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Vá z s o n y i  Dá n i e l

Az ortodoxiától a heterodoxia felé:  
adalékok a neomarxista alternatíva kialakulásához.  
Integratív és szubverzív munkáspolitikák

A kapitalizmus elleni harc egyidős magával a termelési móddal és konstans-
nak mondható, de az ellenállás méretei és formái változóak. A tőkés termelé-
si mód szabad versenyes korszakának kezdetén, az ipari és polgári forradalmak 
idején a bérmunkások lázadásai szórványosak voltak és sokszor nem volt 
progresszív társadalmi céljuk. A géprombolás és a lincshangulat dühödt tom-
bolása, a kényszerű fosztogatás, az egyéni terrorizmus és a különféle szabo-
tázscselekmények nem hoztak létre új társadalmi létformákat, amelyek alter-
natívát kínálha�ak volna a fennállóval szemben, csupán egymással alkalmi 
összefüggésbe kerülő egyének frusztrációjának adtak hangot. Még az általá-
nosabb célkitűzések is vagy bizonyos feudális, céhes jogok mintájára politikai 
korlátozásokat kívántak alkalmazni a kapitalizmussal szemben vagy olyan 
állami politikát támoga�ak, amelyek más osztályok társadalmi érdekét fejez-
ték ki.1

Az első olyan szervezetek, amelyek össztársadalmi szinten is önállóan ér-
vényesülni képes aggregátummá, osztályérdekké formálták az artikulálatlan 
munkásérdekek sokaságát szakszervezetek, különféle önsegélyező egyletek, 
valamint termelési és fogyasztási szövetkezetek voltak. Az ilyen típusú intéz-
mények létrejö�ét a bérmunkásság mindennapi problémái inspirálták, de 
egyben egy alternatív társadalom csíráit is magukban hordozták, mivel a ka-
pitalizmusétól eltérő logika szerint működtek: kölcsönös segítségen alapul-
tak, legfőbb elvük a termelők egymás iránti szolidaritása volt. Az együ�mű-
ködés legfőbb célja bizonyos alapszükségletek kielégítése és a szakszervezetek 
egy részében, valamint néhány szövetkezetnél egy közvetlenül közösségi 
életforma elsajátítása volt. Utóbbiak esetében kísérletet te�ek a társadalmilag 
szükséges munka fogalmának radikális átalakítására: �zetőképes kereslet he-

1  Marx-Engels Művei. 1-49. kötet. Kossuth, Budapest, 1957–1985. (A továbbiakban: MEM) 
6. k., 99-100. A kérdés rövid, adatolt elemzését adja Sombart, Werner: A szocializmus és a szociá-
lis mozgalom, Budapest, Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1908, 141–156.
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lye� egyéni szükségletek összessége, áruközpontú termelés helye� személyi-
ség-centrikus gazdaság, piaci integráció helye� fogyasztási, termelési, kultu-
rális közösségek hálózata. Ezek az ellentársadalmi tendenciák indíto�ák 
Marxot arra, hogy kívánatosnak és egyben szükségesnek tartsa a kommuniz-
must, vagyis a szabadon egyesülő termelők társult termelési módjának létre-
hozását. Számára egyértelmű volt, hogy a munkások túlnyomó többsége azért 
lépe� szövetségre egymással, mert ezt diktálja nekik a szükség, de meglá�a 
azt is, hogy a proletariátus felismerheti az egyesülés konstitutív erejét és rá-
jöhet, hogy termelés lehetséges a bérmunkarendszer nélkül is, ha a kialakuló 
proletár intézmények képessé válnak egy összefüggő társadalmi rendszer 
megalkotására és ezen az alapon a társadalom bővíte� újratermelésére.

Kapitalizmus nem létezhet bérmunka, tehát a termelők termelőeszközök-
től való megfoszto�sága, vagyis magántulajdon nélkül. Az új társadalom meg-
valósításának alapfeltétele nem egyszerűen a régiből való kilépés: a termelés 
szabad egyesülésen alapuló formája elől el kell söpörni az akadályokat. A pro-
letariátus fogalmát Marx a bérmunkásság osztályhelyzetének forradalmasító 
vonásaiból alko�a meg: a proletariátus olyan radikális szükségletekkel bír, 
amelyek kielégíthetetlenek a kapitalizmus keretein belül, ezért puszta létezé-
sük kifelé mutat a rendszerből.2 Ez az osztályspeci�kum az, amely a munká-
sosztály világforradalmi küldetésének az alapja: túl kell lépnie a fetisisztikus 
osztályérdeken, amely – mivel belül marad a tőke-munka ellentéten – nem 
szünteti meg a kizsákmányolás okait, hogy radikális szükségletein keresztül 
a termelés új formáját hozza létre. „Azt hiszem, kimuta�am, hogy a munká-
soknak a bérszínvonalért vívo� harcai az egész bérrendszer elválaszthatatlan 
kísérő jelenségei, hogy 100 közül 99 esetben a béremelésre irányuló erőfeszí-
téseik csak a munka ado� értékének fenntartására irányuló erőfeszítések, s 
hogy annak szükségszerűsége, hogy a maguk áráért a tőkéssel vitázzanak, 
velejárója ama helyzetüknek, hogy önmagukat kell áruként eladniuk. Ha a 
munkások a tőkével való mindennapos összetűzéseikben gyáván meghátrál-
nának, minden bizonnyal képtelenekké tennék magukat arra, hogy valami-
lyen nagyobb mozgalmat indítsanak. Ugyanakkor (…) a munkásosztálynak 
nem szabad eltúloznia önmaga elő� e mindennapos harcok végső kihatását. 
Nem szabad elfelednie, hogy okozatok, nem pedig az okozatok okai ellen 
harcol (…) nem szabad teljesen elmerülnie ezekben az elkerülhetetlen ge-
rillaharcokban, amelyeket a tőke szűnni nem akaró túlkapásai, illetve a piac 

2  MEM 1. k., 389–390.
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változásai szakadatlanul előidéznek. A munkásosztálynak meg kell értenie, 
hogy a jelenlegi rendszer, minden nyomorúságával, melyet reázúdít, egyide-
jűleg méhében hordja azokat az anyagi feltételeket és társadalmi formákat, 
amelyek a társadalom gazdasági újjáalakításához szükségesek. A ‚tisztességes 
napibért tisztességes napi munkáért’ konzervatív jelszava helye� ezt a forra-
dalmi jelszót kell zászlajára írnia: ‚töröljük el a bérrendszert!’”3

A bérmunkás létének egy másik aspektusa a tőkétől való totális függése: 
a tulajdonos osztály birtokolja a létfenntartási eszközöket, ezért rá tudja kény-
szeríteni a másképp megélni képtelen tömegeket munkaerejük eladására. 
„A munkaerő a tőke legbelsőbb eleme, maga a forrása. Ugyanakkor a mun-
kaerő a tőkén kívüli létezést is jelenti, vagyis azt a helyet, ahol a proletariátus 
felismeri a saját használati értékét, a saját autonómiáját, ahová a felszabadulás 
iránti vágyát helyezi. A kizsákmányolás elutasítása – vagy inkább ellenállás, 
szabotázs, engedetlenség, lázadás és forradalom – alkotja valóságunk döntő 
erejét, és ugyanakkor ez az élő ellentéte. Marx gondolatmenetében a kapita-
lista fejlődés külső és belső terei közti viszonyt teljes mértékben a proletari-
átus ke�ős helyzete határozza meg, az hogy egyszerre áll a tőkén kívül és 
belül.”4 A bérmunkások szervezeteinek történetében az integrációs és ellen-
társadalmi tendenciák párhuzamosan jelentkeznek, mert életnyilvánításuk 
magasabb szintre emelését különböző mértékben és minőségben, de a tő-
ke-munka ellentéten belüli pozícióharc és az autonóm, a kapitalista társada-
lom antinómiáit meghaladó tevékenységformák is előmozdítják.

A korai munkásmozgalom és a szociáldemokrácia

A chartizmus bukása után kialakuló angol szakszervezeti reformizmus a leg-
klasszikusabb példája a munkásság autochton integrációs törekvéseinek. 
A brit impérium hatalmas gazdasági növekedéséből a brit munkások is ki 
tudtak hasítani egy szeletet és közvetlen anyagi körülményeik javulásával 
szervezeteik is di�erenciálódni kezdtek.5 A bérmunkás-elitek minden cent-
rumban lévő kapitalista ország formálódó tömegszervezeteiben vezető sze-

3  MEM 16. k., 137-138.
4  Hardt, Michael – Negri, Antonio: Empire. Harvard University Press, London, 2000, 208-209.
5  Bernstein, Eduard: A szocializmus előfeltételei és a szociáldemokrácia feladatai. Kossuth, Bu-
dapest, 1989, 128.
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repet vi�ek és a munkásság társadalmi integrációja melle� foglaltak állást. 
Polgárosodó életvitelük polgári tudatformát eredményeze� és eszükbe se 
juto� a bérmunkarendszer felszámolása. Közvetlen létszükségleteiket a tőkés 
rendszeren belül is ki tudták elégíteni, bár ezzel objektív függésüket a tőkevi-
szonytól nem tudták feloldani. A reformista szakszervezet a tőke és a munka 
partneri viszonyán alapszik, amely „egyú�al azt a határt is meghúzza, amed-
dig a szakszervezet funkciója a demokráciában kiterjeszthető, s amelyen túl 
demokratikus közösségben már nincs helye. Mindegy, ki a vállalkozó: az ál-
lam, a község vagy a tőkések, a szakszervezet mint az összes, bizonyos iparok-
ban foglalkoztato� személy szervezete, csak addig tudja egyidejűleg tagjai 
érdekeit védeni és a közjólétet elősegíteni, amíg megelégszik azzal, hogy part-
ner maradjon”.6 Ez a közvetlen érdekracionalizáláson alapuló gazdasági refor-
mizmus te�e lehetővé a munkásság bekapcsolódását a polgári politika vilá-
gába, ezáltal tudták a munkások érdekeiket legitimként elismertetni a 
korabeli kapitalizmusban. A reformisták kezdetben mérsékelt követelésekkel 
léptek fel, például állami támogatást próbáltak szerezni a szövetkezeti társu-
lásokhoz, vagy megpróbálták elismertetni a szakszervezeti és munkavédelmi 
jogokat. Majd később, a 19. század derekán felbukkantak olyan munkásvezé-
rek, mint a francia Louis Blanc és a német Ferdinand Lassalle, akik a munka 
társadalmi léptékű megszervezését az állam eszközével akarták megvalósíta-
ni. Lassalle „szabad népállam” koncepciója a gyakorlatban a munkásság álla-
mi integrációját jelente�e, és a német nyelvterületen működő munkásmoz-
galmakban hosszú időre a politika primátusát biztosíto�a a gazdasági 
kérdésekkel szemben.

A 19. század végén a német szociáldemokrácia, mint a politikai reformiz-
mus ősforrása volt az egyik tanítómester, amely megtaníto�a az európai pro-
letariátusnak a polgári demokrácia nyelvezetét. Ez a politikai jellegű beállító-
dás – mivel a munkásság jogait igyekeze� kiterjeszteni a létező társadalmi 
renden belül – polgári formákban kristályosodo� ki: először a polgári klubok 
mintájára szerveződő munkásegyletekben, majd a polgári pártok minőségi 
jellemzőit mennyiségileg felfejlesztő szocialista tömegpártokban.7 A mun-
kásság szerveze�, politikai tömegmozgalommá válása és a marxizmus tény-
leges történelemformáló erővé alakulása időben nagyjából egybeese�, leg-
alábbis a kontinentális Európán belül. Ez a kialakuló marxizmus nem a 

6  Uo, 163.
7  Braunthal, Julius: Geschichte der Internationale I. Dietz Verlag, Berlin-Bonn, 1978, 203-204.
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bérmunkások kapitalizmus elleni harcának kifejeződése, hanem a rendszerbe 
való betagozódásuk eszmei segédeszköze volt. Rendszereze� hitvallássá Karl 
Kautsky és a német szociáldemokrata munkáspárt elméleti orgánuma, a Neue 
Zeit körül csoportosuló értelmiségiek te�ék az 1880-as években, már Marx 
halála után. Korabeli kritikusaik marxista egyház megalapításával vádolták az 
első ortodoxia megalkotóit. Az 1920-as években fellépő Karl Korsch feltéte-
leze� valamiféle marxista aranykort a 19. század közepén, amikor a radikális 
elmélet és a forradalmi gyakorlat még kéz a kézben jártak,8 de a proletár 
osztályharcok története nem ezt mutatja. A II. Internacionálé megszervező-
déséig még a centrum országaiban sem léteztek tömeges, többfunkciós mun-
kásszervezetek, amelyek a bérmunkarendszer megsemmisítésére törtek vol-
na, főleg nem ezek nemzetközi hálózatai.

Marx szándéka, hogy az elméletet a mozgalmi gyakorlat kifejeződésévé 
tegye, sosem valósult meg. A munkásmozgalom átalakíto�a a kapitalista ter-
melési módot, s nem felszámolta.9

A marxizmus történeti létezése ideológiaként kezdődik, munkásvezérek és 
pártértelmiségiek ideológiájaként, akik a munkások közö�i közvetítő kapocs 
funkcióját lá�ák el a munkásmozgalom nemzetközi integrációjában.10 A II. In-
ternacionáléban testet öltö� szociáldemokrácia ke�ős tevékenységet folytato�: 
szubkulturális, szervező és segélyező szolgáltatásokat nyújto� a munkásosztály-
nak, amely az ellentársadalom realitásának és a forradalom illúziójának furcsa 
elegyét biztosíto�a a bérmunkarendszer fenntartása melle�, s egymástól jól 
elhatárolt gazdasági és politikai küzdelmet folytato� a munkásság társadalmi 
integrációjáért, hogy minél jobb életlehetőségeket küzdhessen ki képviseltjei-
nek a kapitalista társadalmon belül. Mindezt a társadalmi forradalom termé-
szeti szükségszerűséggel bekövetkező eljövetelének hirdetésével kötö�e össze, 
amely a praxisra való re
exiót peremre szoríto�a a mozgalmi diskurzusban. A 
II. Internacionálé különféle politikai irányzatai az elméleti program módosítá-
sáért zajló küzdelemben kristályosodtak ki, ahogy a tiszta, mechanisztikus for-
radalmi alapvetést védelmező ortodoxia ennek a védelmében egységesült.11

8  Korsch, Karl: Marxism and philosophy (h�p://www.marxists.org/archive/korsch/1923/
marxism-philosophy.htm - utolsó letöltés: 2016.01.11.)
9  Korsch, Karl: Karl Marx. Russel & Russel, New York, 1963, 157.
10  Hüvely István: A szociáldemokrácia szocializmus-értelmezésének változásai – a radikaliz-
mustól a modern pragmatizmusig. Múltunk, 2001/2-3., 96-98.
11  Lukács György: Történelem és osztálytudat. Magvető, Budapest, 1971, 610.
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Munkásautonómia és a szociáldemokrácia kritikusai

A munkásmozgalom politikai és gazdasági vezetőinek szüksége volt egy ilyen 
hamis forradalmi vízióra. A társadalmi gyakorlat marxi elemzése többségük-
nek nem állo� érdekében, ezért a forradalmi proletariátus és az új társa-
dalomért folyó küzdelem jelszavai azok is maradtak, s a valóság fele� lebegő 
elvont fétisekké alakultak a mindennapi reformizmus árnyékában. „Elkerül-
hetetlen volt hát, hogy a forradalmi ideológia éppen azoknak a sikerén fusson 
zátonyra, akik hordozták. A parlamenti képviselők és az újságírók mozgalmon 
belüli megkülönböztetésével arra bizta�a ezeket az amúgy is a polgári értel-
miség köréből verbuválódo� embereket, hogy tovább folytassák polgári élet-
módjukat, a szakszervezeti bürokrácia pedig még az ipari munkásmozgalom-
ból munkás há�érrel érkezőket is munkaerő-ügynökökké te�e, akik a 
portékájukat úgy adták-ve�ék, mint bármely más árucikket”.12 A forradalmi 
bérmunkások tartósan csak spontán tömegakciókkal vagy a társadalom pó-
rusaiban megbúvó, kisszámú, egymástól elszigetelt intézményekkel (szövet-
kezetek, kommunák) tudták fenntartani a proletár jellegű társadalmi gyakor-
latot, amelyet a munkásosztály képviseleti intézményei minduntalan 
igyekeztek kooptálni. „A szakszervezeteknek elsősorban az a funkciójuk, 
hogy atomizálják, depolitizálják a mozgalmat, elrejtsék az egészre való vonat-
kozását; a mensevik (értsd: szociáldemokrata – V.D.) pártok viszont azt a 
feladatot töltik be, hogy ideológiailag és szervezetileg rögzítik a proletariátus 
tudatának eldologiasodását, és a tudatot a viszonylagos elpolgáriasodás szint-
jén tartják”.13 Ennek az elpolgáriasodo� állapotnak a terméke a revizioniz-
mus, amely a megcsontosodo� marxista hi�ételeket polgári társadalomel-
méletekkel kívánta feldúsítani, hogy adekvát tudati formát rendeljen a létező 
mozgalmi gyakorlathoz, de ugyanez a folyamat termelte ki a marxizmusnak 
Marx szellemében történő szisztematikus megújítását, az eldologiasodo� 
tudatformákból való kitörés kísérletét, elmélet és gyakorlat, tudat és lét merev 
szembenállásának felszámolását.

A marxizmus ideológiából elméle�é emeléséhez, a praxis kialakításához 
a relatív osztálybéke periódusának felszámolására és a szociáldemokrata or-
todoxia bukására volt szükség. Az első világháború és az azt követő hosszú 

12  Debord, Guy: A spektákulum társadalma. Balassi Kiadó – BAE Tartóshullám, Budapest, 
2006, 60.
13  Lukács: Id. mű, 622.
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forradalmi korszak összesen közel két évtizedének megrázkódtatásai felborí-
to�ák a munkásmozgalmi status quo-t. Felerősödtek a kapitalizmus válság-
jelenségei, amelyekre a II. Internacionálé, „mint annak a kispolgárivá vált 
munkásarisztokráciának a kifejeződése, amely érdekelt volt az egész világnak 
a kapitalizmus utolsó szakaszában végbemenő imperialista kizsákmányolá-
sában, ugyanakkor viszont el akarta kerülni ennek szükségszerű következmé-
nyét, a világháborút”,14 nem tudo� megfelelő választ adni. A munkásmozgal-
mi vezetők nagyon sok nyugati országban sodródtak az árral: először nyíltan 
támoga�ák a háborút, majd a forradalmi felkelésekkel szemben a polgári 
társadalom védelmére sie�ek. Ezek voltak gyakorlati konzervativizmusuk és 
elméleti sterilitásuk közvetlen következményei. A világháborús pusztítás 
okozta társadalmi erjedés és a munkásvezérek nyílt szembefordulása saját 
forradalmi ideológiájukkal felszínre hozta a munkásmozgalom lappangó el-
lentéteit: sztrájkhullámok, gyárfoglalások és más egyéb tömeges, spontán, 
direkt akciók jelezték, hogy a bérmunkások proletár volta csak há�érbe szo-
rult a társadalmi béke korszakában, de semmiképp sem tűnt el.

A proletár jellegű cselekvés megerősödése a marxizmus pozitivista, deter-
minista, fatalista jellegét visszaszoríto�a és előtérbe került az osztályharc 
konkrét formáinak elemzése. Lukács György, Antonio Gramsci, Rosa Luxem-
burg, Karl Korsch, Amadeo Bordiga, O�o Rühle, Anton Pannekoek, Herman 
Gorter, Sylvia Pankhurst, Daniel De Leon, José Carlos Mariátegui, Mana-
bendra Nath Roy, Alekszandra Kollontaj nem alko�ak egységes irányzatot, 
de marxizmusuk egyeze� abban, hogy a mozgalmi praxis megértésére és 
megváltoztatására szolgáló eszközként működö�, így ők le�ek az első rene-
szánsz marxista generáció zászlóvivői.

A kor egyik legnagyobb hatású eseménye az orosz forradalom volt, amely 
a végsőkig kiélezte a periódus legerősebb forradalmi és ellenforradalmi ten-
denciáit: egyrészről a munkásosztály szervezeti önállósodását, másrészről a 
proletár cselekvés puszta reprezentációvá foszlását. A formálódó tanácsok, 
gyárfoglaló bizo�ságok, munkásmilíciák a proletariátus osztállyá szervező-
désének kezdetét jelezték és azt az ígéretet hordozták, hogy a bérmunkások-
nak lehetősége nyílhat a tőke önértékesítési folyamatából való kilépésre.15 
Már a 19. század második felétől léteztek a proletariátus autonomista kísér-
letei, amelyek tagadták a polgári politikát, de az 1910-es években egy globális 

14  Uo, 253.
15  MEM 17. k., 312–313.
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forradalmi hullámmá fokozódo� a régi világ szociális erjedése. Ezt muta�ák 
Mexikó forradalmai, az Argentínában, Brazíliában és a karibi térség több ál-
lamában kitört felkelések, csakúgy mint az Észak-Olaszországot elöntő gyár-
foglalások és a spanyol „pistolerismo”. Az oszmán, orosz, osztrák-magyar és 
német birodalmak helyén politikai vákuum tátongo�, az USA-ban pedig első 
számú közellenséggé vált a Világ Ipari Munkásai (IWW) nevű, milliós tagsá-
gú szindikalista szervezet. Kirobbantak a perzsa demokratikus forradalom, 
Kína forradalmai, a közel-keleti arab és kurd lázadások, s megingo� az egész 
gyarmati rendszer.

A bolsevizmus

A munkás- és parasztfelkelések Oroszország kivételével csak ideiglenes győ-
zelmeket ara�ak, o� viszont a bolsevik kormányzat a polgárháború kénysze-
rére hivatkozva feladta munkásdemokrata elképzeléseit és „államosíto�a” a 
tanácsmozgalmat.16 A bolsevikok meg voltak győződve arról, hogy csak ők 
vívhatják ki a munkásosztálynak a szocializmust. Lenin szavaival: „Igenis, egy 
párt diktatúrája! Ezen az alapon állunk s erről a talajról nem térhetünk le, mert 
ez az a párt, (…) amely képesnek bizonyult arra, hogy a munkásosztályt a 
régi társadalom mélyreható és gyökeres megváltoztatásának útjára vezesse.”17

A bolsevizmus, amíg nem vált a szovjet állam legitimációs ideológiájává, 
maga is praxis-orientált mozgalomként funkcionált, de kezde�ől fogva rabja 
volt a pártforma fetisisztikus felmagasztalásának. Ez két fő körülménnyel ma-
gyarázható. A szakirodalomban sokat hangoztato� orosz elmarado�ság nem 
csak gazdaságilag jelentkeze�, hanem a forradalmi szubjektivitás terén is. Ez 
persze nem jelenti azt, hogy ne le�ek volna meg a feltételek a proletariátus 
osztállyá szerveződéséhez, ezt az 1905-ös és 1917-es tanácsmozgalom bebi-
zonyíto�a, de léteztek erős forradalmi tradíciók, amelyek ezzel a mozgalom-
mal ellentétes célokat fogalmaztak meg.18 A forradalmárság cégérét hordozó 
bolsevikok 1917 elő� nem a cári rezsim által elnyomo� osztályok bizalmát, 

16  Kolakowski, Leszek: Main currents of Marxism, II. Clarendon, Oxford, 1978, 487–488.
17  Lenin Összes Művei, 1-55. kötet. Kossuth, Budapest, 1963–1980 (A továbbiakban: LÖM), 
39. k., 129.
18  Debord: Id. mű, 61–62.
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sokkal inkább a saját magukban való hitet építe�ék fel.19 A II. Internacionálé 
„árulása” és a munkások menetelése a világháború vágóhídjára pedig tovább 
erősíte�e a forradalmi ideológiát.20 A századforduló óta kívánt kiegyenlítődést 
a marxizmus determinista és voluntarista szárnyai közö� a bolsevizmus ideo-
lógiailag végbevi�e, de a szovjet állam megszilárdulásával és még inkább a 
sztálini nagy fordula�al egyértelművé vált, hogy valójában két különböző 
jellegű folyamat csúszo� egymásra, került kölcsönhatásba egymással. A bol-
sevik pártdiktatúra és a tanácsrendszer osztálydiktatúrája eltérő minőségű 
társadalmi jelenségek. Ha a forradalmi szubjektivitás a párté, akkor nem lehet 
a proletariátusé.21 „Lenin oly módon döntö� a szabad cselekvés melle�, hogy 
ezt történelmi szükségszerűségnek kiálto�a ki, vagyis egy percig sem bízta 
spontán cselekvésre a fejleményeket (…), hanem a pártvezetőség akaratát 
te�e meg mérvadónak, a többiek számára felsőbb erőként működő szükség-
szerűségnek.”22 Ennek a szükségszerűségnek a tartalma az árutermelés és a 
bérmunkarendszer fenntartása volt, amely uralkodóosztály-pótlékká te�e a 
„forradalmi bürokráciával” kiegészülő „totális társadalomirányítókat”.

Az orosz forradalom történelmi kompromisszuma: a munkások, parasztok 
és katonák szovjetjeinek szövetsége a hivatásos forradalmárokkal és bürokra-
tikus karrieristákkal a cárizmus és a katonatiszti diktatúra ellen, csak alárendelt 
mozzanatként tartalmazta azt a marxista elvet, miszerint „minden egyes ember 
szabad fejlődése az összesség szabad fejlődésének feltétele.”23 Főtendenciaként 

19  A bolsevik párt taglétszáma csak az 1917-es esztendőben kezd el szigni�kánsan nőni és 
milliós nagyságrendeket a hatalom átvétele és megszilárdulása után regisztrálhatunk. 1917 már-
ciusában huszonnégyezer tagja volt a pártnak és korántsem a „haladó munkások” voltak több-
ségben. Krausz Tamás: Szovjet thermidor – a sztálini fordulat szellemi előzményei. Napvilág, Bu-
dapest, 1996, 29-33.
20  Tamás Gáspár Miklós: Törzsi fogalmak II. Atlantisz, Budapest, 1999, 262.
21  „Mit jelent az uralkodó osztállyá szerveze� proletariátus? Azt jelenti, hogy a proletariátus 
erőben és szerveze�ségben eléggé gyarapodo� ahhoz, hogy a gazdaságilag kiváltságos osztályok 
ellen folytato� egyes harcok helye� általános kényszereszközöket alkalmazzon az ellenük való 
harcban; de csak olyan gazdasági eszközöket alkalmazhat, amelyek a maga saját salariat (bér-
munkás) jellegét, ezért saját magát mint osztályt is megszüntetik; ezért teljes győzelmével vége 
lesz uralmának, mivel osztályjellege is megszűnt. (…) A németek körülbelül 40 milliót számlál-
nak. Netán pl. mind a 40 millió a kormányzat tagja lesz? Certainly! (Bizonyára!) Mivel az ügy a 
közösség önkormányzatával kezdődik.” MEM 18. k., 603-604.
22  Hanák Tibor: Az elmaradt reneszánsz – marxista �lozó�a Magyarországon. Európai Protes-
táns Magyar Szabadegyetem, Bern, 1979, 313.
23  MEM 4. k., 460.
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először a paraszti anarchia, majd az azt elnyomó erőltete� iparosítás jelent 
meg, amely az osztálytársadalom konzerválását és a kommunizmus ígéretének 
távoliságát jelente�e. A bolsevizmus ideológiai alapelve, hogy „a szabadság 
birodalmának tudatos akarása az egyéni szabadságról való lemondást jelenti. 
Azt jelenti, hogy az egyénnek tudatosan alá kell rendelnie magát azon össza-
karatnak, amely a valóságos szabadság életre hívására hivato�, és amely komo-
lyan kísérletet tesz az ebbe az irányba vezető első, nehéz, bizonytalan és tapo-
gatózó lépések megtételére. Ez a tudatos összakarat a kommunista párt.”24 
A bolsevikok az egyenértékesség elvét és polgári konkretizálását, a jogot és 
betartását felügyelő államot szükségszerűnek nyilváníto�ák.25

Lenin politikai �lozó�ája jól tükrözte a bolsevizmusét: a proletariátus dik-
tatúrája a munkásosztály képviselőinek diktatúrájával vált azonossá.26 
Az 1930-as évekre újabb marxista ortodoxia szilárdult meg a bolsevizmus 
képében, amely a szociáldemokrata verzióval szemben rendelkeze� azzal az 
előnnyel, hogy politikai egyeduralomra juto� az orosz forradalom vállain és 
egy imperialista nagyhatalom hivatalos ideológiájává vált. Beigazolódtak An-
ton Pannekoek félelmei: „az emberek maguk kell történelmet csináljanak, 
különben a történelmet mások fogják alkotni a számukra.”27 A neomarxista 
alternatíva kialakulása a ke�ős ortodoxia kritikájával és a munkásmozgalmi 
tapasztalatok rendszerezésével ve�e kezdetét a 20. század első három évtize-
dében.

24  Lukács: Id. mű, 629-630.
25  LÖM 33. k., 90.
26 „Mindenki tudja, hogy (…) az osztályokat rendszerint és a legtöbb esetben, legalábbis a 
modern civilizált országokban, politikai pártok vezetik; hogy a politikai pártok általános sza-
bályképpen a legtekintélyesebb, legbefolyásosabb, legtapasztaltabb, a legfelelősségteljesebb 
tisztségekre megválaszto� egyének, az úgyneveze� vezetők többé vagy kevésbé állandó csoport-
jai irányítják. Mindez ábécé. Mindez egyszerű és világos.” LÖM 41. k., 23.
27  Pannekoek, Anton: Marxism as action. h�p://www.marxists.org/archive/pannekoe/1915/
marxism-action.htm – utolsó letöltés: 2016.01.11.)


