok közti 
együttműködést hivatott elősegíteni a nemzetközi 
jog és biztonság, a gazdasági fejlődés, a szociális 
ügyek és az emberi jogok terén, valamint a 
világbéke elérését tűzte ki célul, rejtélynek tetszhet, 
hogy miként vehet(ett) tagjai közé egy olyan 
államot, amelynek szinte minden porcikája tagadja 
az előbb felsorolt magasztos célokat. De ne legyünk 
naivak. Az ENSZ egyrészt egy kapitalista 
képződmény, amelynek szinte (minden) állama 
vérben született és így vagy úgy, de 
fennmaradásához vért követel; így célja nem lehet 
több annál, mint a kizsákmányolás társadalmának 
tőkés értelemben békés és kiegyensúlyozott 
működtetése. Másrészt, mint a tulajdon, tőke, állam, 
ekképp egyéni felhalmozás és bomlás konkurencia-
társadalmiságának nemzetközi szervezete, 
szükségképp kudarcot kell, hogy valljon mind a 
(tőkés) béke, mind a kiegyensúlyozottság, mind a 
nemzetköziség tekintetében is. 
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támogatóik ily módon magukra maradtak 
egy teljességgel reménytelen 
küzdelemben. 
 
Történetünk főszereplőjének, Urtubiának, 
mint ifjú anarchistának, az első gyakorlati 
jellegű próbatétele is a Maquis-hoz 
kötődött: otthonába kellett fogadnia és 
bujtatnia egy spanyol gerillát. Ez az illető 
Francisco Sabaté8 volt, álnevén El Quico, 
egy ismert anarchista propagandista, aki az 
1940-es évek második felében testvéreivel 
együtt fegyverrel küzdött a franciósták 
ellen. Fontosabb tettei közül mindenképp 
kiemelendő három elvtársának 
kiszabadítása a börtönből 1945 őszén, 
valamint merényletkísérlete Eduardo 
Quintela rendőrfőnök ellen, mely azonban 
végül nem járt sikerrel. Személyében tehát 
Urtubia egy valódi anarchista militánssal 
került közeli kapcsolatba, aki 
értelemszerűen nagy hatást is gyakorolt rá. 
 

 
 
Ettől kezdve Urtubia is elkötelezte magát a 
rendkívül veszélyes és megannyi 
megpróbáltatással együtt járó anarchista 
militánsok életformája mellett. Megtanulta, 
hogyan juthat át észrevétlenül a Pireneusok 
hágóin, El Quicótól eltanulta a 
                                                            

8 Bővebben róla: https://libcom.org/tags/francisco-
sabate-llopart (Letöltés: 2020. 07.30.) 

gerillahadviselés legfontosabb játék-
szabályait és trükkjeit az okirathamisítástól 
kezdve a rajtaütésszerű támadásokig. 
Urtubia és El Quico kapcsolatát mi sem 
mutatja jobban, minthogy utóbbi halála 
után Urtubia, az újdonsült gerilla, 
megörökölte veterán elődje Thompson 
gépfegyverét. Taktikaként az anarchisták 
régi bevett gyakorlatát, a fegyveres 
kisajátításokat választotta, amellyel 
egyszerre okozhatott jelentős bosszúságot 
és anyagi károkat a diktatúra számára, s 
egyúttal az eltulajdonított pénzekkel 
támogathatta a földalatti mozgalmat is. 
Kitartó és elszánt fellépése lényegében a 
Franco-rezsim végnapjaiig kitartott: még 
az 1970-es évek első felében is ott találjuk 
őt különféle fegyveres anarchista, 
„baloldali” kommunista csoportosu-
lásokban, többek között az Ibériai 
Felszabadítási Mozgalomban (MIL), 
valamint a Forradalmi Internacionalista 
Akciócsoportokban (GARI). A MIL 
osztályharcos szerveződésként működött, 
mely az 1970-es évek elején volt aktív 
Katalóniában, de tagjai részben dél-
franciaországi mozgalmárok soraiból 
rekrutálódtak. Autonóm harci egységei 
többek között támadásokat követtek el 
bankfiókok ellen, a kisajátított 
vagyonokból pedig illegális sajtót 
üzemeltettek, valamint támogattak 
sztrájkbizottságokat és bebörtönzött 
munkásokat. A szerveződés 1973-ra belső 
viták miatt felbomlott, több tagját pedig 
letartóztatták és bebörtönözték, mások 
viszont tovább folytatták a küzdelmet. 
Utóbbi militánsok alapították meg a GARI-
t, amely különféle erőszakos akciókat 
hajtott végre a Francó-rendszer gazdasági 
és politikai érdekeltségei ellen. Tagjai 
egyebek mellett szabotázsakciókat 
hajtottak végre a Franciaország és 
Spanyolország közötti hidak és 
vasútvonalak ellen, robbantásos 
támadásokat intéztek franciaországi, 
belgiumi és hollandiai spanyol 
intézmények ellen, sőt egy ízben elrabolták 
a Banco de Bilbao párizsi igazgatóját is. 
Dacára annak, hogy egyetlen célzottan
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emberi életek kioltására irányuló tettet sem 
hajtottak végre, szervezetüket a hatóságok 
terroristának bélyegezték, több tagját pedig 
kézre kerítésük után hosszú évekre 
bebörtönözték.1 
 
Az említett fegyveres kisajátításokból 
származó összegek az évek során több 
különböző csoport bevételi forrásául is 
szolgáltak. Mint a későbbiek során Urtubia 
egy ízben megfogalmazta: „Az olyan 
kisajátítók, mint Louise Michel, Sabate, 
Durruti, tanították meg nekem, hogyan kell 
kisajátítani, de nem a személyes 
gyarapodás céljából, hanem úgy, hogy 
azokat a vagyonokat a változás érdekében 
használjam fel”. Kifejtette továbbá, hogy 
                                                            

1 A MIL-ről és a GARI-ról többet itt: 
https://anarchistsworldwide.noblogs.org/post/tag/ga
ri-revolutionary-internationalist-action-groups/, 
http://www.ruedoiberico.org/libros/index.php?id=7
0  (Letöltés: 2020. 07.30.). Legismertebb 
militánsuk Salvador Puig Antich volt. Nagy 
nemzetközi visszhangot kiváltó peréről és 
kivégzéséről (1974.) egy Magyarországon is 
bemutatott igen gyenge filmet is készítettek. 
https://port.hu/adatlap/film/tv/salvador-salvador-
puig-antich/movie-87413 (Letöltés: 2020. 08. 02.)  
 

„én kisajátítottam, ami a keresztény vallás 
szerint bűn. Számomra a kisajátítások 
szükségesek. Mint forradalmár azt 
mondom, a rablás és a kisajátítás 
forradalmi cselekmény mindaddig, amíg 
nem egyvalaki részesül az előnyeiből”. 
Fenti állásfoglalása és az emögött 
meghúzódó gyakorlat nyomán Urtubiára 
egyesek egyfajta „anarchista Robin Hood”-
ként tekintenek. Urtubia és társai azonban 
nem karitatív célokra használták fel a 
megszerzett pénteket, hanem különféle 
forradalmi csoportok és mozgalmak anyagi 
támogatására. Ezek ideológiai háttere – 
mint a továbbiakból kitűnik – olykor 
meglehetősen heterogén volt, de 
mindenesetre a támogatás nem 
korlátozódott pusztán az anarchista 
mozgalomra és annak szervezeteire.  
 
Abban az időben, amikor Urtubia már 
tapasztalatokra és némi sikerre tett szert 
mint gerilla, Kubában fontos változásokra 
került sor: Batista tábornok korrupt 
diktatúráját megdöntötte a forradalom. A 
viharos események nyomán az elnök 
kénytelen volt elmenekülni az országból, a 
hatalom pedig az egykori gerillavezér, 
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Fidel Castro és társai kezébe került. 
Urtubia figyelme érthető módon ekkor és a 
következő években Kuba felé fordult, s a 
születő forradalmi rendszer iránti 
szimpátiája okait nem nehéz megértenünk: 
azok leginkább saját helyzete és a kubai 
állapotok közötti hasonlóságban 
gyökereztek. Ahogy Franco 
Spanyolországban,  úgy Batista Kubában 
az 1930-as évek óta katonai diktatúrát 
működtetett, melyben a szabad sajtót és 
általában a szabadságjogokat jelentősen 
korlátozták, a baloldali erőket igyekeztek 
ellehetetleníteni, nem ritkán szabva ki 
rájuk börtönbüntetést vagy akár halálos 
ítéletet. Külpolitikai téren mindkét ország 
az USA szövetségese és ezzel az amerikai 
imperialista és tőkeérdekek kiszolgálója 
volt, bár e tekintetben Batista Kubájának 
függése vitathatatlanul nagyobb volt. 
További  fontos hasonlóságot jelentett a 
két helyzet között, hogy mind 
Spanyolországban, mind pedig Kubában 
fegyveres ellenállók csoportjai folytattak 
szívós harcokat a helyi diktatórikus rezsim 
ellen. Noha  a fegyveres ellenállás és a 
gerillaharc lehetőségei Kubában a földrajzi 
viszonyok és a forradalmi erőtartalékok 
folytán (értsd Kubában a gerillaharcra nem 
egy három évig tartó és óriási 
veszteségekkel és megtorlással együtt járó 
polgárháborút követően került sor) jóval 
szélesebbek voltak, Urtubia a maga 
szubjektív  nézőpontjából  érthető módon 
ezt  egy  rendkívül  fontos kötődési 
pontnak találhatta, s ezért a maga részéről 
teljes mellszélességgel kiállt a kubai 
gerillák és forradalmárok mellett, s 
igyekezett  harcukat mind erkölcsileg, 
mind anyagilag támogatni. Történt ez 
annak dacára, hogy Castro és társai nem 
voltak anarchisták. Sőt, egyfelől Castróék 
elkötelezték magukat a Szovjetunió 
mellett,  mely  ugyan  ekkor  már 
hruscsovi éveit élte és évekkel korábban 
meghirdette desztalinizációs programját, 
mindazonáltal bolsevik alapjai és 
ideológiája érintetlenek maradtak, 
beleértve az anarchizmus-ellenességet is. 
Másfelől pedig a kubai kommunista (értsd 
bolsevik) párt a korábbi években-

évtizedekben fontos szerepet játszott a 
helyi anarchista munkásmoz-galom 
letörésében, mi több, közreműködött egyes 
vezetőinek likvidálásában. (Batista 
hatalomra kerülését megelőzően például a 
kubai bolsevikok összejátszott a szintén 
véreskezű Machado-kormánnyal, hogy 
megszerezhessék az anarchoszindikalista 
befolyás alatt álló munkásszervezetek 
feletti kontrollt, melynek részeként Alfredo 
Lópezt, a Kubai Munkások Országos 
Konföderációjának anarchista főtitkárát 
cápákkal  falatták  fel.)2  Persze  mindezek 
a helyi hatalmi játszmák minden bizonnyal 
nem voltak széles körben, különösen 
külföldön közismertek, ugyanakkor a 
franciaországi anarchista miliőben 
szocializálódó Urtubiának lehetett némi 
fogalma arról (ha más nem, a szovjet-
oroszországi emigráns platformistáktól3 
vagy a spanyol polgárháborúban a 
sztálinisták által üldözött anarchisták 
beszámolóiból), hogy milyen kibé-
kíthetetlen ellentétek feszülnek a 
bolsevizmus és az anarchizmus között, 
illetve hogy történetük során hányszor és 
milyen mértékben kerültek egymással 
szembe a két irányzat hívei. Mindezeket 
tekintetbe véve alighanem a kubai 
forradalom iránti őszinte lelkesedéssel, 
fiatalkori naivitással és a közös ellenséggel 
szembeni határtalan gyűlölettel 
magyarázhatjuk, hogy Urtubia végső soron 
miért is támogatta a Kubában szárnyait 
bontogató Castro-rezsimet.4  

                                                            

2 A kubai anarchizmus forradalom előtti történetéről 
lásd részletesebben: http://thinkingandrioting. 
blogger.hu/2014/11/18/anarchizmus-kubaban 
(Letöltés: 2020. 07.30.) 
 
3 A platformistákról részletesebben lásd: 
http://barricade.epizy.com/program/platform_magy
ar.html (Letöltés: 2020. 07.30.) 
 
4 A kubai eseményeknek a Részeg Hajó szinte egy 
teljes lapszámot szentelt: 
https://reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-7.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert--a-kommunizmusert/ 
(Letöltés: 2020. 07.30.)  
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Bár a forradalom 1959-ben győzött 
Kubában, a győzelem tartósságát és a 
forradalmi reformok elmélyülésének 
lehetőségét kezdettől fogva kétségessé 
tette az Egyesült Államok közelsége és a 
forradalommal szemben táplált ellenséges 
érzülete. Az USÁ-nak ugyanis 
kereskedelmi érdekei és komoly 
befektetései voltak Kubában, melyek 
biztonságát a  Batista-diktatúra  mind-
eddig szavatolta, ám amelyre az 
antiimperialista és bolsevik-sztálinista 
retorikájú Castro-rendszer megszilárdulása 
esetén már nem volt semmiféle garancia. 
Emellett Kuba geostratégiai szempontból 
igen lényeges helyet foglalt el az USA 
politikai térképén, saját érdekszférában 
való megtartása emiatt évtizedek óta 
létkérdés volt a számára. A kubai 
rendszerváltást követő külpolitikai, 
szovjetbarát fordulat éppen ezért csak 
tovább  fokozta  Washington, a Pentagon 
és a CIA nyugtalanságát. Az 1961-es 
disznó-öböli partraszállás ennek 
következménye volt: a CIA által pénzelt és 
támogatott Batista-párti kubai emigránsok 
fegyveres akciója arra volt hivatott, hogy 
megdöntse a Castro-rendszert és ismét 
USA-barát kormányzatot állítson a helyére 
a profit biztosítása és a nemzetközi 
stabilitás megőrzése érdekében. Ebben a 
bonyodalmas időszakban Urtubia 
kapcsolatot létesített Kuba franciaországi 

nagykövetével, és azt javasolta neki, hogy 
radikális állásfoglalásuk kifejezésére 
robbantsanak fel amerikai érdekeltségeket 
Franciaországban. Miután ezt a várhatóan 
óriási diplomáciai vihart kavaró ötletet 
Simeón Rose nagykövet elvetette, Urtubia 
új tervvel állt elő, és azzal egyenesen 
Ernesto Guevarához, a társai körében csak 
„Che”-ként ismert egykori gerillához 
fordult, aki a Castro-kabinet 
belügyminiszteri tisztségét töltötte be 
akkoriban.13 Azt javasolta neki, hogy 
vágjanak bele egy nagyszabású 
pénzhamisítási akcióba, árasszák el hamis 
bankjegyekkel a piacot, ami az amerikai 
dollár gyors devalvációjához vezetne. 

                                                            

13 Ennek abszurditása rögtön érthetővé válik, 
hogyha tekintetbe vesszük Ernesto Che Guevara 
tekintélyelvűségét, vitathatatlan szerepét az állami 
kontroll megerősítésében a forradalmat követő idő-
szakban, valamint politikai ellenfeleivel szembeni 
kíméletlenségét. Utóbbi nem pusztán Batista hívei-
vel szembeni határozott fellépést takart, hanem a 
munkásmozgalom különböző rivális irányzatainak 
elfojtását is, mely alól az anarchisták és az anarcho-
szindikalisták sem tudták magukat kivonni. Mindez 
egy figyelmes anarchista mozgalmár számára legké-
sőbb a Disznó-öböli incidens idején már szembeötlő 
kellett volna, hogy legyen… Che Guevara anarchis-
ta kritikáját röviden lásd itt: https: 
//lucienvanderwalt.files.wordpress.com/2019/02/va
n-der-walt-che-guevara-kritikaja-anarchista-
szemszogbc591l.pdf (Letöltés: 2020. 07.30.)  
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Ezzel azt remélte, megrendíthetnék az 
amerikai pénzügyi világot, mi több csapást 
mérhetnének az egész kapitalizmusra, 
melynek stabil nemzetközi valutája 
akkoriban vitathatatlanul a dollár volt. 
Távoli analógiaként megemlíthető, hogy a 
trianoni béke aláírását követően a magyar 
politikai elit egy része – többek között 
Teleki Pál vezetésével – szintén hasonló 
terveket dédelgetett, csak éppen ők a 
francia gazdaságot kívánták ezzel 
destabilizálni. A frankhamisítási 
botrányként elhíresült akció fiaskója 
közismert142, s alighanem csakhamar ez 
várt volna Urtubia tervére is. Annak 
realizálására azonban nem került sor, 
mivel kubai részről elutasításra talált, s 
maga Urtubia csalódottan volt kénytelen 
távozni a tárgyalásokról.  
 
Mindazonáltal bizonyos mértékig mégis 
sor került az elképzelés kivitelezésére, 
noha nem Kubában és értelemszerűen nem 
is Castróékkal együttműködve: a későbbi 
időszakban Urtubia és társai több ezer 
csekket hamisítottak, mellyel most már a 
spanyol bankokat és rajtuk keresztül az 
egész Franco-rendszert kívánták 
destabilizálni. Sikerült elérniük, hogy a 
Citibank 20 millió dollár értékben hamis 
csekkeket áramoltasson. Természetesen a 
csekkhamisítási akció nem döntötte romba 
a kapitalista gazdaságot és egyetlen 
politikai rendszert sem volt képes 
megbuktatni. E tervek mindvégig 
illuzórikusak voltak. A hamisításnak 
ugyanakkor mégis megvolt a maga nem 
elhanyagolható haszna: segítségével 
sikerült jelentős anyagi erőforrásokhoz 
juttatni több európai és latin-amerikai 
gerilla-, illetve ún. városi gerillacsoportot 
is. Városi gerillának nevezték a 20. század 
második felének anarchista és újbaloldali 
fegyveres akciócsoportjait, amelyek a 

                                                            

 

214 Erről többet itt: https://hu.wikipedia.org/wiki/ 
Frankhamis%C3%ADt%C3%A1si_botr%C3%A1n
y (Letöltés: 2020. 07.30.)  
 

fejlett és magasan urbanizált országok 
városaiban működtek, a klasszikus 

gerillaharcmodort hozzáidomítva saját 
környezetükhöz, így hajtva végre 
kisajátításokat, merényleteket és 
szabotázsakciókat kormányzati és rendőri-
katonai célpontok, valamint a kapitalista 
gazdaság különféle fontos helyszínei 
és/vagy szimbólumai ellen. A klasszikus 
gerillacsoportok közül Urtubia 
bizonyítottan hozzájárult az uruguayi 
guevarianista Tupamaros Nemzeti 
Felszabadítási Mozgalom (MLN-T), a 
városi gerillacsoportok közül pedig többek 
között az argentin Montonero Peronista 
Mozgalom finanszírozásához. A 
Tupamaros története a korai ’60-as évekre 
nyúlik vissza, mikor is a mozgalom 
aktivistái bankokat, fegyverklubokat és 
egyéb üzleteket raboltak ki, az így szerzett 
pénzt és élelmet pedig szétosztották a 
montevideói szegények között. A 
későbbiekben tevékenységük mind 
politikaibb színezetű lett, s a ’60-as évek 
végére magukat már inkább tekintették 
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politikai mozgalomnak, mint szimpla 
gerillacsoportnak. Fegyveres propagandát 
folytattak, befolyásos üzletembereket és 
politikusokat raboltak el, merényletek 
követtek el, de volt, hogy egy időre egy 
egész várost is sikerült elfoglalniuk. A 
Monteneros városi gerillái a 
szélsőjobboldali diktatúrák és az állami 
terror megnyilvánulási formáival 
szembehelyezkedve szerveződtek meg, ám 
a mozgalom ideológiáját tekintve igen 
eklektikus volt: keveredett benne a 
nacionalizmus a szocializmussal, valamint 
a kereszténység egy sajátos felfogásával.  
 

 
 
Bár a Monteneros tagjai közül többen nagy 
reményeket fűztek Juan Perónhoz és 
vezetőjüknek tekintették, Perón valójában 
nem sokat törődött velük, hatalomra 
kerülése után pedig nyíltan fellépett a 
baloldali csoportosulások ellen, föld alá 
kényszerítve a Montoneros-t. Urtubiát a 
csekkhamisítás miatt végül is 1980-ban 
előállították, ám a Citibankkal kötött peren 
kívüli megegyezésnek köszönhetően 
mindössze 6 hónap börtönbüntetésre 

ítélték csak. Szabadulását követően ugyan 
felhagyott a hamisítással, más jellegű 
mozgalmi tevékenységekből azonban 
továbbra is kivette a részét. 
 
Habár akár franciaországi, akár nemzetközi 
hírnevét kétségtelenül a Citibankos ügy 
alapozta meg, Urtubia nem csak csekkeket 
hamisított, hanem különféle okiratokat is: 
útleveleket és személyigazolványokat, 
melyekkel spanyol disszidenseket és dél-
amerikai politikai menekültek éppúgy 
támogatni kívánt, mint a fokozottabban 
ellenőrzött környezetben tevékenykedni 
kénytelen városi gerillákat és más radikális 
baloldali mozgalmárokat. Tevékenysége 
olyan széleskörű volt, hogy az általa 
kiállított papírokat a városi gerillák 
legismertebb és leghírhedtebb európai 
képviselői, a RAF militánsai is használták, 
akárcsak az amerikai Fekete Párduc 
mozgalom harcosai. A RAF az 1968-as 
nemzetközi fellángolás utáni apály idején 
létrejött újbaloldali szerveződés volt, amely 
fegyveres akciókkal igyekezett felhívni a 
figyelmet a kapitalista rendszer elnyomó és 
kizsákmányoló természetére, az amerikai 
imperializmus terjeszkedésére, valamint a 
náci funkcionáriusok háború utáni 
beépülésére (bennmaradására) vezető 
gazdasági és politikai pozíciókba(n), s ezek 
révén felrázni és cselekvésre ösztökélni a 
tömegeket. A szervezet főképp az NSZK-
ban tevékenykedett: bombatámadásokat 
hajtott végre bevásárlóközpontok, nyugat-
németországi amerikai katonai 
támaszpontok, vagy épp vezető politikusok 
ellen. Ideológiai téren egyfajta ötvözetét 
képezte a leninizmusnak, a maoizmusnak 
és az anarchizmusnak (már amennyire ez 
lehetséges volt persze). A Fekete Párducok 
ezzel szemben főképp az Egyesült 
Államokban – a rabszolgafelszabadítást 
száz évvel követően is – kézzelfogható 
rasszista diszkrimináció ellen kívántak 
fellépni. Tulajdonképpen a polgárjogi 
mozgalom radikális szárnyát képezték, 
mely Martin Luther King eszméivel 
szemben nem kívánt megmaradni az 
erőszakmentességnél és a polgári 
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engedetlenség eszközeinél, hanem 
hajlandó volt akár a hatalommal szembeni 
fegyveres konfrontációt is vállalni. 
Kezdetben pusztán felléptek a feketékkel 
szembeni rendőri erőszak megnyilvánulási 
formáival szemben, valamint a szegény 
afroamerikai lakosság szociális és 
kulturális helyzetét javító akciókat 
hajtottak végre, később azonban – miután 
az FBI egyre brutálisabban lépett fel a 
szervezettel szemben – egyre több 
gyilkosságot is elkövettek (elsősorban 
rendőrök ellen). A „párducok” 
ideológiájában tetten érhetőek voltak 
radikális antikapitalista elképzelések is, 
ugyanakkor egyes képviselőitől nem állt 
távol a fekete nacionalizmus sem. A 
mozgalom vezetőinek üldöztetés elől való 
megmenekülése alighanem lehetetlen lett 
volna az Urtubiához hasonló mozgalmárok 
által kiállított hamis okmányok nélkül. 
 
A fent említetteken túlmenően Urtubia 
szerepet játszott még egy Bolíviában 
bujkáló egykori náci, Klaus Barbie kézre 
kerítésében is. A némiképp mulatságos 
módon Barbie nevet viselő férfi az SS és a 
Gestapo tagja volt, s Franciaország német 
megszállásakor a Vichy-kormány által 
irányított  kollaboráns  bábállam  területén 
teljesített  szolgálatot.  Itt  érdemelte   ki   a  

sokat mondó és nem éppen hízelgő „lyoni 
mészáros” ragadványnevet, mivel az általa 
kiadott parancsok révén mintegy 14 ezer 
ember haláláért volt közvetlenül felelős, 
ráadásul számos foglyot (köztük 
gyerekeket is) bestiálisan megkínzott 
(elevenen megnyúzta őket, ammóniába 
mártotta a fejüket stb.). 1943-ban a Francia 
Ellenállással szembeni áldozatos 
munkájáért Hitler Vaskereszttel jutalmazta 
meg. 1944 tavaszán pedig több tucatnyi 
zsidó gyereket deportáltak Auschwitzba az 
általa kiadott parancs értelmében. A 
háborút követően normális körülmények 
között alighanem bíróság elé állították és 
elítélték volna, mint háborús bűnöst, sorsa 
azonban egészen másképp alakult. A többi 
náci bűnös felkutatása érdekében, továbbá 
a lassan kibontakozó hidegháborús 
konfliktus során az USA felismerte, hogy 
elemi érdeke szolgálatába állítani a korábbi 
ellenség leghasznosabb embereit, így aztán 
Barbie-nak is helyet biztosítottak az egyik 
amerikai hírszerző szervezet, a CIC 
soraiban. Mikor a háború utáni 
Franciaország rájött az egész ügyre és 
felelősségre akarta volna vonni őt, a CIC 
segítségére sietett, és azonnal Bolíviába 
menekítette. Ezt követően évtizedeken 
keresztül élhetett itt nyugalomban, álnéven, 
jó kapcsolatban  Hugo Banzerral, az ország  
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diktátorával. Szerepet vállalt fegyverkeres-
kedelemben, valamint a rendszer baloldali 
ellenzékének elnyomásában. Bűnlajstromát 
még hosszasan lehetne folytatni, de úgy 
gondoljuk, ez alapján is egyértelmű, hogy 
miért volt szálka sokak szemében Barbie, s 
mi vitte rá Urtubiát is arra, hogy az 
elveszejtésére szőtt tervben 
közreműködjön. Kézre kerítése francia 
nácivadászok munkájának eredménye volt, 
akiket Urtubia támogatott az akcióhoz 
szükséges erőforrásokkal. Barbie végül 
bíróság elé került és börtönben halt meg 77 
éves korában. 

* 

Lucio Urtubia151 későbbi  tevékenységeiről  
                                                            

115 Életéről, munkásságáról dokumentumfilm is 
készült, mely (spanyolul) elérhető a következő 
linkre kattintva: https://www.youtube.com/watch?v 
=HhiP_5zOMJI&list=PLIyX_5XWFx2T1QIn-DO 
kAaZ8vJSJ93Y38 (Letöltés: 2020. 07.30.) 
 
Első önéletrajza 2008-ban jelent meg „La 
revolución por el tejado” címmel, s egyes részletei 
elérhetők a következő oldalon: 
https://books.google.es/books?id=uga8zjfPBdMC&

 
keveset tudunk, ezzel kapcsolatban a 
források igen szűkszavúan nyilatkoznak. 
De úgy véljük a fentiekben 
bemutatottakból is kitűnik, hogy Urtubia 
hosszú, kalandoktól és veszélyektől 
egyaránt nem mentes életutat járt be, s 
tetteivel vitathatatlanul beírta magát a 20. 
század  második felének mozgalmárai 
közé. 2020. július 18-án, 89 éves korában 
hunyt el párizsi otthonában. Albert 
Boadella, akinek határon  túlra 
menekülését egykoron Urtubia szervezte 
meg, s aki később az Els Joglars 
színtársulat alapítója lett, a 
következőképpen nyilatkozott róla: „Egy 
Quijote, aki nem a szélmalmok, hanem egy 
valódi óriás mellett döntött”.   

                                                                                       

lpg=PP1&pg=PA72#v=onepage&q&f=false 
(Letöltés: 2020. 07.30.) 
 
Másik önéletrajzi munkáját – a 2014-es „Mi utopía 
vivida” címűt –, továbbá a még ezek megírása előtt 
róla készült életmű-feldolgozást Thomas Bernard 
jóvoltából („Lucio Urtubia, el anarquista 
irreductible”) viszont sajnos nem találtuk meg 
ingyenesen hozzáférhető verzióban az interneten.  
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Korábban megjelent újságok: 
 
1. szám – 2014. február: Kik azok a 
proletárok? ▪ A politikusok engedjenek a 
tömegeknek: egy interjú a kijevi 
tüntetésekkel kapcsolatban ▪ Röplap: 
Szervezkedj! Szabotálj! Harcolj! 
2. szám – 2014. szeptember: Vita a 
Barikád Kollektívával ▪ Interjú Agustín 
Guillamónnal ▪ 

Harry Potterről ▪ 

Vita a Gondol-
kodj és Lázadj 
csoporttal ▪ 

Nekrológ: Charlie 
Haden (1937-
2014)  
3. szám – 2015 
október : 
Kiáltvány ▪ 

Migráció?! A ka-
pitalizmus mene-
kültjei ▪ Doszto-
jevszkijről ▪ Vita a 
neoliberalizmus-
ról 
4. szám – 2016 
tavasz: A tőke 
háborúi a tőkéért 
– forradalmi defe-
tizmus a kommu-
nizmusért ▪ Az 
erőszak archeo-
lógiája ▪ Saul fiához 
5. szám – 2016 ősz: Agustín Guillamón: 
Tézisek a spanyol polgárháborúról ▪ Gilles 
Dauvé recenziója Ken Loach spanyol 
polgárháborúról szóló filmjéhez ▪ Vörös 
enzim 

6. szám – 2017 tavasz: Beszámoló - 
Kurdisztán ▪ Mexikó ▪ Momentum 
7. szám – 2017  nyár: Bevezető - 
Kapitalizmus, Castro, Katasztrófa ▪  Mar-
celo "Liberato" Salinas: Egy doboz hamu, 
az állam és a következő forradalom ▪ Sam 
Dolgoff: A kubai forradalom jellege ▪ Gu-

illermo Almeyra: 
A kubai forrada-
lom válaszúton ▪ 

Héctor Reyes: Az 
államkapitalizmus 
krízise ▪ Venezue-
la: Kapitalizmus és 
osztályharc 

8. szám – 2017/18 
tél: A tőke 150 - 
Friedrich Engels 
recenziói Karl 
Marx: A tőke c. 
munkájához a Ré-
szeg Hajó elősza-
vával ▪ Katalónia: 
versengő naciona-
lizmusok a mun-
kásosztály ellen ▪ 

Racionalitás, 
kommunizmus, 
szocializmus; 
pénz, piac, 
társadalmasítás 

9. szám – 2018 tavasz: Tamás Gáspár 
Miklós és a 220. tézis találkozása a 
boncasztalon, avagy megjegyzések Slavoj 
Žižek „A kettős zsarolás ellen” c. 
könyvéhez ▪ Az atomizációról ▪ Tézisek a 
(forradalmi) utópiáról

10. szám – 2019 nyár - ősz: 
 

Interjú Errico Malatesta: Kávéházi eszmecserék c. könyv fordító-kiadójával ▪ Rögtönzött 
gondolatok a (mozgalmi) vegetarianizmusról ▪ Néhány (elő)szó Duczynska Ilona: 

Széljegyzetek a KMP bomlásához c. írásához  [kritika a szociáldemokráciáról; Lukács, Lenin, 
erkölcs, probléma] ▪ Duczynska Ilona: Széljegyzetek a KMP bomlásához  [kritika a 

Magyarországi Tanácsköztársaságról] 
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