
Napjaink átértékelése
1914-ben kezdődött és 1933-ban fejeződött be a modern mun

kásmozgalomnak az a tragikus szakasza, amelyben a szociál
demokrata párt megkorrigálhatatlanul elkispolgáriasodott a foly
tonos opportunizmusban, a kommunista párt pedig összezavartan 
és fölkészületlenül összeroppant a reakció szervezett támadásai 

I  előtt. A szociáldemokrata pártokat ugyanúgy készületlenül találta 
annak idején a világháború kirobbanása, mint ahogyan, húsz esz
tendő múltán, a kommunista pártokat készületlenül találták a nem
zetközi reakció rohamai. Időközben a kommunisták pontról pontra 
kimutatták a szociáldemokraták mulasztásait, a paktumok sorozatát 
és végül behódolásukat a polgári állameszmének. De remélhetőleg 
nemsokára megfogamzanak majd az egységes munkásmozgalom 
csírái s ennek a mozgalomnak a teoretikusai ugyanígy, joggal és 
kellő történelmi adattal alátámasztva, rá fognak mutatni a kom
munisták éretlen politikájára, puccsista blanquizmusára és végül, 
parlamenti behódolására. A II. Internacionálé egy emberöltő alatt 
hasznavehetetlenül elöregedett, ez ma már történelmi tény s hol
napra nyilvánvalóvá válik a III. Internacionálé széthullása, amely 
a társadalom forradalmi szakaszában szervezeti megerősödéséig 
sem tudott fölfejlődni. Szörnyű vádak lennének ezek, ha nem lát
nánk magunk előtt a valóság tényeit.

A megtörtént balfogások sorozatából nem akarunk erényeket 
kovácsolni a magunk részére, akik évek óta ellene voltunk a két 
munkáspárt oktalan politikájának. Világosan láttuk a tragédiát, 
aminek be kellett következni. De hiábavaló lenne most a „forra
dalom bűnöseiről“ beszélni olyan sóvár rosszindulattal és fölényes 
gőggel, mint annak idején a „háború bűnöseiről“ beszéltek. A né
met eseményeket tekintve, például, oktalanság lenne akár csak 
Scheidemannt, akár csak Thälmannt okolni a katasztrófáért. Marxi 
történelem-szemlélet alapján lehetetlen föltételeznünk, hogy egyes 
személyek megfordíthatták volna az események vonalát. Egyének 
álltak a mozgalom előterében, de ezek a személyek csak exponált 
figurái voltak magának a még ki nem alakult osztályakaratnak 
és forradalmi erőnek. Scheidemanntól és Thálmanntól fenntartás 
nélkül csakúgy nem kérhetjük számon a forradalom elbukását, 
mint ahogyan Noskevel és Janka Andreassal nem azonosíthatjuk 
egyrészről a szociáldemokrata, másrészről a kommunista pártot, 
mint munkástábort. A forradalomnak történeti adottságoknál 
fogva el kellett buknia. Ezeknek a törvényeknek részletes meg
mutatása, a helyzet pontos meganalizálása nem lehet ennek a né
hány soros írásnak a föladata. Annyit azonban elvi álláspontunk 
tisztázásául le kell szögeznünk, hogy a háború utáni forradalmi 
hullámot nem a proletáriátus ereje, hanem a burzsoázia gyönge- 
sége táplálta és indította el útjára. A háború gazdasági, politikai



és morális romjain adva voltak a forradalom objektív előföltételei, 763 
de majdnem a maguk egészében hiányoztak a győzelmes harc szub
jektív, emberi föltételei. A háború viharában nemcsak a bur
zsoázia, hanem a proletariátus tábora is dezorganizálódott és de- 
moralizálódott. Az egyik oldalon adva voltak a kétségbeesett gaz
dagok, a másikon pedig ia nekikeseredett szegények. S a proleta
riátus, amely kezében fegyverrel tódult haza a frontokról, láza
dozva izzott a körülvevő káoszban, de föllobbant indulatait nem 
tudta forradalmi öntudattá fokozni. A tragikus fordulat akkor 
vette kezdetét, mikor a munkásmozgalom kettészakadt. Ettől a pil
lanattól kezdve a forradalom stratégiai vonala is ketté szakadt s 
a ketté szakadt vonal, mint két mérges kígyó egymásnak esett, tel
jesen megfeledkezvén a másik oldalról, a birtokon belül maradt, 
tudatosan szervezkedő reakcióról. Nem az a baj, hogy a szociál
demokrata párt ketté szakadt, ennek a proletárosztályon belül lévő 
gazdasági és szellemi rétegeződés miatt be kellett következnie s 
valljuk be, a magunk részéről egyszer és mindenkorra megvalósít- 
hatatlannak tartjuk a két párt egyesülésének szép álmát. A pro
letariátus osztályán belül éppen úgy meg vannak az ellentétek, a 
különféle súrlódási felületek, mint ahogyan a polgári osztályon 
belül meg vannak. De amíg a polgári osztályon belüli ellentétek 
harca nem egymás ellen, hanem, ha máskép nem megy, egymás 
ellenére is a profit megszerzéséért folyik, addig a proletárosztályon 
belüli ellentétek teljes erővel és elvadultsággal egymás ellen éle
ződtek ki. Mindkettő marxista pártnak vallotta magát s ahogyan 
szétszakították a szervezeti egységet, ugyanúgy a marxi ideológiát 
is ketté szakították. Eveken át az egyik csak az evolúció, a másik 
csak a revolució elméletét hangsúlyozta ki. Holott a marxi szo
cialista koncepció úgy az evolúció, mint a revolució elemeit magá
ban foglalja. Marx sohasem beszélt a demokráciáról máskép, mint 
közbeeső periódusról, melyet a munkásság föltörekvő erejének kell 
kiharcolnia, hogy aztán a demokrácia kereteiben fölkészülhessen a 
diktatúra szakaszára, mely az osztálytársadalom megszüntetésének 
s a szocialista közösség felépítésének előföltétele. A két párt egymás 
elleni harcának lendülete az egyiket elszántan jobbra, a másikat 
elszántan balra tolta. Elvakultságukban az eszközt célnak látták.
A szociáldemokraták a demokráciára, a kommunisták a dikta
túrára esküdtek ahelyett, hogy a kettőt egymás szükséges kiegé
szítőjének fogták volna föl a cél érdekében. A pártok gócpontjában 
a  megsértődöttség és féltékenység jellemezte ezt a harcot s az 
átgondolatlanul kiadott jelszavak összezavarták a proletáriátus 
tisztánlátását. Különben érthetetlen lenne a két tábor közkatonái
nak egymás elleni támadása, a szervezett munkásság jobbszárnya 
úgy harcolt a kommunisták ellen, mint politikai bérencek, bolsevik 
ügynökök ellen s a balszárny tűzzel és vassal támadt föl a szociál-
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demokraták, mint szociálfassiszták ellen. Munkás állt szemben 
munkással, a Marx-idézetekkel zsonglőrködő éretlen és lelkiisme
retlen vezérek jóvoltából, miközben a reakció majdnem zavartala
nul szervezkedett a döntő ütközetre.

A szociáldemokraták politikája tolerálta a polgárság aspirá
cióit, a kommunisták annyira belelovalták magukat a diktatúra 
frazeológiájába, hogy megfeledkeztek élni a demokrácia nyújtotta 
lehetőségekkel. Egymást akarták elpusztítani az útból s közben 
megfeledkeztek Hitlerékről, akik egyenes vonalban a hatalom meg
hódítására törekedtek. A szociáldemokraták demokráciarögeszméje 
jó volt nekik arra, hogy összehozzák és megerősítsék erőszakszer
veiket s a kommunisták diktaturarögeszméje jó volt nekik arra, 
hogy a „fenyegető vörös rém“ ellen maguk mellé állítsák a meg
riadt birtokos osztállyal együtt az elnyomorodás lejtőjére jutott 
kispolgárságot s a munkanélküli proletáriátus nagy tömegét is. 
Lenin határozottan és világosan különbséget tett a taktika és op
portunizmus között, de ezt a tanítást a munkáspártok egy pillanatra 
sem tudták fölérteni. Hitlerék azonban nemcsak megértették, ha
nem helyesen, céltudatosan éltek is vele. A szociáldemokraták op
portunizmusukat mindvégig taktikának minősítették, a kommunis
ták féltek a taktikai lépésektől, nehogy opportunistáknak tűnjenek 
ellenfeleik előtt. Hitlerék jobbra és balra „paktáltak“, de azok, akik 
annakidején ezt butaságnak és gerinctelenségnek minősítették, ma. 
láthatják, hogy a „paktumok“ nem paktumok, hanem a cél érde
kében alkalmazott taktikai fogások voltak. A taktika és stratégia 
lényegét egy mondatban így értelmezhetjük: „Együtt ütni és külön 
menni“. Ezzel szemben a két munkáspárt külön ment és egymást 
ütötte. Számítottak a polgári osztályon belüli ellentétek kiéleződé
sére, „optimizmusukban“ odáig mentek, hogy a jelenlegi válságról 
megállapították, ez az utolsó válság, a kapitalizmus végórája. Úgy 
látták, hogy a polgári osztályon belül olyan erősek az ellentétek, 
hogy ezekből az ellentétekből adódó harcba az egész rendszernek 
bele kell pusztulnia. Ez a „tudományos diagnózis“ nemcsak, hogy 
nem vált be, de bénítólag hatott vissza magára a proletáriátus 
mozgalmára is. Marx idevonatkozó megállapításaival szemben föl
tételezték, hogy a kapitalista termelési rendszer, egy bizonyos fo
kon, önmagában összeomlik. Ma már a vak is láthatja, hogy a pol
gári osztályon belüli ellentétek a profit utáni hajszából adódnak, 
de céljuk semmilyen formában nem az, hogy a föltörekvő osztály
nak segítséget nyújtsanak. Az egymás ellen villongó polgári pártok 
a föltörekvő osztállyal szemben minden időben egységesek voltak 
és életük végéig azok is maradnak. Ezt a fönnálló rend birtokviszo
nya és a polgárság osztálytudata határozza így meg.

Látjuk, hogy ezidőszerint nem így van ez a proletariátusnál. 
A proletariátus osztálytudata most van kialakulóban, a termelés-



ben az alárendelt szerepét tölti be s politikai harcainak nincsenek 765 
kellő hátvédei. A polgárság, mint a termelő eszközök birtokosa, 
politikával védekezik és fegyveres erőszakszervezetekkel ta rtja  fé
ken a fennálló rend ellenfeleit. Azé az alkotmány ózó jog, akié a 
termelő eszköz! A munkásságnak semmije nincs munkaerején kí
vül, politikájának tehát csak annyiban lehet jelentősége, amilyen 
mértékben erősek mozgalmi szervezetei. Politikájának nem a par
lamenti képviselők száma, hanem az üzemi és szövetkezeti szerve
zetek tagsága és akcióképessége határozza meg jelentőségét. Lásd: 
Hitlert nem a barnainges parlamenti képviselők, hanem a fegy
veres szervezetek segítették a kancellári székbe. Ezzel szemben a 
két munkáspárt szervezeteinek a jelentősége a közelmúltban jó
formán a nullára apadt, ök még mindig komolyan versenyeztek a 
mandátumokért, holott a reakció pártjai már nyíltan kutyába sem 
vették a parlamentet. A szociáldemokraták miniszterségért vere
kedtek, a kommunisták pedig Moszkvából hazahozták az agg Klara 
Zetkint, hogy mint korelnök megnyissa a Reichstag üléseit. Papén, 
hogy demonstrálja a parlament semmibe vevését, ezen a napon 
Hindenburghoz utazott, az elnök vidéki rezidenciájára. Ezen a na
pon lett félremagyarázhatatlanul világossá a két munkáspárt ok
talan elpolitizálódása s egyben az is világossá lett, hogy a két el
lenséges párt nagyrészt csak frazeológiában különbözik egymástól.
A parlamentárizmusnak, ennek az adekvát polgári kormány formá
nak, mindketten fanatikus hívei s a magukat ortodox marxisták
nak valló kommunisták semmivel sem kevésbé Lassalleánusok 
mint a bemsteini revizionizmusba ragadt szociáldemokraták.

A hatalmas színjáték után a fügöny öszecsapódott. Marx ha
lálának 50-ik évfordulóján a nemzetközi munkásmozgalom hul
láma rohamosan süllyed a mélypont felé. Az ellenforradalmi Ro
mánia után Németország, utána Ausztria következik és Rómában 
Mussolini védnöksége alatt már dolgoznak a négy nagyhatalom 
szövetséges összeépítésén. Születendőben van és világra fog jönni 
MacDonald bábasága mellett az olasz, német, angol és francia kor
mány fasszista blokkja. Sötét, reakciós idők következnek. A mun
kásmozgalomnak jóformán újból elölről kell kezdenie mindent. És 
elölről is fogja kezdeni, mert ez a fejlődés törvénye. Nincs előle 
kitérés. A harc újra indul és erősebb lesz minden eddigi harcnál.
A pártok veszekedései helyébe az osztály küzdelme fog lépni, aho
gyan azt a történelmi materializmus a proletariátus föladatává 
teszi. Ennek az új harcnak az eddiginél tudatosabbnak és organi- 
záltabbnak kell lenni. És ez a tudatosság és organizáltság lesz a 
garanciája az emberiség fölszabadításáért folyó küzdelem győzel
mének.

Kassák Lajos
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Napjaink átértékelése
и.

A M unka  27-ik számában m egjelent „N apjaink átértékelése” című 
első cikkemmel kapcsolatban pesszimistának minősítettek, fejtegetései
m et nem tartják  kívánatosnak a mozgalom szempontjából. Micsoda el- 
vakultság kell ahhoz, hogy m agukat szocialistáknak nevező emberek így 
lépjenek fel az őszinte szó és a korrektiv kritika ellen. Beismerem, hogy 
nem  vagyok optimista, de tagadom azt, m intha pesszimista lennék. 
N apjainkban csak az együgyüek lehetnek optim isták s csak a meg- 
hasonlott mamelukok lehetnek pesszimisták. K ritikus szemmel vizs
gálom a helyzetet, m ert ma szükség van a józan m arxista kritikára. 
A reakció bekövetkezett s ha nem akarunk szétmorzsolódni a terroris
ták  m arkaiban, őszintén számot kell vetnünk helyzetünkkel, elvakult- 
ság és megtévesztő szájaskodás nélkül keresnünk kell a kivezető utat.

Ahhoz, hogy ezt az u ta t m egtaláljuk, kritikusan vissza kell tekin
tenünk a közelmúlt esztendőkre s még kritikusabban és szigorúbb 
m értékkel kell fölm érnünk közvetlen mai lehetőségeinket. Elismerjük, 
liáládatlan feladat. A munkásmozgalom jobboldalán Kautsky oppor
tunizmusa ködölte el az irányvonalat, a baloldalt pedig a moszkvai 
csillag vakította el.

Válaszúihoz érkeztünk.
De ki foglalkozik ma ezzel a kérdéssel hivatalosan? Mi adja meg, 

például a levert német munkásmozgalom központi alaphangját? A 
szociáldemokrata és kommunista munkások ezreit és tízezreit össze- 
fogdosták, megkínozták, börtönökbe és internálótáborokba zsúfolták, 
s mégis a szociáldemokraták azt írják, hogy nem érzik m agukat legyő
zőiteknek, m ert hiszen a legutóbbi választás alkalmával, amely m ár 
erősen a H itler-terror alatt folyt le, 7 m illió szavazatot kaptak. Megdöb
bentően gyatra okfejtés. És a kommunisták európai kőnyomatosa is azt 
írja , hogy a K. P. D. szilárdan áll, am it az is bizonyít, hogy az utolsó 
választáson 5 millió szavazatot kapott a p á r t . . .  Mi ez, ha nem önámítás 
és felelőtlen demagógia? Csak nem gondolhatjuk komolyan, hogy 
valóban forradalm i ténykedésnek m inősíthető az a „művelet”, hegy a 
munkásszervezkedés őshazájában 12 millió elkeseredett em ber titkosan 
leszavazott a m unkáspártokra? Gondoljuk csak meg, az adott körül
mények között nem éppen a munkásmozgalomnak eleddig a legna
gyobb válságát, elpolitizáltságát jelenti ez a tény? Hol volt ez a 

i 12 millió forradalm ár akkor, m ikor H itler átvette a hatalm at és kiadta 
a jelszót a m arxisták k iirtására? Válasz helyett hallgatás és tudatos 
mellébeszélés az egész vonalon. A környező államok szocialista vezetői 
szeretnék úgy föltüntetni a helyzetet, m intha a ném et válság magában 
álló vagy legalább is elszigetelhető jelenség lenne. Nem hisszük, hogy 
merő butaság az ilyenfajta okoskodás mozgatója. A szocializmus neei- 
zetközi eszméje gyakorlatilag nemzetközi mozgalmat jelent s a német- 
országi eseményekben összesíi rí tetten az egész mozgalom tükörképét 
látjuk. Az Sz. P. D. összeomlásával a többi országok szociáldemokrata 
pártja inak jelentősége is erősen összezsugorodott s a K. P. D. össze-



morzsolásával, nagyon valószínűleg, a többi országok mai kommunista- 793 
pártja inak  a csontja is össze fog roppanni. A reakciós hullám  tovább 
vonul és elborítja Európa testét. Csak tem pójában és színezetében 
külömbözik m ajd a németországi kiindulóponttól. Ha marxista szem
lélettel ennek az általános munkásmozgalmi válságnak az okait ku tat
juk , akkor, az előző cikkemben fölvetett m om entumokkal együtt, rá 
kell m utatnunk az egész gyakorlati mozgalom antim arxista voltára. A 
szociáldemokraták, az opportunista Kautsky befolyása alatt (kivétel 
ta lán  csak Ausztria) skrupulusok nélkül lem ondtak a végcélpolitika ki
hangsúlyozásáról és a gyakorlati mozgalom aktivitásáról, a kommunista
pártok pedig száz százalékig függvényeivé lettek Moszkva külpolitiká
jának. A II. Internacionálé, m int egy vak torony állt a munkástömegek 
fölött, a II I . Internacionálé m egválthatatlanul az orosz politika expo
nense lett. Az európai kommunista pártok azzal, hogy fenntartás nélkül 
alávetették m agukat a III. Internacionálé rendelkezésének, elvesztették 
saját nézőpontjukat, kevesebb figyelemmel voltak közvetlen ellenfeleik, 
országuk kapitalistáinak stratégiai m ozdulataira, m int az Internacio- 
nálé központi titkárának szemöldökrándítására. Ezek a pártok önálló 
mozdulatokra kényszerült táborokból egyre inkább átalakultak Orosz
ország elő- és hátvédeivé. A nemzetközi végcélpolitikát valami tértől 
és időtől független abstrakciónak értelmezték. Úgy vélték, ha Moszkva 
Szovjetoroszország szempontjából jól dolgozik, következésképpen ők 
is jól dolgoznak, ha föltétel nélkül alá vetik magukat Moszkva rendel
kezéseinek. Szögezzük le, hogy szerintünk Moszkva az orosz forradalom  
érdekében jól dolgozott. Tudatosan és eredményesen végezte el a Nep- 
politikát csakúgy, m int az európai pártok képviseletének a parlam entbe 
való beolvasztását, a III. Internacionálé látható agitátorainak kivoná
sát az európai mozgalomból, a kereskedelmi és meg nem támadási szer
ződések megkötését. Mindezt időszerűen, m int taktikai fogást hajto tta 
végre. Ennek a műveletnek azonban meg van a maga fény és árny
oldala. Mintegy állandó tűzvészben a Szovjethatalom megerősödött, de 
ugyanekkor az európai mozgalom áldozatul esett ennek a győzelemnek.
Az európai pártok, velük együtt és első sorban a K. P. D. megfeled
keztek közvetlenül vállalt feladataik sajátos törvényeiről. Centralizált 
töm egpárttá k iáltották ki m agukat anélkül, hogy m egépítették volna 
éltető sejtjeiket és mozgatható csapataikat. Harcot „vezettek” anélkül, 
hogy számoltak volna állam uk technikai fejlettségével, vagyoni elosz- 
iódásával, kulturális nívójával és hatalm i rétegeződésével. Nem tudtak 
gyökeret ereszteni, m ert hiszen nem is vették figyelembe a talajt, 
am iben meg kellett volna kapaszkodniok. Hanghőséggel nem pótolható 
a tudatosan alakító cselekedet. S hogy ők nem cselekedtek, hanem 
parlam entesdit játszottak, most cselekednek ellenfeleik, a parlam ent 
félredobásával és a gondolkodó emberiség rémületére.

Németországban vért csapolnak a sorsa m egjavításáért küzdő pro- 
letáriátusból és máglyára vetik a könyveket, amik az em ber m ateriális 
és szellemi fölszabadulásáért szólották. És ennek a máglyának a lángjai 
nem  fognak egyhamar kialudni.

Optimizmust követelnek tőlünk? Értelm etlen, vak játék ez a vészé-
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delmek közepette! Nem akarunk ennek a játéknak a résztvevői lenni.
Sajnos, milyen kevesen gondolkodnak így és milyen kevesen akar

ják  m aguknak is bevallani a kegyetlen valóságot. A m unkáspártok szó
nokai és lapjai még m indig úgy beszélnek és írnak, m intha semmi 
komolyabb nem történt volna, vagy úgy beszélnek és írnak, m intha a 
jelen  pillanatban is készen lennének egy ellentámadásra. A kommu
nisták központi «kőnyomatosa azt írja, hogy az utóbbi napokban 300.000 
illegálisan készült Rothe Fahne-t helyeztek el illegális úton a német 
tömegek között. És a megszokott modorban és a megszokott hátsó ajtók
kal ellátottan beszélnek továbbra is az egységfront előkészítéséről. Egy 
p illanatra nem estek ki a zsurnalisztika paroxizmusából úgy látszik még 
mindég nem gyógyultak ki mesterségesen fölidézett optimizmusuk
ból. Ezek a szólamok, s velük szemben a tény az, hogy a ném et szak- 
szervezetek H itlerek kezében vannak és megkezdődött a ném et munkás
ság fassizálódása. Moszkva, érthetően, nem avatkozik bele a bonyodal
makba. Litvinov, a Hitler-uralom  m ásnapján, kereskedelmi megbeszé
lésre ü lt össze Neurath-tal. A szociáldemokrata részről, néhány nap 
múlva, Wels pártvezér kilépett a II. Internacionálé elnökségéből. És 
így tovább, sehol egy lépés, amely csak közeledést is jelentene a ki
vezető ú t felé. Pedig a két p árt vezetői mennél tovább folytatják ezt 
a részben opportunista, részben önámító manövrirozást, a ném et ese
ményeknek annál tragikusabb kihatása lesz az egész európai munkás
mozgalomra. Hosszú esztendők, talán évtizedek társadalm i képe for
m álódik ki ezekben a véres, riadalmas órákban. Természetesen, nagyon 
sok függ a munkásmozgalom kritikai magatartásától. M ondjunk le az 
ábrándokról, m ert részünkről most komoly ellentámadásról szó sem 
lehet, de készüljünk fel a mozgalom új szakaszára, amely form ájában 
és módszereiben sokban kell, hogy különbözzön az eddigitől.

Alapvető feladat: a szocialista mozgalomnak politikai mozgalom
ból társadalm i mozgalommá való átalakítása.

*
A színen lejátszódó események mögött rejte tt, sokféle hatóerők 

működnek. Maga a látható, m indennapi mozgalom sem m erül ki a 
közismert politikai akciókban. A mai munkásmozgalom elpolitizáló- 
dását kóros tünetnek tartjuk . A politikai front m ellett nem kisebb és 
nem  is másodrendű tényező a gazdasági és kulturális front. Ha sor
rendet állítunk fel, akkor mozgalmi jelentőségük szerint a három  alap
tényező fontosságát így gondoljuk el:

1. Gazdasági mozgalom.
2. Kultúrmozgalom.
3. Politikai mozgalom.
Gazdasági helyzetünk határozza meg osztályhelyzetünket, ku ltu

rális nívónk szabja meg tudatunkat, szellemi és fizikai igényeinket, a 
politikai mozgalom a hatalom  m eghódításáért vagy m egtartásáért foly
ta to tt harc közvetlen form ája s ennek a harcnak alátámasztója: gazda
sági szervezeteink erőssége és kultúrtudatunk  fejlettsége.

A politikai mozgalom jelenségeivel, a németországi tragédiával 
kapcsolatban, m ár foglalkoztunk. A balsikerek sorozatának kútforrása,



hogy a hárojn frontot, amelyek csak egységükben jelenthetik  az egész- 795 
séges mozgalmat, szétválasztották s az összes erőket a politika vonalá
ban koncentrálták. Ez a leszűkített vonal csak szellemi korlátoltsághoz 
és mozgalmi csődhöz vezethetett.

Időközben a gazdasági szervezetek, amelyek a mozgalom funda
m entum át kell, hogy adják, majdnem  teljesen elsenyvedtek a vezető 
bürokrácia tehetetlensége folytán, egyrészt, másrészt az R. G. O. ideges, 
m induntalan módszert változtató „irányítása” m iatt. A hivatalos szak- 
szervezetek vezetői nem éreztek magukban erőt a szabotázsok megszer
vezéséhez, sztrájkok vezetését nem vállalták, nem utolsó sorban a kor
mánybeavatkozástól való félelmükben. Az R. G. 0 . „szociálfassiszták” 
elleni gyűlölettel „vad” sztrájkokat rendezett, amelyek inkább a szak- 
szervezeti bürokrácia, m int a kapitalista rendszer ellen voltak kiélezve.
Nem gondoltak azzal, hogy a bürokráciának ilyetén való kom prom it- 
tálásával együtt a szakszervezetek organizációs jelentőségét is meg
gyöngítik, sőt csakis ezt érhetik el. A bürokrácia mindvégig a helyén 
m aradt, de a komoly gazdasági mozgalom eltűnt a föld színéről. Attól, 
hogy a vadászok egymás ellen sütögetik el a puskájukat, nem igen 
szokott a vad elesni. A szocialista társadalm i mozgalomból radikális 
politikai mozgalom lett. H ajrá! A parlam ent irányába!

Az eredmény majdnem kétségbeejtő. Mégis csak 14 többé-kevésbé 
dem okratikus esztendő állt a K. P. D. vezetőinek a rendelkezésére, 
ahhoz, hogy organizációs m unkát végezzenek, hogy a forradalom utáni 
védelmi állásban előkészüljenek a döntő akcióra. Szervezeteink erős
sége létszámban és kultúrnívóban: mozgalmi sikereink garanciáját
képezi. Ezzel szemben, ha felállítjuk a mérleget, azt látjuk, hogy :

Az április első hetében lefolyt ruhrvidéki üzemi tanácsok válasz
tásánál, tehát azon a vidéken, ahol a K. P. D. és az R. G. 0 . azelőtt 
nagyon jól állt, a következő arányban oszlott meg a munkásság szava
za ta :: R. G. O. kapott 14.483, vagyis az összszavazatok 9%-át (1931-ben 
kapott 28.3 % -ot), az N. S. B. O. (H itlerék szervezete) kapott 46.595 
szavazatot, az összszavazatok 30.8%-át (1931-ben kapott 3.6% -ot).
E rre a „kis eltolódásra” a K. P. D. kőnyomatosa azt a megjegyzést 
m ondja, hogy „Láthatjuk, H itlerék marxizmus elleni jelszavai a bánya
munkásság ellentállásán, m int valami gránitsziklán szétmorzsolód
tak ” . . .  Ahogyan a politikai fronton szenvedett vereségeket jelenték
telen incidensnek akarják minősíteni, ugyanígy a gazdasági mozgalom, 
természetszerűen, bekövetkezett kudarcát is elkenik. Ahelyett, hogy a 
mozgalom további érdekében, saját vereségük okairól beszélnének, az 
ellenfél sikereinek elhallgatásával akarnak a munkásságban optimista 
képzeteket ébreszteni. V ájjon a német proletáriátus még mindig nem 
nőtt ki a gyerekcipőkből? A szervezett munkások milliói még mindig 
nem érdem elték ki vezetőiktől, hogy a sikerek idejében csakúgy, m int 
a vereségek szakaszában őszintén szóljanak hozzájuk? Hogy nyíltan 
feltárják  előttük a veszedelmek nagyságát és az okok m ibenlétét? Nem 
kétséges, hogy a ném et szociálista munkásmozgalomnak van olyan 
élcsapata, amely elb írja a helyzet őszinte feltárását és kellő tisztán
látással hozzá tudna látni az ingadozók megerősítéséhez és a szervezetek
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újjáorganizálásához. De, ha nem így lenne, annál szomorúbb ez a 
vezetőkre nézve, akik több, m int egy évtizedig élvezték a tagság bizal
m át s akiktől az alacsonyabb képzettségű tömegek a szocialista kultúra 
fejlesztését és a mozgalom észszerű irányítását várták. A politikai és 
gazdasági vonal összeroppant és ennek az összeroppanásnak nem kis
m értékben a ném et munkástömegek alacsonyfokú szocialista ku ltu rált
sága az oka. Mit te tt a két m unkáspárt a tömegek kultúrnívójának az 
emelése érdekében? Az S. D. P. ezirányú tevékenységéről megint nem 
kell túlsókat beszélnünk. Amilyen komolyan vette a politikában és a 
gazdaságban a polgári demokrácia követelményeit, ugyanilyen komo
lyan vette a polgári kultúra irodalm i és művészeti ideáljait is. Hang
súlyozottabban alig szólott a kultúra osztály jellegéről, túlértékelte a 
polgári eredményeket és az egész területen m egpróbált hozzá alkal
mazkodni.

Máskép szónokolt a K. P. D. kultúrirányzata. Ezen a területen is 
így hangzott a jelszó.: m indent alárendelni a politikai mozgalomnak, 
így születtek meg a Proletkultok, amelyek tagadták a művészet és 
irodalom  szükségszerűségét a munkásság életében és megelégedtek a 
gyatra dilettantizmussal. A nyomorszentimentalizmust, a recsegő ál
pátoszt, a vezércikk frázisok versbeszedését és a fölpuffasztott izmú 
m unkásfigurák vagy a szegény ember bullafoltos bőrének a vászonra 
pingálását forradalm i cselekedetnek minősítették, alacsonyrendű mester
kedés, szinte megvetendő rászedése ez a proletáriátusnak, annak a jó
hiszemű, eleddig m inden kultúrélvezettől elütött tömegnek, amely 
bizalommal fordul m inden olyan jelenség felé, ahonnan az új fény
forrás áttörését sejti. A szocialista mozgalomba való bekapcsolódásuk 
fölébresztette bennük a ku ltúra utáni vágyat és am it az „illetékesek” 
adtak nekik, az nem volt egyéb selejtes árucikknél. Ahogyan a bajba- 
kerü lt kispolgárok a politikai fronton hangoskodtak, ugyanígy a kul- 
túrfronton a deklasszált polgári bohémek játszották a hangadó szere
pet. P roletkultokat létesítettek s ezek a dilettáns csoportok „orosz m in
tára” dolgoztak. Gyatrán m egírt jeleneteket vittek a színpadra, gyatra 
rendezésben és még gyatrább előadásban. A sikert politikai frázisok
kal, patétikus szólamokkal és az ellenfél lekicsinylésével csiholták ki 
a közönségükből. Pszihikai adottságoknál fogva ez a siker nem  is 
m aradt el. Igaz, hogy a prim itív közönség is megérezte azt, hogy most 
valam i jám bor együgyűség történik  előtte a „színpadon” s aztán, ha 
valam i „szépet”, izgalmasat akart láíni, elm ent a polgári színházak 
operettjeihez és a mozik gőzébe polgári film et nézni. Az egyik elő
adást illendőségből, a m ásikat kíváncsiságból nézte vagy hallgatta 
végig. De hogyan is volna lehetséges, hogy a mégis csak ku ltu rált 
ném et munkásság élvezni tu d ja  azt a „művészi alkotást” amivel az 
eldugott orosz falvak m uzsikjait szórakoztatva agitálják be a fehérek 
elleni harcba, az ábécé rejtelm es világába vagy a term elő kolhozokba? 
A hasonló két előadás nem válthat ki hasonló eredm ényt a nagyon is 
különböző két világrész, két különböző kultúrnívón álló embereiből. 
Ezek a Proletkultok megcsinálták azt, hogy az utcai tüntetést, amely 
a munkásság vereségével folyt le délután az utcán, este m ár ’’színdarab”



form ájában előadták, természetesen boldog liepienddel a végén. A leg- 797 
jobb  esetben is m i lehetett az ilyen „előadás” eredménye? A problém a 
elsekélyesítése és az utcai vereség komolyba nem vevése. A hatás nem 
ági tatív, hanem demoralizáló. De a Proletkultok nem csak a „szín
padon”, hanem a kiállításokon és a könyveikben is ezt a romboló m unkát 
végezték. „Lelkesíteni! Lelkesíteni!” ez a jelszó. És ez a jelszó nagyon 
hasonló valamely bigott vallásfelekezet szólamaihoz. És hogyan lel
kesedjen az em ber attól, am iben nincs meg a lelkesítő erő. Ki tud 
nevetni a rosszul elm ondott viccen? A művészi produktum nak az 
élményszerűség adja meg az életízét. Ezeknek a művészeknek pedig 
nincsenek élményeik, tehát az olvasóból sem válthatják ki az élmény 
érzetét. Könyveiket nem mély, belső kíváncsiságból, hanem pártköte
lességből veszi kezébe az olvasó s aztán, ha senki se látja, a megillető 
helyre ju tta tja . Ezeknek az íróknak a „művei” annyit érnek, m int a 
filléres kolportázs könyvek. Az egyikben a szerelmes jam peceket és a 
lokál-démonokat, a másikban a „mozgalmi hősöket” és a tüdővészes 
gyárilányokat m ártják  meg enyhe rózsaszínű szirupban és vásároltatják 
meg jóravaló emberekkel. Ezek a prononszírozott „proletár írók” hoz
ták  be a szocialista mozgalomba azt a kabarészellem et és ligeti zsar
gont, am i nálunk, például, a Proli, Lebukás, Diki, Meló, stb. kifejezé
sekben lett az ifjú  proletáriátus közkincsévé.

Végig az egész vonalon m indennek a felhígítása és profanizálása.
A szervezeti kultúrpropagandától em bert átalakító m unkálkodást 

várhatna a proletáriátus egyrészt, másrészt a kíváncsiságnak és vágya
kozásnak művészi kielégítését. Az elm últ 14 esztendő alatt a pártok 
egyik követelményt sem teljesítették. A kettős kultúrvonalnak egy 
célja kellett volna, hogy legyen: az embernevelés; a gondolkodás és 
érzékenység fejlesztése, a m ilitarisztikus pártfegyelem helyett, a fel
tétlen  alárendeltség helyett a szociális érzésnek és az egyéni felelősség- 
tudatnak, a kialakítása. Ha ezt a m unkát csak részben is elvégezték 
volna, a szervezetek elit tömegei ma nem állnának itt  fejvesztetten és 
kétségbeesetten vagy frázisokba gabalyodottan a fatalisták optimiz
musával. A mozgalmat elpolitizálták s a politikát gyalázatosán elirodal- 
masították.

Pedig a tudom ány és művészet, úgynevezett baloldali, frontján 
sok értékes problém a vetődött fel és sok értékes anyagmegoldás jö tt 
létre. De ezt a m unkát egyesek vagy kisebb, nagyobb csoportok végez
ték, nem egyszer a pártok letiltó rendelkezései ellenére. A német- 
országi tudományos marxista irodalom és szociális művészi kísérlete
zések nagyszerű eredményeket tudnak felm utatni, de a legális m un
káspártok nem iparkodtak kisajátítani ezeket az eredményeket és nem 
is keresték annak a m ódját, hogy a munkásság közkincsévé tegyék. Ők 
m indent egy kártyára tettek fel és a halmozás módszerével játszottak.
A mozgalom irányítása a parlam enti frakció kezébe csúszott át. Á lla
pítsuk meg, hogy ez tipikusan polgári tünet a munkásmozgalomban és 
száz százalékig illik  a pártok kultúrarculatálioz. Aki pedig tú l akar 
ju tn i a mai kátyún, az nem elégedhetik meg annak az igazságnak a 
hangsúlyozásával, hogy a kapitalizm us strukturális válsága egyre inkább
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N apjaink á t é r t é k e lé s e
in.

Szocialista mozgalmunk általános hibájává vált a magunk fogya
tékosságainak elhallgatása és az ellenfél erőinek lebecsülése. Holott 
éppen mozgalmi szempontból fogyatékosságainkat kertelés nélkül fel 
kellene tárnunk, ki kellene gyomlálnunk, hogy nélkülük kellőleg megerő
södhessünk és komolyan kellene vennünk ellenfeleink erőit, mert csak 
igy készülhetünk föl azok legyőzésére.

De, sajnos, ezekről a meggondolásokról ma még szó sincs. Még 
ma sem, holott nyakig belesüppedtünk a tehetetlenség kátyújába és lát
nunk kellene, hogy a munkásmozgalom mai elnyomorodottsága nem csak 
külső okok miatt következett be, annak mi magunk is okozói vagyunk. 
És a sor folytatódik tovább.

Szónokaink, amilyen lendülettel szónokoltak a kapitalizmus közeli 
összeomlásáról, most ugyanolyan lendülettel szónokolnak a fasizmus 
hamaros összeomlásáról. Már készen vannak a teóriák, amelyek mind, a 
jelen pillanatokra vonatkoztatva, a hitlerizmus gazdasági tarthatatlan
ságát, a kezdeményezendő háborúban való elpusztulását jósolják és 
ostoba ügyefogyottságát vagy ördögi, de így is hiábavaló mesterkedéseit 
látszanak bizonyítani. Sajnos, ezek az okosok megint nagyon is a 
könnyebb oldaláról fogják meg a dolgot. Egy szavuk sincs arról, hogy 
Hitlerék háta mögött nem csak zavaros teóriák és gazdasági pangás, 
hanem komoly reális erők is állnak.

Ezek az erők részben szubjektív, részben objektív jelentőségűek és 
végzetes tévedés lenne azt hinni és bűnös ostobaság azt hangoztatni, 
hogy a fasizmus különböző országok szerinti különböző megnyilatko
zási formája, de nemzetközileg azonos céliránya nem egyéb holmi 
rövidlejáratú, önmaga ellentmondásaiban halálra ítélt kutyakomédiánál. 
Úton-útfélen halljuk a következő „tudományos” magyarázatot: „A fasiz
mus napjai meg vannak számlálva. Helyzete gazdaságilag tarthatatlan s 
ha adott programmjához híven szocializálni akar, akkor cserben hagy
ják a kapitalisták, akiknek pedig hatalomra jutásukat köszönhetik, ha 
lemondanak a szocializálásról, akkor a kiéhezett tömegek hagyják őket 
cserben, akikre pedig épannyira szükségük van hatalmi pozíciójuk meg
tartásához, mint a pozíció megszerzéséhez szükségük volt az exiszten- 
ciájukban megingott polgárokra és munkanélküli munkásokra csakúgy, 
mint a nagytőkések különféle érdekcsoportjaira.” Ez a szimpla, egy
oldalú okoskodás könnyen félrevezetheti a felületes szemlélőt. És ezek 
a magyarázók, ha szükségét érzik, Marxra való hivatkozásoktól sem 
riadnak vissza. „Minden hatalmi ténykedésnek megfelelő gazdasági alul- 
építményre van szüksége, különben a reálisnak vélt hatalom fikcióvá 
válik.” Ezt az „igazságot“ valóban, mintha Marxtól idéznék, de mi tud
juk, hogy Marx dialektikus történelem-szemlélete sohasem határolta el 
egymástól ilyen mereven a fogalmakat és nem csak tudomásul veszi, 
hanem magyarázza is a dolgokat és jelenségeket, azok dialektikus össze
függését, egymásra való kölcsönös hatását. Ha általában igaz is az, hogy 
a hatalom csak reális gazdasági alapokon állhat meg, ez a tény nem



zárja ki, hogy lehetnek és vannak is a történelemnek szakaszai, mikor 
bizonyos területeken a sajátos viszonyokból adódóan a tétel viszája 
mutatkozik meg. Ez esetben nem a meglévő gazdasági helyzet tükröző
dése a hatalmi állapot, hanem a meglévő hatalmi helyzet alakítja ki a 
fennmaradásához szükséges gazdasági alapot. Akármilyen paradoxul 
hangzik is, hasonló állapotok vannak ma Oroszországban. Mikor a hata
lom mai birtokosai a hatalmat kisajátították, a gazdaság romokban hevert 
és csak később, a megszerzett hatalom diktatórikus alkalmazásával kezd
ték meg a szükséges alulépitmény megorganizálását. Ez a folyamat ma 
már tisztán áll előttünk és annál csodálatosabb, hogy a tényeket ismerve 
még vannak magukat szocialistáknak valló egyének és csoportok, akik a 
fasizmus hatalmi lehetőségei előtt makacsul szemet hunynak és bemagolt 
formulákkal akarják elkendőzni a valóságos helyzetet, meg nem történtté 
magyarázni azt, aminek a megtörténése előttünk megy végbe. Természe
tesen az orosz példára való hivatkozással nem a két állam (Oroszország 
és Németország) gazdasági struktúráját, vagy politikai célkitűzését 
akarom azonosítani, hiszen a kettőt áthidalhatatlan világnézeti és társa
dalomszemléleti különbségek választják el egymástól, csupán a hatalmi 
erők formai hasonlóságára mutatok rá. Mussolini államhatalmi tényke
désére is hivatkozhatnék, de Mussolini helyzete a kezdeti stádiumban, 
tekintve a közbeeső konjunktúra szakaszát, sokkal több gazdasági lét
alapot biztosított az olasz fasizmus kialakulásához, mint a mai német 
gazdaság biztosít Hitlerék számára.

De számolva minden adódó nehézséggel, a német gazdasági hely
zet ma még viszonylagosan sincs olyan leromlott állapotban, mint amilyen 
állapotban volt annakidején az orosz gazdaság. Miért tartjuk hát vitán 
felül valószínűtlennek, hogy Hitlerék fegyveres hatalma hosszú évekig 
megtarthatná pozícióját? Ha ellenünk vetnék, hogy Oroszországban az 
első legnehezebb esztendőkben a gazdasági hiányokat nagyrészben 
ellensúlyozták az ideológiai behatások, akkor azt felelnénk — az ideo
lógiai behatás Hitlerék körül sem hiányzik. S ha valaki az osztálytuda
tos proletariátus újabb, hamaros megmozdulásaitól várná a helyzet for
radalmi megváltoztatását, annak azt feleljük — a bolsevikok fegyveres 
hatalma a szörnyű gazdasági viszonyok közepette is nemcsak a bur
zsoázia belső ellenforradalmi megmozdulásait, hanem az idegen államok 
pénzén eltartott Kolcsak- és Denikin-seregeket is lebirta. Hosszú ideig 
Hitleréknek is rendelkezésükre állnak hasonló fegyveres erők, akiknek 
ideológiája mennyire-annyira azonos a kormány urainak ideológiájával 
és akiknek anyagi ellátásáról az állam minden körülmények között és 
minden eszközzel gondoskodni fog. A hatalom megtartásához nem föl
tétlenül a tömegek szempontjából vett kiegyensúlyozott gazdasági hely
zetre van szükség, a történelem bizonyos szakaszaiban a fegyveres erő
szak alkalmazása is elegendő alapot nyújt a hatalom birtokolásához. 
Hogy ez az állapot a végtelenig ki nem nyújtható, az igaz. De hiszen mi 
csak azokkal a magyarázatokkal szállunk itt szembe, amelyek a fasiz
mus, illetve a hitlerizmus önmagában való gyors összeroppanását ígérik. 
Hangsúlyozzuk, hogy mi most elsősorban a hitlerizmusról beszélünk, 
mert hiszen a Mussolini-féle fasizmusról nem csak a demokráciáért
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rajongó polgárok között, hanem a szocialista szervezetekben is alig esik 
szó. Kezdeti éveiben szintén a korai halálát jósolták, de úgy látszik a 
hollók belefáradtak a károgásba. Az olasz fasizmus megszokottá vált a 
szocialista vezérek előtt épúgy, mint a tömegek előtt és félő, hogy a 
helyzet félremagyarázása folytán a hitlerizmushoz ugyanilyen kegyes lesz 
a sors. Az idő múlik és a reális helyzetnek minden pillanatnyi félreisme
rése, egyoldalú magyarázata, Hitlerék uralmának hónapokra, évekre nyúló 
meghosszabbítását segíti elő.

Van-e hát reális alapja Hitlerék uralmi rendszerének? Van! A 
fasiszta fegyveres alakulatok, a gazdasági élet rendeződése nélkül is 
hosszú időre alapot és lehetőséget adnak az ideológiájában ellentmon
dásokkal telített, de aktív organizációkkal rendelkező hitlerizmus 
számára.

A második pont. A helyzet „marxista” magyarázói azt mondják: 
Ha Hitlerék organizációi valóban ennyire aktivak, a militarizmus szelle
mével átitatottak, akkor kétségtelen, hogy a német fasizmusnak az ön- 
fenntartás kényszerével háborúba kell keverednie és ez a kényszerű há
borúskodás, magától értetődőn, a szervezet teljes pusztulását fogja ered
ményezni. Ez a magyarázat éppen olyan önkényes, felületesen egyoldalú, 
mint a hatalom fogalmának föntebb ismertetett és helytelenített magyará
zata. „A kapitalista termelési rend velejárója a háború. A profitra ter
melő kapitalizmusnak szüksége van újabb és újabb piacokra és ezeket a 
piacokat ott és olyan eszközökkel szerzi meg skrupulusok nélkül, ahol és 
ahogyan lehet. A kapitalizmus imperialista törekvése a háborúk sorozatát 
idézi fel, gyarmatokat hódít meg, vagy zsákmányol el a szomszéd álla
moktól, olcsó nyersanyagra és drágán vásárló piacokra van szüksége 
satöbbi, satöbbi.” Ezt megint úgy szajkózzák elénk, mint örök időre 
merev marxista igazságot. Holott ez az igazság 1914, illetve 1918 óta 
már másképen jelenik meg. Hol van már a régi gyarmatpolitika? Az 
áruexportot felváltotta a tőkeexport, a beözönlő tőke felhasználásával 
megindult a gyarmatok technikai, ipari fejlődése és ez a folyamat fel
szabadította a gyarmati népek függetlenségre törekvő mozgalmait. A 
gyarmatok viszonya az anyaországhoz már csak formailag azonos a 
világháború előtti állapotokkal. Az áruexport megszűnésével egyrészt 
megszűnt az anyaország lakossága számára az extraprofit, másrészt 
szemléletben és mozgalmi gyakorlatban egyre inkább egymásra talált az 
anyaország és a gyarmatok proletariátusa. A gyarmatok ma már nem 
azok a könnyen kizsákmányolható aranybányák, amelyek régen voltak. 
A nemzetközi konfliktussal és az esetleges belföldi lázongásokkal járó 
veszedelmeket nem érik meg és ezekkel a tényekkel számolnunk kell, 
ha a kapitalizmus (fasizmus) „hamarosan bekövetkező” gyarmati hábo
rúiról beszélünk.

A világháború óta, illetve, amióta a szabadversenyes kapitalizmus 
keretein belül nyilvánvalóan megkezdődött a monopolkapitalizmus kifej
lődése, a háború és kapitalizmus egymáshoz való viszonya alaposan meg
változott. Ha a történések mai folyamatát marxista szemszögből vizs
gáljuk: látnunk kell, hogy a nagy harcban, amely a javak magánbirtok
lásáért folyik, a kapitalisták fogalma többé nem azonos a kapitalizmus



fogalmával, mint ahogyan a tőkés termelési rendszer sem azonos többé 
a szabadverseny kapitalizmusával. Hitlerék azt mondják: nem a tőke 
ellen harcolunk, hanem a kapitalisták ellen! Az első pillanatban üres 
demagógiának, ostoba, értelmetlen fecsegésnek hangzik ez a kijelentés, 
de ha közelebbről vizsgáljuk meg a mondatot, akkor igenis észre kell 
vennünk, hogy nem felelőtlenül odavetett üres frázis, hanem értelme van, 
még pedig a mai helyzet reális valóságából nyeri értelmét. Ez a meg
fogalmazás, a monopolkapitalizmus gazdaságpolitikai értelmezése.

A monopolkapitalizmus, egyéb sajátosságai mellett, a tőke kon
centrációs folyamatának, eddig talán hihetetlennek vélt meggyorsulását 
jelenti. A szubjektív általános emberi behatás alól a tőke még jobban 
felszabadítja magát s amit a szabadversenyes kapitalizmus hozott össze, 
az mai formájában, a monopolkapitalizmus kialakulási korszakában — 
egyre inkább a kapitalisták, mint versenyző egyedek ellen fordul. S ha 
a tőkekoncentrálódás mai folyamatát így átlátjuk, értelmessé és helyesen 
fogalmazottá válik előttünk Hitlerék föntebb idézett mondata. De hiszen, 
ha ez így van, vethetnék ellenünk, akkor igazuk van azoknak a legjobb
oldalibb szociáldemokratáknak, akik a kapitalizmusból a szocializmusba 
való zökkenő nélküli átfejlődést prédikálják. Szerintünk azonban a tőke 
koncentrálódásának ez a letagadhatatlan folyamata távolról sem jelenti, 
hogy a koncentrált tőke egy bizonyos pillanatban a társadalom termelési 
rendjét a magántulajdon alapjáról át fogja billenteni a kollektív alapra. 
Ez az elképzelés már csak azért is lehetetlen, mert hiszen a monopol
kapitalizmus nem a magántulajdon megszüntetését követeli, sőt ellen
kezőleg, éppen, mint a magántulajdon rendszerén nyugvó termelés for
májának egyik újabb alakulása jelentkezik. Nem a magántulajdon taga
dásában, hanem annak igenlésében fejlődik. A kollektív termelési for
mákba remélt átbillenése tehát, léttörvényénél fogva lehetetlen. Jelenti 
azonban a kapitalista termelés fennállásának a meghosszabbítását még 
akkor is, ha ez csak a kapitalisták nagyrészének tönkretevésével történ
hetik meg. A monopolkapitalizmus a tőkés termelésben rejlő ellentmon
dásokat nem szünteti meg, de bizonyos konjunkturális folyamatokat 
idézhet elő, a válság mélyülését egy ponton látszólag megállíthatja, hogy 
aztán az eltakart válság egy magasabb szinten még a mainál is végzete
sebb és megoldhatatlanabb formában jelentkezzen. A fasizmus kormány
formája és fegyveres alakulatai szerintünk a monopolkapitalizmus ideo
lógiai kifejeződései, militarisztikus szellemű védő és hatalmi szervek. 
Tudatosan mondtuk: a fasiszta erőszakszervezetek militarisztikus szel
leműek, és hangsúlyozzuk, nem azonosak a nemzeti hadseregek formá
cióival, mert elsősorban nem is a nemzeti hadseregek szerepének a be
töltésére hivatottak.

A szabadversenyes kapitalizmusnak még erősen nemzeti jellege volt 
és ezért a hadsereg a nemzeti rendek szolgálatában állott, természetesen 
egyben a tőke szolgálatában is, de hivatásának soha sem a tőke, hanem 
a nemzet védelme adta meg színezetét, létjogosultságát, sőt szükségsze
rűségét. A szabadversenyes nemzeti kapitalizmusnak szüksége volt erre 
a hadseregre, hogy védekező és hódító nemzeti háborúit lebonyolíthassa, 
hogy fokozódó igényeit kielégíthesse, hogy létalapját biztosíthassa a
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szomszéd államokkal szemben, amelyek hasonló célért hasonló eszközök
kel küzdöttek.

A Vilmos-császári korszak militarisztikus hatalmi formája vissza- 
hozhatatlannak látszik. A kormánykereket nem a nemesi tábornokok 
kara, hanem a fasiszta pártvezetőség tartja kezében. Vessünk csak egy 
pillantást a véderő (Reichswehr) mai szerepére. A valamikor hatalmas, 
félelmetes szervezet a nullával határos. Von Schleicher alig egy eszten
deje a hadseregre támaszkodva a „Herren-Klub” részére akarta a hatal
mat megszerezni, de hol van azóta az „Urak-klubja”, az „Acélsisakosok 
falánksza” és hol van maga von Schleicher is? Ez az aránylag fiatal 
katonai személyiség, aki már a kancellári székben ült, ma csöndes 
visszavonultságban szemlélődik, a kutyáját sétáltatja és megelégszik 
egyéb öreguras lehetőségekkel. Von Papén, a volt „Urak-klubjának” 
elnöke és von Blomberg, a jelenlegi hadügyminiszter pedig, különvélemény 
bejelentése nélkül, a fasiszta parádékhoz asszisztálnak.

Most elérkeztünk ahoz a ponthoz, amely az előbbieknél is furcsább
nak és érthetetlenebbnek látszik az első pillanatra.

A magyarázók azt mondják: a fasiszták, a nemzeti ébredés képvi
selőinek vallják és szeretik tudni magukat, ebből következik, hogy a 
fasiszta ideológia térhódítása a sovinizmus térhódítását jelenti és ennek 
háborús konflagrációt kell felidéznie. A következtetés logikusnak lát
szik, csak éppen a kapitalizmusnak, a föntebb vázolt formai alakulása 
maradt számításon kívül a kombinációban. Érdekes ellentmondása a 
fasiszta ideológiának és gyakorlatnak, hogy ugyanakkor, mikor a nem
zeti újjáébredést hirdeti, külpolitikájában félreérthetetlenül a többi nem
zetekkel való békés összeférés lehetőségeit készíti elő. A világháború óta 
még soha nem látszott a nemzeti politikának kétkulacsossága olyan vi
lágosan, mint napjainkban. Amikor a „nemzeti eszme renaissanceát éljük” 
az államok külpolitikája, amely a nemzet gazdasági és hatalmi aspirá
cióit fejezi ki, tele van opportunizmussal, diplomáciai egyezkedésekkel. 
A világháború előtt a nemzeti jelszó azonos volt a kardcsörtetéssel, a 
külpolitika a hódítás politikájával — ma a nemzeti jelszó a belső osz
tályfrontok újjáorganizálását szolgálja, a külpolitika pedig a gazdasági 
élet valamilyen formájú nemzetközi kooperációját készíti elő. Hogy ezek 
a kísérletek milyen eredményekhez vezetnek: a közeljövőben elválik. Nem 
kétséges előttünk, hogy egyelőre a proletáriátusnak, mint hatalmi ténye
zőnek a kikapcsolásával, a nemzeti jelszavakat hangoztató tőke nem
zetközi koncentrálódásáról van szó. Hogy a különféle gazdasági konfe
renciák ma eredménytelenül zajlanak le, nem jelenti azt, hogy a kezde
ményezés teljességgel halálra van ítélve.1)

Akik a jelen tényeiből indulnak ki, azoknak észre kell venniök, ha 
a kapitalizmus egyik formájában fölbomlóban is van, egy másik forma 
lehetővé teszi számára a további vegetálást. A szabadversenyes forma 
után a monopolisztikus forma. S a termelés formájának ez a módosulása 
az államforma módosulását is magával hozza. A szabadversenyes kapita
lizmus termelési formájának a „demokratikus” polgári államforma, a par-

J) Lásd Szántó Hugó „Erőszak és történelem” c. cikkének jegyzetét, 
„Munka” 30. szám.



lamenti kormányzati rendszer volt a hatalmi kifejeződése — a monopol
kapitalizmus pedig, mint diktatórikus termelési forma életre hívja a kor
mányzás diktatórikus formáját. Ma már tisztán látható, hogy egy új 
államforma van kialakulóban, de nem a rendi állam, ahogyan azt általá
ban elképzelik és hangoztatják. Az állam látszatra önállósul, de mégsem 
valami levegőben lógó fantasztikus szervezet. Sőt ez az „önállósult 
állam” minden eddigi államformánál tipikusabb és könyörtelenebb ki
fejezője a magántulajdon rendszerén nyugvó gazdálkodásnak. Nem 
visszacsúszás a rendiség állapotába, hanem fölemelkedés a kapitalizmus 
legmagasabb szintjére. És ennek a fejlődési szakasznak védőbástyája és 
ideológiai kreatúrája a fasizmus. Az új államalakulás erejét nem a szom
széd államokkal való háborúskodásra, hanem a belső osztályerők ki
egyensúlyozására koncentrálja. Rohamosztagosai, politizáló hivatalnokai 
nem nemzeti véderő, ahogyan okosan feltüntetni szeretnék, hanem a 
monopolkapitalizmus zsoldos hadserege. Fegyveres erőszakszerv a szó 
teljes értelmében a tőke érdekében. Amint látjuk tehát, a fasiszta milí
ciának, mint a nagytőke hatalmi szervének meg van a gazdasági bázisa 
és kölcsönképen ő megadja a nagytőke hatalmi bázisát. Ez a viszony a 
továbbiakban úgy is alakulhat, hogy a fasiszta párt teljesen magához 
ragadja a kormányhatalmat (Olaszországban ez körülbelül így is van) 
a tőke megvédésének szerepét azonban soha sem adhatja fel, mert ezzel 
a ténnyel a saját létének a jogosultságát is feladná. A magántulajdon 
érdekében harcra született és érdekeit szem előtt tartva, harcol is. Nem 
az országhatárokon túlra, hanem az elégedetlenkedő munkásfront felé 
fordul fegyvereivel.

S ha előzőleg azt mondtuk: a munkásság ma alig számbavehető 
hatalmi tényező, ez nem zárja ki azt, hogy a proletáriátus minden el- 
nyomottsága és szétkergetettsége ellenére is ne hordja magában az al
kalmi felkelés lehetőségét. Mert hiszen, például, a német munkásság 
szervezeteit le bírták rombolni Hitlerék, sorsukat azonban nem tudják 
megváltoztatni. A tüzek izzanak tovább a mélyben és a kitörő veszedel
mektől a hatalom urainak állandóan tartaniok kell. És úgy látszik, ők 
mindezzel sokkal inkább tisztában vannak, mint „marxista kritikusaik”. 
Amíg a marxisták a háború kirobbantását várják a fasisztáktól, addig 
azok a tőke belső ellenfelének, a szocialista frontnak megsemmisítésével, 
vagy legalább is letartásával kísérleteznek. Gondoljunk Mussolini leg
újabb politikai akcióira, diplomáciai tárgyalásaira és be kell látnunk, 
hogy a fasiszták háborús fenyegetődzéseivel kár komolyabban foglal
kozni. Fölösleges a háborút bejósolni, mert hiszen az már folyik, de nem 
a nemzetek, hanem az osztályok háborúja, amelyben a tempót egyelőre 
a fasizmus diktálja.

Végül fel kell vetnünk a kérdést: ha a fasizmus önmagában való 
összeomlására spekulálni oktalan képzelgés, ha a fasizmust csakúgy, 
mint általában a tőke uralmát a proletariátusnak kell megdöntenie, mi
lyen úton és módon induljon meg a szocialista mozgalom újabb lendülete?

Helyzetünkből kifolyóan nem kell bővebben magyaráznunk, hogy 
ezen a helyen sem pontos téziseket, sem a részletekre vonatkozó direk
tívákat nem adhatunk. Különben is a részletek kidolgozása a pártok és
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a mozgalom belső ügye. Elvi jelentőségű megjegyzéseink, hogy a moz
galmat ki kell szabadítani az elavult sémákból. Félre a dogmákkal. Mint 
marxisták, az adott tényékhez mérve és célirányosan alkalmazzuk tak
tikánkat és alakítsuk stratégiánkat. Ne hallgassuk el fogyatékosságunkat 
és ne becsüljük le ellenfelünk erejét. Tudjuk: a társadalmi harcokban a 
birtokon belüli osztály soha sem lehet olyan gyönge, hogy tulajdonjogá
ról önszántából lemondjon és a feltörekvő osztály mindig csak maximá
lis erőkifejtéssel kerülhet célja közelébe. Hogy a folyó harc bizonyos 
szakaszaiban a demokrácia, vagy a diktatúra eszközeit alkalmazzuk most 
és itt szintén el nem dönthető. Annyi azonban tény, hogy sem az egyik,, 
sem a másik fegyver nem lehet kizárólagos és kétségen felüli. A szo
cialisták értelmezésében vett demokrácia a társadalmi mozgalmak célja, 
de kétségtelenül vannak történelmi szakaszok, mikor a demokrácia nem 
tekinthető egyébnek, mint eszköznek a diktatórikus állapot elérésére, ami 
viszont nem lehet egyéb a végső soron elérendő demokrácia átmeneti 
fegyvertényénél. A cél és eszköz fogalma így váltakozik periódusonként 
és ezt a váltakozást mindenkor az objektív tények szemmeltartásával 
saját „gyöngeségünk” és az ellenfelünk „ereje“ határozza meg. Vagy 
fordítva. Ha a harc tempóját a mi erőnk diktálta, a győzelem ábrázatát 
a mi erőnk formálta ki, harcba vetett erőinket a továbbiakban átorgani
zálhatjuk a termelés és a kulturálódás frontjára. Ez esetben a szociálista 
mozgalom gyorsabb tempóban és egyenesebb vonalban közeledik a ki
tűzött cél, vagyis a társadalmi demokráciának, mint szocialista ideálnak 
a megvalósítása felé. A mozgalom szubjektív eszközeit tekintve tehát, 
elsősorban minden rajtunk múlik. Magunknak kell a tények valóságát 
felismernünk, felfednünk és a magunk erejével kell az ideál reális tár
sadalmi képét megformálnunk. Az a meggyőződésünk, hogy a fasiszták 
elleni mozgalom első lépésének demokratikus követelésekkel kell meg
indulnia.

A demokrácia általunk értelmezett fogalma azonban nem azonos 
az utóbbi évtized szocialista mozgalmának politikai és gazdasági tehe
tetlenségével. A demokrácia fogalmát korszerűen át kell értékelni. Jel
szavunk tehát nem a „weimári demokrácia” visszaállítását, hanem a 
fasiszta diktatúra elleni tiltakozást foglalja magában. Könnyű bebizo
nyítanunk, hogy a mai körülmények között a fasiszta diktatúrával szem
ben a proletariátus diktatúrájának jelszavát hirdetni annyit jelentene, 
mint olajat önteni a tűzre, amit az ellenségünk rakott alánk. Ezzel a 
módszerrel nincs kiút a számunkra. Csakis a demokrácia nevében ér
hetjük el a gyülekezéshez és szervezkedéshez való jogunkat, ami pedig 
előfeltétele a mozgalom újbóli erős, egészséges megindulásának. Félre 
az ultimativ politikával és éretlen demagógiával. Ne hódoljunk be az 
üres szavaknak és ne féljünk a valóság talaján maradni. Ha a burzsoá 
forradalmak során a polgárság, mint faltörőkost a proletariátust tolta 
maga előtt a harcvonalban, most fordul a sorrend és a proletariátusnak 
kell maga előtt tolnia a szabadszellemű polgárságot. De ez a kényszerű 
manövrirozás a mozgalom részére nem szabad, hogy az osztályfront fel
adását és a tömegek összekeveredését eredményezze.

Nem a jelszavak teszik a mozgalmat, hanem a harc átérzése és 
tudatos irányítása. Kassák Lajos
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ü özb eszófás
Válaszlevél (Németh Lászlónak 1933. XII. 15.)

Igen tisztelt Uram, olvastam a „Tanú” VI.-ik számában hozzám
intézett levelét. Köszönöm megbecsülő figyelmét és örülök neki, hogy 
a magyar írástudók közül akadt egy, akinek Napjaink átértékelése című 
cikksorozatommal fel tudtam ébreszteni ezirányú szociális érdeklődését 
aki hozzászól a kérdéshez, amely, szerintem, valamennyiünk mindennapi 
életének legégetőbb problémája kellene, hogy legyen. Mi okosat mond
hatnánk korunk művészetéről, az „új szellemiségről”, ha elsősorban 
nem kísérelnék meg helyünket meghatározni és szerepünket tisztázni a 
világban? Meggyőződésem, hogy amit szellemiekben, technikában és 
organizációs formákban elődeinktől örököltünk, ha mégolyán értéket 
foglalnak is magukban, számunkra már csak eszközül szolgálhatnak a 
legközelebbi cél beérése érdekében. Ha nem így lenne, ha nem hoznók 
magunkkal az új célkitűzést, korcs nemzedék lennénk, elválhatatlan 
élősdiek a fán, amelynek tetejéből, mint az új sarjadás magjának kel
lett volna lehullanunk és gyökeret eresztenünk a földben. Igaz, hogy 
nemzedékünk nagy tömegei ezt az élősdi karaktert viselik magukon, én 
azonban nem tartom magamat közéjük valónak még akkor sem, ha ők 
éppen úgy, mint én, szocialistának vallják magukat. Hiszen tudjuk, mint 
Ön is mondja levelében: „A szocialista írók nagy része az infuzóriák 
csoportjába tartozik, áramlik, amerre a fény hívja” és a továbbiakban 
rólam azt mondja: „Az Ön szocializmusa beleforrt az életébe”. A kü
lönbség tehát Ön szerint is nyilvánvaló. Fél mondattal odébb azonban 
azt írja: „Mindig megrendít, ha egy erős meggyőződés (ezt rám vonat
koztatva) ingadozni látja az ügyet, amelyre életét feltette”, ön úgy 
szól, mintha említett cikksorozatomból arra lehetne következtetni, hogy 
én ingadozni látom a szocializmus ügyét, vagy mintha arra is lehetne 
következtetni, hogy hitem megingott a szocializmus alapvető igazságá
ban. Uram, eddigi írásaimban ennek a feltételezésnek az ellenkezőjét 
bizonyítottam, vagyis azt mondtam, hogy „a szocializmus mai krízise” 
nem a szocializmusnak, mint társadalom-ideálnak és nem a marxi dia
lektikus társadalom-szemléletnek, hanem a munkáspártok gyakorlati 
mozgalmának a csődje. És én, mint marxista szocialista ezzel a teljesen 
politikai vonalra áttolódott mozgalommal soha sem azonosítottam ma
gam száz százalékig. Különben nem maradtam volna elhagyatottan és 
szegényen, mint ahogyan Ön is megírja. Meggyőződésem, hogy a párt
mozgalmak éppen azért jutottak válságba, mert elméletükben dogmák- 

' hoz alkalmazkodtak, miközben eltértek Marx szemléleti módjától, a tár
sadalmi forradalom helyett megelégedtek volna a politikai forradalom
mal, elfeledkezvén arról, hogy ez az utóbbi csak, mint az előző egyik 
velejárója, csak mint az egész egy része jöhet számításba. A szocializ
mus egész eszmei jelentőségét egy mechanikus gazdasági funkciónak 
rendelték alá. Az ember szellemi átalakulását szimplista módon a fenn
álló gazdasági rend függvényének tételezték fel. Mondván: a tőkekon-



centrációnak p. о. az adódó körülmények folytán törvényszerűen be kel
lett következni s ennek a folyamatnak az ember is feltétlenül alá van 
rendelve, legyen akár munkás, akár munkáltató. Ám ez a törvényszerűség 
ily egyoldalúan megfogalmazva ellentétben áll a marxi történelem- 
tudománnyal és társadalomszemlélettel. Számításon kívül hagyja, pél
dául, a tőkekoncentrálódás folyamatának körülményeiből az objektív 
gazdasági tényezők mellett az embert, mint a történelmi folyamat 
szubjektív tényezőjét. Ilyen módon a folyamatnak feltétel nélkül alá van 
rendelve az ember, a folyamat azonban csak gazdasági szükségszerű
ségének van alárendelve. Tisztára mechanikus felfogás, s hogy 
mennyire antimarxista és szocializmusellenes, az a laikus előtt is nyil
vánvalóvá lesz, amint megkérdezzük: ha a tőkekoncentrálódás folya
mata törvényszerűen a termelési rendnek, a gazdasági szükségszerű
ségnek van alárendelve, vájjon nincs-e valaminek ugyanígy aláren
delve a termelési rend, a gazdasági szükségszerűség is? Mit jelentenek 
ezek a fogalmak akkor, ha kiemeljük őket az emberhez való viszony
latukból? Ne feledjük el, hogy a társadalom maga is emberi konstrukció 
s az ember nélkül széthull objektív részeire és megszűnik tár
sadalom lenni. A közgazdaság tehát éppen úgy, mint a politikai ha
talom csak az emberrel, mint a társadalom szenvedő és alakító ténye
zőjével viszonylatban jelent organizált egységet — a természeti világ 
organizmusában. Mert hiszen a természetben maga az ember is csak 
rész és a természettudomány szempontjából csak egy objektív pont a 
millió és millió más tényező között. Ilyen értelemben a szocialista gon
dolkodók nagy része sokkal közelebb áll a természettudományos fel
fogáshoz, mint a társadalomtudományhoz, holott a szocializmus meg
valósítása elsősorban a társadalomtudomány kérdése. Ezek után pedig, 
ha valaki (mint ahogyan én is tettem) szót emel a szocializmus érdeké
ben a szocialista pártok helytelen tevékenykedése ellen, feltünheíik-e az 
illető úgy, mint aki ingadozni látja „meggyőződése ügyét?” Nem hiszem. 
Az Ön feltételezése csakis félreértésen múlhat. Vagy az én cikkeim egyes 
mondatait, vagy a szocializmus lényegét érti valamennyiben félre, vagy 
lehet, hogy részben mind a kettőt. Az ilyen félreértés a legjobbhiszemű 
és a legképzettebb polgári gondolkodónál sem megy ritkaságszámba. 
A polgári gondolkodó, valószínűleg a marxizmus kellő ismeretének hiá
nyában, a szocializmusért küzdő pártokat általában összetéveszti magá
val a szocializmussal, mint eszmével és ideállal. Innen adódnak közöttünk 
olyan harcok, amelyek, ha eredetüket közelebbről megvizsgáljuk, köny- 
nyen eliminálhatók, mert csak félreértéseken alapulnak. A magam részé
ről számtalanszor kihangsúlyoztam, hogy szocialista kritikámban, vo
natkozzék az akár a politika, gazdaság vagy a kultúra területére, a 
pártok pillanatnyi érdekeitől nem engedem magam befolyásoltatni. Meg
győződésem, hogy egy jóhiszemű kritikai tévedés soha sem árthat any- 
nyit a mozgalomnak, mint amennyit a mozgalmi hibák meg nem látása, 
vagy fel nem tárása árthat a szociális igazságnak. Ezért a felfogásomért 
már sok bajom volt a mindennapi életben. De sohasem voltak miatta 
konfliktusaim önmagámmal. Egyensúlyállapotban tart annak a tudata, 
hogy szocializmusom, „mely összefolyt életemmel” nem a rombolás, ha-
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nem az építés eszméje. Tőlem még senki sem hallotta éltetni a forradal
mat, de annakidején cselekvő részese voltain s amennyiben az eszemnél 
maradok, a jövőben is cselekvő részese leszek. Felfogásom a forrada
lomról nem azonos a XIX. század hősi romantikájával. És szocializ
musom nem azonos a forradalommal, de nélküle megvalósíthatatlannak 
vélem. Tudomásul veszem tehát és végig csinálom, mint ahogyan a köz
bülső akadályokon is keresztül kell verekednie magát az embernek, ha 
át akar jutni a túlsó partra. S ha a forradalom elbukik, nem szállnak 
meg kétségek a szocializmussal szemben. Mert hiszen, nem hittel hiszek 
a forradalomban, hanem tudom: az úton, amelyen járok, elkerülhetetlen, 
mint egy fordulópont és ugródeszka a cél előtt. Mikor a magyar forrada
lom elbukott, egy pillanatig sem gondoltam szocialista álláspontom fel
adására. Tisztában voltam vele, hogy az adott keretek között adva vol
tak a forradalom objektív lehetőségei, de mi emberek gyöngék voltunk 
az adott lehetőségek beteljesítésére. Látnivaló cselekedeteimben és így 
kritikámban is, nem a fanatikus hit, hanem a józan tudat az iránytadó. 
Ez kétségtelenül így van és nem úgy, ahogyan ön azt levelében fel
tételezi nálam. Ön azt mondja, „ha hitétől függetlenebbül” vagyis „kissé 
szkeptikusabban próbál a németországi eseményekről gondolkozni, be
látja, hogy a szocializmusnak nem a taktikáját kell újra átgondolni, 
hanem az alapelvét”. A fentiekből, azt hiszem, világosan kitűnik, mint 
ahogyan említett cikkeimből is ki kellett tűnnie, hogy amikor én a moz
galom taktikai és stratégiai hibáiról szólok, ezt a két dolgot nem min
dentől elvonatkoztatva, önmagában élő valaminek képzelem el. Sőt. 
Éppen azt iparkodtam bebizonyítani, hogy a mozgalom taktikája és 
stratégiája azért hibás, mert a vezetők (mint ahogyan azt Ön is meg
említi cikkem tartalmi ismertetése közben) nem az eredeti vonalon, nem 
a szocializmus marxista vonalában folytatták a harcot. Természetes, 
hogy a mozgalom azért követett el végzetes hibákat, mert a vezető réte
gek egyre inkább elfelejtették vagy tudatosan félremagyarázták Marx 
dialektikus szemléleti módját. Vissza az eredeti kiindulási alaphoz, han
goztatom évek óta. Vissza Marxhoz, mert nem a marxizmusban van a 
hiba, ahogy azt ma polgári intellektüelek hangsúlyozni szeretik, hanem 
a pártokban, a mozgalmi emberekben, akik letértek az ideológiai alap
ról és a végcélpolitika nehéz, küzdelmes munkáját feladták a napipolitika 
nagyon is bizonytalan értékű pillanatnyi sikereiért. (Természetesen, ezek 
a személyek és csoportok a bekövetkezett eseményekért nem önmaguk
ban felelősek ,ők is csak a korszellem kifejezői. Ha őket bíráljuk, alap
jában történelmi kritikát végzünk.) Ön azt mondja: „Aki túlságos biz
tosan ismeri a holnapot, könnyen lefitymálja, ami nem efelé a holnap 
felé törtet. Ez történt a marxizmussal is”. Ön megint nem pontosan fo
galmazza meg mondanivalóját, vagy megint félreismeri, hibásan értel
mezi a marxizmust. A marxi történelemszemléletnek minden más idea
lisztikus felfogással, utópisztikus ábránddal, jövőtmagyarázással szem
ben éppen az a felbecsülhetetlen értéke, hogy a történelmi múlttal, a 
reális valósággal magyarázza a mát és ;a ma ismeretét követeli meg 
tőlünk a jövőért folyó sikeres harcaink zálogául. Marx soha sem mondta, 
hogy ilyen és ilyen lesz a holnap, ma tehát így és így kell cselekednünk.



Különben mi is különböztetné meg őt az utópistáktól? Marx a szocializ
mus tudományos magyarázója és a tudomány embere nem bocsájtkoz- 
hatik jóslatokba. Marx ezt nem is tette meg soha. ön azonban, aki két
ségbe vonja a marxizmus tudomány voltát, levele végén, mintegy mon
danivalóinak összegezéséül azt írja: „Az a gyanúm, hogy a szocializ
musnak miközben „taktikáját újra átgondolja”, ha nem is tér vissza az 
utópisták álmához, igazságot kell szolgáltatni „naivitásukénak.” Biz
tosra veszem, ha Ön még egyszer átgondolja levele tartalmát, egy né
zetre jut velem abban, hogy a szocialista mozgalom taktikai hibái nem 
abból erednek, hogy a taktikázók nem voltak eléggé utópisták, hanem 
éppen abból, hogy azok a vezetők, akik magukat ma, valószínűleg jó
hiszeműen, marxistáknak vallják, sokkal közelebb állanak az utópisták 
idealista filozófiájához, mint Marx dialektikus realizmusához. És ezzel 
körülbelül végére is értem az Ön levelének és a magam részéről is el
mondtam azt, amit egy levélterjedelemben a felvetett kérdésekre vála
szolni tudok. Szívből sajnálom, hogy ennek a hatalmas témának rész
letes taglalásához és tudományos feldolgozásához sem módom, sem 
erőm nincsen. Sokszor gondolok rá, milyen óriási kár, hogy a háború 
után még nem akadt ember, aki ezt a munkát pártérdekektől függetlenül 
elvégezte volna. Marx „Kapital”-ja beteljesedett és mulaszthatatlanul 
elérkezett az ideje annak, hogy Marx tudományos módszerével valaki 
megadja társadalmi jelenünk gazdasági, politikai és kulturális kereszt- 
metszetét. Hogy honnan jön majd ez a személyiség: a haladó polgárság 
intellektuális köreiből, mint annakidején Marx és Lenin, vagy a prole
tariátus termeli ki magából, mint az osztály első reprezentatív egyéni
ségét — nem tudom. Szeretném, ha már az utóbbi lehetőségnél tarta
nánk. Ez már nem csak magyarázása, tudományos értelmezése lenne a 
feltörekvő osztály építő erőinek, hanem reális dokumentálása is. Ezek 
után, jóllehet, ön újabb alapot lát ahhoz, hogy osztályelfogultsággal 
illessen és valószínűleg igaza is van. De vájjon bizonyos mértékben 
melyikünk nem elfogult annak a mozgalomnak, művészeti iránynak, tu
dományos felismerésnek vagy vallási felfogásnak a javára, amelyikbe 
személyszerint őmaga is beletartozik? Ennek az elfogultságnak azonban 
nem okvetlenül kell vaknak és rosszindulatúnak is lennie. És én semmi
vel sem érzem magam elfogultabbnak az osztályom és a szocializmus 
érdekében, mint amennyire Önt elfogultnak látom osztálya és mondjuk 
a művészet irányában. Ennyi elfogultságot pedig megengedhetünk ma
gunknak, mert hiszen ennyiben is különbözünk azoktól az elfogulatlan 
szamaraktól vagy gerinctelen okosoktól, akik minden körülmények között 
abban az irányban áramlanak, amerről a pillanatnyi előnyök ígérkeznek 
számukra. De ezek után valóban befejezhetem soraimat. Azt hiszem, 
néhány mondatomban megfeleltem az Ön félreértéseire és éppen eléggé 
„lelepleztem” magam „forradalmi” elvtársaim előtt.

Őszinte tisztelője:
Kassák Lajos
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Napjaink átértékelése
ív.

A németországi munkáspártok megsemmisítése után szinte elke
rülhetetlen sorsszerűséggel következett be az osztrák szociáldemokrata 
párt összeomlása. Gondolkodó szocialistának nem lehet meglepetés s a 
hatása is inkább érzelmi, mint értelmi jelentőségű. Hiszen tudjuk: azt 
a magot, melyből az 1934 tragédiája bekövetkezett, 1918-ban vetették el 
azok, akik a proletariátus forradalmát a politikai reformizmusban látták 
megvalósíthatónak, sőt megvalósítottnak. Ez a mozgalmi gyakorlat ön
maga ellentmondásaiban, jóformán külső erőszak nélkül összeomlott. 
Hogy Németországban így történt, ma már senki előtt nem lehet kétsé
ges, az osztrák események azonban úgy mutatják, mintha a bécsi és 
bécskörnyéki proletariátus szabályosan megharcolt ütközetekben esett 
volna el. A látszattól ne engedjük magunkat megtéveszteni. Az osztrák 
munkásság hősiéi éppen úgy nem forradalomban estek el, mint azok a né
met társaik, akiket az S. A. legények egyenként lemészároltak. A különb
ség csak annyi, hogy a német munkással menekülése közben végeztek, míg 
az osztrák proletariátus egy része önfeláldozó bátorsággal állt a biztos 
halál elé. Cselekedetük jelentőségét nem akarom lebecsülni, hiszen pá
ratlan alakjaivá lettek a modern munkásmozgalom történetének, de 
dicsőségükben mégsem a forradalom, hanem az etika síkján jelennek 
meg előttünk. Mintha tulajdon életük feláldozásával az eszme reputá
cióját akarták volna helyreállítani, amelynek döntő jelentőségét a veze
tők soha sem tartották magukra nézve szigorúan kötelezőnek. Ezek a 
vezetők úgy mondták, az eszme megvalósítása érdekében szerveznek és 
a meglévő szervezeteket a fennálló társadalmi rend szolgálatába állítot
ták akarva vagy akaratlanul. Az így feltételezhető különbség a lényegen 
mit sem változtat. Ha látjuk az eredményt, el kell ítélnünk az utakat és 
módokat, melyek ehhez az eredményhez vezettek.

A német eseményekkel kapcsolatban azt mondtam, hogy az össze
omlás a mozgalom gyökérhibáiból következett be, az osztrák tragédia 
ma ugyanezt a mérleget eredményezi. Aki úgy látja: ha az osztrák mun
kásság egy vagy két év előtt nyúlt volna fegyverhez, akkor győzelemmel 
fejezhette volna be harcát, ugyanúgy téved, mint azok a vezetők, akik 
halálos komolyan folytatták azt a sorozatos paktumpolitikát, amely 
1918-ban a kormányhatalomban való osztozkodást és a magántulajdonon 
alapuló gazdasági rendet szankcionálta. 1918-ban hiába volt adva a 
fennálló társadalmi forma gyökeres átalakításának lehetősége, a tradi
cionális munkáspártok nem tudtak mit kezdeni az alkalommal. Ugyanígy 
hiába voltak eldugott fegyverei az osztrák munkásságnak, az uralkodó 
és aktív pártpolitika vonalában semmit sem kezdhettek velük, mert 
hiszen jelentőségükben azok inkább csak szimbolikus, mint reális erőt 
képviseltek. Az az egyszerű munkás, aki szószerint fogta föl az agitáció 
szólamait és a kongresszusok határozatait, azzal a tudattal, hogy fegy
vert rejteget a pincéjében, komolyan készülhetett a végső harcra, de a 
mozgalom irányítói, mint részesei a fennálló hatalmi rendszernek, pilla
natig sem gondoltak komolyan a fegyveres felkelésre. Amennyiben és



időnként mégis úgy látták, hogy az ilyen felkelésnek a munkásság bizo- injQ 
nyos köreiben meg van a lehetősége, mindent megtettek annak az érdeké- 
ben, hogy ezt a készülődést az ellenfél segítségével (szociális enged
mények, később már csak puszta ígéretek ellenében) a forradalom útjá
ról a békés együttdolgozás vonalára tolják át. És ez a megállapításom 
nem a kívülálló felelőtlen belemagyarázása. Otto Bauer, az ausztro- 
marxizmus reprezentatív teoretikusa, a politikai balszárny vezére még 
az emigrációban sem tagadja le ilyen irányú tevékenységét és azt, mint 
dicsérendő momentumot hozza fel pártja életéből. Az osztrák munkásság 
forradalma 1918-ban, mint a többi európai forradalom, kompromisszumba 
torkollott és csak természetes, hogy a munkásság oldaláról tett minden 
egyes további engedmény újabb és újabb és egyre agresszívebb követe
lést eredményezett az ellenfél részéről. Az az engedmény, ami a munkás
ság oldalán minusz 1-nek látszott, a túlsó oldalon plusz 10-nek felelt 
meg. Mert a kicsikart eredmény nemcsak a saját megerősödésüket, ha
nem a marxista front gyöngülését is jelentette. Látszatra az egyik fél 
lassan gyöngült, a másik pedig rohamosan erősödött. De ez a képlet is 
túl optimista. Mert hiszen a munkásságnak az ellenféllel szemben való 
gyengülése a párton belüli erők elsenyvedésének, széthúzásának a folya
matát is megindította. Ausztriában éppen a szociáldemokrata párt látszó
lagos aktivitása és kétségtelenül nagy jelentőségű szociálpolitikai ered
ményei miatt a kommunista mozgalom nem tudott kifejlődni és ezért a 
kívülállónak mindvégig egységesnek tűnhetett a párt. Holott, ha nyílt 
szakadásra nem is került a sor, az utóbbi esztendőkben erős ellenzéki 
mozgalom fejlődött ki a pártkeretek között. És ez az ellenzék, ha ren
dületlenül szociáldemokratának vallotta is magát, sok mindenben mái 
közelebb állt a kommunistákhoz, mint az anyapárthoz, helyesebben 
amazok frazeológiájának a befolyása alá került. Bauer egyre inkább 
két malomkő között érezhette magát és a tényleges jobboldal (Renner) 
és a tényleges baloldal (legfőkép az ifjúsági szekciók) szorítása köze
pette az aranyközépút, a békesség, a kormánnyal való megegyezés poli
tikáját kellett csinálnia. S ha eddig a szociáldemokrata párt a pakolá
sokban az ajándékozó szerepét töltötte be, most már csak kérhetett, 
apró-cseprő kedvezményekért, illetve szemethunyásért taktikázhatott 
pártja részére. Aki úgy véli, hogy a be nem következett pártszakadás 
valami különösebb áldást jelentett az osztrák munkásmozgalom törté
nelmében, az ma láthatja: két különbözőképen mutatkozó folyamatnak 
végzetesen azonos lehet az eredete.

Hiszen a német mozgalom pusztulását sem a pártszakadás, ha
nem ezt a szakadást előidéző mélyebben fekvő történelmi motívumok 
határozták meg. Éppen ezért a kommunista párt megalakulása nem új 
mozgalmi irányvonalat, csak egy új pártalakítás lehetőségét hozta magá
val. Az új pártvezetőség aztán megelégedett a régi pártvezetőséggel 
szemben álló ellenzék szerepének betöltésével. Amint a szociáldemokrata 
párt a polgári pártok baloldalát képezte az országos politikában, ugyan
úgy a kommunista párt nem új munkáspolitikát, hanem az országos po
litikán belül a szélsőbaloldal szerepét vállalta, kiélezett tendenciával a 
szociáldemokratapárt, mint konkurrensfél ellen. A német kommunistapárt 
akkor bukott el, mikor, mint tömegpárt és parlamenti párt a szociál-
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demokraták nyomdokaiba lépett, azok túllicitálására és a politikai érvé
nyesülésben megelőzésükre törekedett. Végül is az elpolgáriasodott 
anyapárttól csak frazeológiában különbözött, képviselői által hatalmi 
részesedést vállalt a magántulajdonon alapuló politikai állam keretein 
belül. Elbukott ugyanolyan körülmények között, ahogyan azt a szociál
demokrata párt részére bejósolta.

Ugyanez a folyamat játszódott le az osztrák szociáldemokrata 
pártban, az egyre jobbra tolódó törzsgárda és az egyre hangosabb új 
ellenzéki alakulatok között. Ahogyan a két német munkáspárt között, 
ugyanúgy az osztrák szociáldemokrata párt tagozódásában is elsősor
ban és végeredményében, pozícióharcról volt szó. A német kommunista 
párt a szociáldemokrata pártot akarta kivetni a nyeregből, az osztrák 
ellenzéki mozgalom a pártvezetőség ellen koncentrálta erőit, anélkül, 
hogy új programmal új taktikai és stratégiai vonalat jelölt volna meg. 
Kétségtelen, hogy Bauerék egyre inkább jobbra tolódtak, de mégsem 
lepődhetünk meg azon, hogy ugyanaz a Bauer, aki látszatra csak 
nüánszokban különbözött el a kommunistáktól, a párt belső ellenzéke 
ellen félelmetesen kétélű politikával védekezett. Nem hitt az osztrák 
munkásság esetleges fölkelésének a sikerében és nyíltan mégsem vallott 
színt. Nem tehette meg pozíciója föláldozása nélkül. Annak ellenére, 
hogy nyilvánvalóvá lett: a párt erőszakkal semmi eredményt el nem
érhet, téziseket fogalmaztak, melyekben a fölkelés lehetőségeiről beszél
tek. Fegyveresen állunk ellent a reakciónak — mondták — de igaz, hogy 
ennek a fölkelésnek az időpontját kitolták a végtelenbe és olyan esemé
nyek bekövetkezéséhez kötötték, amelyek minden gondolkodó ember 
előtt a harc biztos elbukását kellett, hogy eredményezzék. A Weltbühne 
1934 március 8-iki számában azt írja Bauer, hogy az őszi rendkívüli 
pártkongresszuson elhatározták, az osztrák munkásság proklamálni 
fogja az általános sztrájkot:

„1. ha a kormány jog- és alkotmányellenes uralmat kényszerítene 
reánk;

2. ha a vörös Wien alkotmányos községi és állami kormányzatát 
alkotmányellenesen elmozdítaná és Wien vezetését kormánybiztosnak 
adná át;

3. ha pártunkat feloszlatná;
4. ha szakszervezeteinket feloszlatná vagy gleichschaltolná.”
Ezt a határozatot a „tömeg” elé terjesztették és az elfogadta. Fel

tételezhető-e, hogy Bauer nem volt tudatában annak, hogy ebben a ha
tározatban az osztrák munkásság forradalmi felkelése ellen határoztak? 
Nem valószínű, hogy a kiváló politikus ennyire ne ismerte volna föl a 
helyzetet és annak a jövőre kiható jelentőségét. Ebben a határozatban 
félreérthetetlenül az áll: ha a fassizmus győz, akkor a munkásság föl
lázad. Majd akkor, ha már nem tud fellázadni. Kétségtelen, hogy Bauer 
nemcsak a kormány, hanem a saját pártja felé is taktikázott. A tömegek 
ezt nem vették észre, az ellenzék azonban átlátott a kevert játékon és 
iparkodott azt leleplezni. De ez a leleplezés nem volt egyéb a vezetőség 
elleni támadásnál. Ahogyan a német kommunista párt a burzsoázia elleni 
harcra fölkészületlenül, szinte elvakultan a szociáldemokrata párt ellen 
verekedett, ugyanúgy az osztrák szociáldemokrata párt baloldali ellen-



zéke megelégedett a vezetőség támadásával anélkül, hogy legalább csak 
teóriában előkészült volna a fegyveres lázadás vezetésére. Az opportu
nista pártvezetőséget éppen olyan készületlenül találta Dollfussék táma
dása, mint a forradalmat hirdető és a győzelem lehetőségeit föltételező 
ellenzéket.

Ha az elmúlt tizenöt esztendő munkáspolitikai eseményeit végig
gondoljuk, látnunk kell, hogy az események a munkásfront eredendő 
hibáinál fogva nem is következhettek be máskép, mint ahogyan bekövet
keztek. Tehát azért, ami megtörtént, egyéneket felelőssé tenni lehetetlen.

Ha tisztán látjuk a tragédia okait, kishitűségen és kétségbeesésen 
fúl meg kell keresnünk a bajokból kivezető utakat és módokat. Az 
1918-tól máig tartó mozgalom, szociáldemokrata és kommunista párt
jaival együtt a múlt tradícióin épült föl és a ma fölvetődő jelenségekkel 
nem tudott szembeszállni. Ezeknek a pártoknak a tradíciója, ha még 
olyan hihetetlenül hangzik is, a polgári pártpolitikában gyökerezett. A 
proletariátus, szocialista célkitűzésű politikájának ma kapta meg igazi 
tradícióját. Ez a leveretés a győzelemre készíti elő a szocialista mun
kásságot.

Meggyőződésem, hogy a régi organizációs formák elavultak, hogy 
a fasizmus részleges diadalra jutása új helyzetet teremtett s ez az új 
helyzet megköveteli a proletariátus harcának új módozatait. S akik azt 
hiszik, hogy a legutóbbi dán és angol választási harcok eredményei vala
mit jelentenek a munkásság javára a mindenütt és egyre inkább kiéle-

Isedő osztályharcban, azok nagyon tévednek. Előbb vagy utóbb, így vagy 
úgy kenyértörésre kerül a dolog a ma még úgynevezett demokratikus 
országokban is. S ebben az összeütközésben a munkásság mai szerve
zetei és módszerei legkevésbé sem ígérik a győzelem lehetőségét.

Az új szervezeti formák és új módszerek a győzelmes fasizmus ár
nyékában fognak megszületni. Kassák Lajos
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Andre 14aIraиж: Hongkong f e lé *
Saigon. 1925. Juni. 29.

Vigasztalan, sivár vidéki város, hosszú főutcákkal és lelketlen kör- 
utakkal, amelyeken fű nő terebélyes trópusi fák a latt. . .  Hosszú az út. 
Végre beérkezünk a kínai negyedbe, tele szép, fekete írásjegyekkel éke
sített, aranyozott cégérekkel, kis banküzletekkel, mindenféle ügynök
ségekkel. Előttünk, a fűborította, széles főút közepén kis helyivasút fon
toskodik. Harminchét, harmincöt, harminchárom... állj! Megállapodunk 
egy ház előtt, amely semmiben sem különbözik a negyed többi épületé
től: bérház. A kapu körül igen kevéssé ismert kantoni kereskedelmi
vállalatok cégtáblái. Benn korhadt és poros rácsozat mögött két kínai 
hivatalnok szundikál: egyik mintha sírjából kelt volna ki, fehér ruhát 
visel, a másik kövér, övig meztelen, mintha agyagból gyúrták volna. 
Sanghai-i képek a falon. Fiatal lányok erényesen homlokukhoz tapadó 
frizurával, tájképek, szörnyetegek. Előttem három egymásba akasz-

*) Részlet André Malraux „Hódítók” című regényéből. A könyv az 
1922—25. közötti kínai forradalom eseményeit tárgyalja. Copyright by Pantheon.
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kodott kerékpár. A kokinkinai Kuomingtang elnökénél vagyok. Kantoni 
tájszólással érdeklődöm:

— Itthon a gazda?
— Még nem jött meg, uram. De csak tessék fölmenni és kénye

lembe helyezkedni.
Valami kötélhágcsó-félén fölkapaszkodom az emeletre. Sehol senki. 

Leülök és unottan széjjelnézek: európai faliszekrény, márványtetejű
Louis-Philipp asztalka, remek amerikai karosszékek. Д  fejem felett a 
tükörből megpillantom Sun-Jat-Sen életnagyságú arcképét s a néhai 
nagyúr kisebb fényképét. A nyitott ablak felől serpenyő sistergés és a 
lacikonyhás csörgőjének hangja hallatszik s a zsíros kínai kotyvalékok 
orrfacsaró bűze csapja meg az orrom.

Léptek a hágcsó felől.
Megjelenik a házigazda két kínaival és a francia Gérarddal. Miatta 

vagyok itt. Bemutatkozások. Zöld teát itatnak velem és felkérnek, hogy 
biztosítsam a központi bizottságot afelől, hogy a „szekciók az egész 
francia Kokinkinában törhetetlen hűséggel ragaszkodnak azokhoz a 
demokratikus intézményekhez, amelyek stb . . . ”

Végre távozom Gérarddal. ő  csak néhány napja van itt, mint a  
Kuomingtang Kokinkinába kirendelt megbízottja. Alacsony emberke, 
erősen őszülő bajusszal és szakállal, tétova tekintetével, félszeg, jóindu
latúnak látszó modorával, II. Miklós cárra emlékeztet. Van benne valami 
a rövidlátó tanárból s a vidéki orvosból. Most itt megy mellettem és 
húzza a lábát, vékony szipkába erősített cigarettája messzire előtte jár.

Autója az utcasarkán vár. Beülünk és kényelmes tempóban kirán
dulunk a környékre. A felkavart levegő új atmoszférát teremt körülöt
tünk. Feszülő, kimerült izmaink fölengednek.

— Mi újság?
Habozik, nem igen tudja, „úr”-nak szólítson-e, vagy „elvtárs’’-пак.
— Nem állunk rosszul. Elvihet hatezer dollárt Honkongba. Ennyi 

folyt be. Még hatszázra számítok, de kérdés, összejön-e. Én csak négy
napja vagyok itt.

— Az eredmény után ítélve elég lelkesek.
— Ó, nagyon. A kínaiak ritkán lelkesednek, de ezúttal el kell is

merni, hogy rajonganak az ügyért. És ne feledje el, hogy a hatezer 
dollárt, amit mindjárt átszolgáltatok magának, majdnem kizárólag sze
gények adták össze, kulik, kikötőmunkások, mesteremberek . . .

— Hát hiszen nekik van a legtöbb nyerni'valójuk. . .  A hongkongi 
kaland, Shameen . . .

— Hallottam, hogy az angolok leleplezték Hongkongban a Monád- 
összesküvést?

— Nem tudok róla. Most érkeztem.
— Vagy úgy. A Monád nevű titkos társaság tagjai észrevették, 

hogy Hongkong és Shanghai között már csak egyetlen kis gőzös, a: 
Honan közlekedik. Ennek a gőzösnek, mikor a hongkongi kikötőben 
tartózkodik, csak egy angol tiszt és néhány matróz a személyzete. A szö
vetség néhány embere igen okosan felismerte, milyen nagy előny volna 
megakadályozni a gőzöst abban, hogy rajta az angolok fegyvereket 
küldjenek Kantonba az ellenforradalmároknak.



Napjaink átértékelése

V.

Cikkeimmel szemben hallom az elégedetlenkedők megjegyzéseit: 
„Nem elegendő, hogy kritikát mondjunk a munkásmozgalom jelenlegi 
hibáiról és fogyatékosságairól. Aki jogot vesz magának ahhoz, hogy 
kritizáljon, az az állítólagos hibák feltárásán túl, a helyes út és mód 
pontos megmutatásával is tartozik!” Hiábavaló fecsegés ez és hiábavaló 
lenne ellene a komoly védekezés. Ami kifogást és iránytmutató megjegy
zést írásaimban eddig elmondtam, abból világosan következik, hogy a 
feltárt hibákat a bekövetkezett helyzettel igazolom s hogy ebből a hely
zetből tartom kialakitandónak a mozgalom további gyakorlatát. Nem 
egy előre megadott és levegőben elgondolt szisztémáról van tehát szó, 
hanem a jelenlegi lehetőségek felismeréséről és az ideológiai álláspont 
újbóli, mélyreható átgondolásáról. Mert olyan gyakorlati tévedések, 
amilyenek a munkásmozgalom utóbbi tizenöt esztendejét jellemzik, csak 
ott fordulhatnak elő, ahol és amikor a mozgalom irányítói ideológiai 
ellentmondásokba zavarodtak. Ez az ellentmondás világosan megmutat
kozik abban is, hogy a két munkáspárt gyakorlati vezérei és ideológusai 
nyíltan és következetesen marxistáknak vallják magukat. Az elvégzett 
munka eredményeiből azonban világosan látható hogy ez a mozgalom 
úgy a kommunista pártban, mint a szociáldemokratáknál holmi vulgér- 
materialista alapelgondolással, merev, dogmatikus formulák között mo
zog ide-oda minden belső dinamika és észszerű törvények nélkül. Külön
ben hogyan jutottunk volna idáig? Mind a két párt vezérei marxidézetek- 
kel tömik tele a tagság fejét óvatosan ügyelve arra, hogy ennek a dia
lektikus gondolkodónak összetett filozófiájával és társadalomszemléleté
vel ne a maga valóságában ismerkedjen meg a harcban álló proletáriátus. 
Kétségtelen, hogy Marxban a revolucionisták csakúgy, mint az evolu
cionisták megtalálják a maguk gyakorlatának dogmatikus igazolását. 
Marx dialektikus szemlélete sem a folyamatos átalakulást, sem az ugrás
szerű változást nem zárja ki a társadalom fejlődéséből. Aki azonban ezt 
a két fényezőt kettéválasztja és külön-külön egymagában, mint kate
gorikus elvet értékeli és fogadtatja el, lényegében ellentétbe kerül a 
marxizmussal és kátyúba viszi a mozgalmat, amennyiben az az ideológia 
gyakorlatának tekinthető. Az utóbbi tizenöt év alatt pontról-pontra ki
mutathatóan ez történt a két munkáspárttal. Ennek az összeroppanásnak 
az értelme azonban magából a gyakorlatból meg nem magyarázható. 
Sőt, így nem csak a múlt nem magyarázható meg, de a következő tevé
kenykedés mozzanatai sem irányozhatok elő kizárólag gyakorlati logiká
val. Ahhoz, hogy a gyakorlatot megjavítsuk, elméleti félreértéseinket kell 
helyreigazítanunk. Ameddig ezt az alapvető munkát el nem végezzük, 
lehetetlen, hogy megbízható direktívát adjunk a szervezeti formákra vo
natkozón és helyes, időszerű jelszavakat fogalmazzunk meg a szervezetek 
tagjainak. Időszerűnek lenni, ez most a legnagyobb probléma. A több.



mint fél évszázados tudatos osztályharc a fasizmusban megteremtette a 1ЛД0 
maga eleddig leghatalmasabb ellenfelét s így pillanatnyilag a harcnak 
abban a stádiumában tartunk, amikor a vasbaöltözött és pénzzel ellátott 
fasizmus diktálja a tempót. Támadókból védekezőkké lettünk s ez a 
helyzetcsere ideológiánk új átértékelésére és cselekedeteink értelmes fel- 
frissítésére kényszerít bennünket. De vájjon ennek az átértékelésnek a 
szükségszerű belátása egyben a marxizmus csődjét is jelenti a szemünk
ben? Szó sincs róla! Ahogyan már számtalanszor elmondtam: szerintem 
nem a marxizmus csődjéről, hanem a háború utáni dogmatikus párt
marxisták eltévelyedéséről kell beszélnünk. Sohsem mutatkozott meg 
világosabban, mint éppen most, hogy Marx szemlélete a reális valóságon 
nyugszik és ezért helyes; magában foglalja a múlt ismeretét és a társa
dalomfejlődés tendenciáit. De ne tévesszük össze Marx szemléleti módját 
időleges politikai és gazdasági megállapításaival. Amit ő hatvan eszten
dővel ezelőtt bizonyos helyzetre vonatkozólag feltételezett vagy megálla
pított, az nem örökkévalóságában, hanem időszerűségében, helytállóságá
ban jellegzetes. Időszerűleg igaza lehetett Marxnak akkor is, mikor a 
parlamenti harcok mellett nyilatkozott és akkor is, mikor a munkásság 
felfegyverzését és a spontán támadást követelte. Azonban, a mai mun
káspártoknak, úgy a kommunista, mint a szociáldemokrata pártnak vég
zetes tévedése az, ha harcaiban akár az egyik, akár a másik marxi meg
állapításhoz vagy alkalmi követeléshez végérvényesen leköti magát. Marx 
történelmi materializmusa nem csak az okozati összefüggésekre mutat 
rá, hanem az elméleti és gyakorlati mozgalom időszerűségének a köve
telését is magában foglalja. Ügy is mondhatnók: a marxi dialektika a 
mozgalomra alkalmazva az adottságok felismerését és a hadmozdulatok 
céltudatos irányítását jelenti. Nem következetesség, hanem időszerűség; 
nem dogmatizmus, hanem észszerű alkalmazkodás. Észszerű alkalmaz
kodás más szavakkal kifejezve: a helyzet helyes felismerése és alakítása.
A megmerevedett fogalmakhoz való csökönyös ragaszkodás mind ennek 
az ellenkezője. Forrása a társadalom antidialektikus szemlélete, ered
ménye pedig kifelé a fejjel falnakmenés, befelé a keserű önmeghasonlás.
Ma körülbelül ezen a ponton állunk. És hol vannak az elmélet nagy fej- 
tegetöi és magyarázói? Miért hallgatnak éppen ma, mikor minden ko
molyan átgondolt szóra olyan éltető szükségünk van, mint a szomjuhozó- 
nak a vízcsöppre? A kérdést csak azért vetem fel, hogy az olvasó ön
magában is rákényszerüljön a válasz megadására. A nagyok hallgatása 
természetes következménye előző munkálkodásuknak. Ügy látják, a gya
korlat rácáfolt a teóriára, de nyomban szögezzük le, hogy úgy, mint az 
utóbbi évtized minden teoretikus „igazságában”, ebben a megállapítá
sukban is tévednek. A gyakorlat nem cáfolt rá a teóriára, ellenkezőleg, 
kegyetlenül igazolta azt: téves teóriának csakis hibás gyakorlata lehet.
A teoretizálók annyiban rekedtek tévedésben, amennyiben Marx dialek
tikus szemléletét dogmatikának fogták fel s a gyakorlat annyiban kö
vette el a tévedések sorozatát, amennyiben ennek a teoretikus vonalnak 
a betartásához kötötte magát. De ez az utóbbi szükségszerű következ
ménye az előbbinek s ezért is a felelősség kérdése, ha ezt a kérdést egy
általán fel lehet vetni, különösképen és nagy nyomatékkai a mozgalom 
teoretikusaira vonatkozhatik. A kisebb kilengésektől eltekintve a szociál-
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demokraták a II-ik, a kommunisták pedig a lll-ik Internacionálé tézisei 
és direktívái szerint vezették a mozgalmat. Aki tehát X vagy Y pártvezért 
saját személyében teszi felelőssé a közelmúlt és a továbbiakban bekövet
kező tragédiáért, az tudatosan, vagy a tények ismerete hiányában mellé
beszél a problémának.

Igenis, a marxizmus újbóli elméleti átgondolásáról van szó. Ör
vendetes, hogy a legutóbbi hónapokban és nemzetközi méretben egyre 
gyakrabban hallani ezirányú kezdeményezésekről, indítványokról és vi
tákról. Egy újjáalakuló mozgalom előjelei ezek. De ennek a mozgolódás
nak a szószólói már az új generációból rekrutálódnak. Mikor ezt meg
állapítom, nem hagyhatom szó nélkül azt a tényt sem, hogy ezek az új 
harcosok nem csak a fasiszta rohamosztagosokkal, hanem a megsemmi
sített előző mozgalom vezérkarával is szemben találják magukat. Azzal, 
hogy az ellenforradalom felbontotta és megsemmisítette a szervezeti ke
reteket, a volt vezetők nem kényszerültek rá a konzekvenciák végleges 
levonására. Olaszországban, Németországban és Ausztriában a legnyíl
tabb reakció birtokolja a hatalmat és az emigrációba szorított marxista 
front vezérkara nem mondott le és eszében sincs, hogy lemondjon szere
péről, amely, szerintük, valószínűleg a jogfolytonosság elvén alapszik. 
Királyokat és császárokat el lehetett kergetni a trónról, de a forradalom 
hadserege nem tud megszabadulni balkezes vezéreitől. A mozgalom rop
pant áldozatok árán a föld alatt izzik tovább, de az irányítás szálai azok 
kezében maradtak, akik sokkal kedvezőbb körülmények között egyszer 
már elveszítették a harcot. A helyzet kétségbeejtő lenne, ha nem hinnénk 
önmagunk erejében, gondolataink józanságában, ismereteink tény
szerűségében.

A legitimizmus alapján helyükön maradt vezérek a marxizmusra, 
mint tudományra hivatkozva támadnak neki a kezdeményező új gene
rációnak. Szociáldemokrata oldalról a bolsevizmus térhódításától félnek, 
a kommunisták a revizionizmus ördögét festik a falra. Mindkét irányból 
nem egyéb ez oktalan rémlátásnál. A szociáldemokratáknak tudniok kel
lene, hogy az eddig elkövetett hibákban a bolsevisták legalább annyira 
bűnösök, mint ők s a munkásság intelligensebb rétegei előtt ezt a tör
ténelmi tényt semmiféle agitációval nem lehet eltüntetni; * a kommunis
ták tévednek, ha azt hiszik, hogy a kezdeményezőket a revizionizmus 
vádjával egyszerűen meg lehet semmisíteni. Világosan kell, hogy álljon 
előttük is: ez a mozgolódás nem a revizionizmus, hanem a kritikai esz- 
mélés jegyében indul meg. És nem tudománytalan és nem antimarxista, 
amivel szintén megvádolják. Módszerük, mellyel az adott helyzet analí
zisét el akarják végezni, szigorúan tudományos és szigorúan marxisták 
ők, mert a helyzetből következőn és annak figyelembevevésével akarják 
átalakítani a szervezeti formákat és megszabni a harc rendjét és tempó
ját. Következetesen a marxi vonalban maradnak azok, akik, például azt 
mondják, hogy kritika tárgyává kell tenni eddigi osztályelképzelésünket, 
a proletariátus pszichológiáját, forradalmi tradícióit s még számtalan 
olyan más momentumot, aminek egyértelműsége eddig nyilvánvalónak 
tűnt előttünk. Ezeknek a momentumoknak a feltárása és kitisztázása 
nem opportunista revíziót, hanem a marxi vonalban, Marx dialéktikus



szemléletének követelményeképen nélkülözhetetlen korrektúrát, a moz- 
galom időszerű felfrissítését, harcra képesítését kell, hogy eredményezze.
A revizionizmus az osztálynak és osztályharcnak fogalmi és gyakorlati 
eltolását célozta, ezzel ellentétben ma a fogalmak átértéséről és a gya
korlat aktivizálásáról van szó. A marxista front teoretikusai eddig a 
burzsoázia széteső hatalmi erőivel szemben a proletárosztállyal elsőd
legesen, mint mennyiségi tényezővel számoltak s szerintünk most elér
keztünk arra a történelmi pontra, mikor a dialektika törvényei szerint a 
harcban álló tömeggel elsősorban, mint minőségi tényezővel kell számot 
vetnünk. Azokban az országokban, ahol a burzsoa-demokrata hatalom 
szétesett s helyébe a fasiszta erőszakszerveken épült totális állam került, 
az új tömegpártok kialakításának semmi értelme, mert semmi lehetősége 
nincsen. Az említett vitázók közül azonban megszülethetnek a szocializ
mus gondolatvilágának korszerű megfogalmazói, az az újító típus, 
amelyet elméletében és gyakorlatában a mi időnk alakított ki s amely 
elméletével és gyakorlatával a tömeget újból a reakciós hatalom egy
értelmű ellenfelévé teheti. Hogy ez az alakulási folyamat hogyan fog 
végbemenni? Erre a kérdésre pillanatnyilag lehetetlen pontos választ 
adni. Aki ilyesmivel kísérletezik, az valóban tudománytalan munkát végez. 
Legalább olyan tudománytalant, mint az előző mozgalmi szakasz vezérei, 
akik merev logikai kategóriák szerint akarták a harcot lefolytatni, te
kintet nélkül az időközönként végbement helyzeti és energiai változá
sokra. Biztosan csak annyit tudunk, hogy a mozgalom úgy, ahogyan az 
utóbbi esztendőkben alakult: rossz volt; a hibák gyökerét nem a gya
korlat felszínén, pártpolitikai szempontok szerint, hanem magában a 
probléma lényegében kell keresni és ezen az úton haladva, némely kér
désnek már a gyökeréig is hatoltunk. Lehet, hogy a régi funkcionáriusok 
és agitátorbrigadérosok szempontjából mindez nagyon kevés eredmény, 
tény azonban, hogy egyelőre ez a kevés a legtöbb és a szívós, észszerű 
munka egyetlen lehetséges eredménye.

Hogy mit kell majd tenni holnap és holnapután? — nem tudom 
tömör szavakban kifejezni. De, hogy hol a helyem ma és mi az a leg
szükségesebb teendő, amit erőnk talpraállítása érdekében el kell végez
nem, — azzal már tisztában vagyok.

Általában: a jövő alakulása érdekében a mozgalom agitátorai ne 
elégedjenek meg szólamok puffogtatásával, teoretikusai a tradíciókat 
őrző salabakterek szerepköréből lépjenek elő marxista gondolkodókká, 
a tömeggel ne csak, mint mennyiséggel, hanem, mint minőséggel is szá
moljunk, ne legyünk elnézőek önmagunkkal szemben és ne becsüljük le 
ellenfeleink erejét. A többi kérdés jelentősége és helyes megoldása mind ' 
ezekből az alapokból következik. Ha helyes pontról és helyesen fel
készülve indulunk el, reményünk lehet a szocializmus megvalósításához. 
Különben szajkózhatjuk frázisainkat, de a fasizmus szuronyfalai ettől 
nem fognak összeomlani. Kassák Lajos

m u n k a



Vers a  g y e rm e k é v e in k rő l
Talán egy órányi örömünk, ha volt, amikor szélnekeresztettek ben

nünket az iskolából. Ugrálva mentünk végig a falun. A sapkánkat fel
hajítottuk a levegőbe és teletorokkal üvöltöztünk.

Fogamzás ideje volt.
Játszani akartunk, de vetni kellett kimenni anyánkkal a földekre.
A lányok palántákat ültettek a veteményeskertekben és a mester

emberek már nekifogtak az új házak építéséhez.
Egy napon abbahagytuk a munkát, mert repülőgépek keringtek a 

fejünk felett és hullottak a bombák, mint a záporeső.
A házak szarufáit nyikorgatta a szél és mint akasztott emberek úgy 

himbálóztak a kútostorok ide-oda. A Tiszatöltés irányában ropogtak a 
gépfegyverek.

A harc ideje jött el.
Testvérbátyánk itt, apáink ott fordították meg a fegyvert a kezük

ben és mi hátunkon párnákkal menekülve benépesítettük az országutakat.
Mindezek után a legszomorúbb nap, amikor visszatértünk.
A dekungok üresek voltak, mint a kilőtt patronhüvelyek és szétszórt 

konzervásdobozok.
A töltésen a nyári virradatban asszonyok álltak. Ott álltunk mi is 

10— 12 éves gyerekek és elborult arccal néztük a folyót, ahogy vitte a 
halott katonákat.

A parti füzes fölött a kelő napot egy fehér felleg eltakarta.

560 volt a törzskönyvi számom, de azért nem felejtettem el a nevemet. 
318 napig 4 fal között egyfolytában, ebből 254 napot töltöttem magán
zárkán
egyedüllétben; káposztán és kalarábéfőzeléken tartottak, itt már nem 
bántottak
csak a poloskák és a tetvek, amiket a nyakunkon hizlaltunk.
Nem kell hinni, hogy egyhangúak lettek volna napjaink, 
mesebeszéd lenne az ilyesmi.
Sétákon láttuk társainkat, szemünk tekintetével üdvözöltük egymást. 
Ünnepeken együvétereltek és elmondatták velünk a miatyánkot.
Időnként meglátogattak a szeretetnővérek bokáigérő fekete ruhában, 
vágyakoztunk az asszonyi test után, de ők még itt sem tudtak bennünk 
vágyat kelteni.
Jöttek mások is tanulmányozni bennünket, mint született bűnözőket. 
Együgyű kérdéseket tettek fel, többek között, hogy mért akarom fel
forgatni a társadalmat és mért nem hagyok békét a világnak.
Azokból valók voltak ezek az urak, akik ellen harcoltam,
azt azonban egy pillanatig sem lehet mondani, hogy gyűlölettel beszéltek
volna hozzám, kintről jöttek az életből végignézni a kriptákat.

Yes's a  falai* Síöztil



Napjaink átértékelése 1117
VII.

1917 májusában diplomáciai tárgyalások és komoly hadügyi szám
vetés után egy átvizsgált és ellenőrzött vonat indult el Svájcból Német
országon át az orosz határ felé. A német kormány és hadvezetőség a 
svájci szociáldemokraták segítségével ennek a vonatnak egyik vagonjá
ban szállította haza Lenint és társait az emigrációból. A német kor
mány szövetségre lépett a bolsevikokkal és átcsempészte őket a had
színtéren, remélvén, hogy a forradalmárok belső agitációs munkája al
kalmasabbá teszi a terepet a német haderő előrenyomulásához. A stra
tégák számítása csak részben volt helyes. Az orosz „gőzhenger” meg
állt, az „északi medve” visszahúzódott, de miközben a német hadveze
tőség az orosz különbéke kierőszakolására készülődött, Moszkvában és 
Pétervárott megalakultak a forradalmi tanácsok és a szétdobott cári 
hadsereg, mint Lenin és társai vezetése alá került forradalmi tömeg állt 
szembe az imperialista háborúval, sőt nem csak a közvetlenül támadó 
katonai ellenféllel, hanem egész Európa társadalmi formájával, politikai 
és gazdasági rendszerével is szembe fordult. Mikor Leninék a cári had
sereg formációit szétdobták, ugyanakkor Európa forradalmasítását is 
megkezdték. A német államférfiak erre a következményre nem számítot
tak s ami azóta történt Európában — az mindnyájunk előtt ismeretes.

Az 1917 májusában lejátszódott történelmi eseménynek a visszája 
következett be 1934 szeptemberében. Annak idején maroknyi kis csapat
ban indultak el Svájcból a bolsevizmus képviselői s most, mint egy 
nagyhatalom reprezentánsai érkeztek meg Genfbe. Hatalmi és gazdasági 
érdekeltségek szállították őket haza s most ugyanilyen erők és meggon
dolások hozták őket vissza. ,Az imperialista kapitalizmus él és élni akar 
s a politika lovagjainak nincsenek érzelmi skrupulusaik az eszközök 
megválogatásában. Ha úgy látják, a bolsevizmussal való szövetkezés a 
kapitalizmus érdekeit szolgálja, érzelmi momentumok nem akadályoz
hatják a szövetség megkötését. 1917 óta súlyos megpróbáltatásokat élt 
át az európai kapitalizmus és ugyanúgy az orosz bolsevizmus is. A két 
ellenfél kipróbálta egymáson az erejét anélkül, hogy egyik a másikat 
végérvényesen legyőzte volna s most új fordulóhoz ért a küzdelem. 
Európa imperialistái hiába öltek bele pénzeket az orosz ellenforradalmi 
mozgalmakba és a Komintern hiába építette fel az európai kommunista 
pártokat, ■— a küzdő felek, ha nagy vérveszteségek árán is, életben ma
radtak. Élnek és egymás segítségére utalta őket a sors. Ha Oroszország 
ki akarja építeni külpolitikai pozícióját s ha tökéletesíteni akarja belső 
gazdasági organizációját, szövetségre kell lépnie a technikailag és kul
turálisan fejlettebb európai államokkal, legyenek azok mégannyira is 
kapitalisztikusak; s az európai államok, ha meg akarják tartani mai 
hatalmi állapotukat szomszédaikkal szemben s ha tartósan védekezni 
akarnak a feltörekvő munkásság követelései ellen, úgy szövetségre kell 
lépniök az oroszokkal, mint katonai nagyhatalommal és óriási fogyasztó
piaccal, még akkor is, ha a vöröshadsereg katonáinak császári sas he-
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> Iyett vörös csillag ragyog a sapkáján s még akkor is, ha sarló és kala
pács „védjegyet” nyomtatnak a rubelre. A politikában nem elvekről és

” Imzelmi játékról, hanem a valóság reális, könyörtelen tényeiről van szó. 
Oroszországnak, hogy megerősödhessen, vagyis, hogy termelhessen, jó 
és hitelben vásárolható termelő eszközökre, az európai kapitalizmus
nak, hogy el ne merüljön a válságban, hogy termelhessen s így megtart
hassa hatalmi pozícióját, vásárlóra és mind a két félnek még akkor is, 

) THTszinte őrülettel fegyverkezik — békére van szüksége. A két fél nem 
látja többé veszedelmesnek egymást. A fennen hangoztatott elvek többé 
nem társadalmi, hanem politikai színezetűek, mindkét részről a meglévő 
hatalmi állapotok megtartása, konzerválása a cél. Ez a cél azonban 
csak úgy érhető el, ha a tegnapi szuronyhegyre menő és a szociális el
lentéteket végletesen kiélező ellenségek katonai és gazdasági szerző
désekkel megerősítik egymást uralmi helyzetükben. Ki csodálkozik ma 
azon, hogy Oroszország és Olaszország, ez a két ellentétes társadalmi 
forma, távolról sem zavarja egymás hatalmi köreit. Vannak-e ennél a 
két elvi ellenfélnél hűségesebb, simábban összedolgozó és egymást job
ban dicsérő szövetségesei napjaink kegyetlenül reális világának? Talán 
majd Orosz- és Franciaország! A platform már kész, a hatalmi és így 
a hadi egymásrautaltságban adva van a békés együttdolgozás lehetősége. 
Tudott tény, hogy a szovjetdelegáció előtt a francia külügyminiszter 
építette meg az utat a Népszövetségbe, de ezzel szemben, sajnos, éppen 
a munkásság előtt kevésbé tudott tény az, hogy a szolgálat nem marad
hat viszontszolgálat nélkül s abban az időben, mikor Litvinov a Nép- 
szövetség plénuma előtt elmondta üdvözlő beszédét, Cachin a francia 
kommunista párt vezére feladta pártjának akcióprogramniját.

Mikor Barthou az oroszokért exponálta magát Genfben, nagyon 
jól tudta, hogy mit csinál s mikor Litvinov elmondta üdvözlő beszédét, 
ő sem hasból szónokolt.

Nagyon tévednek tehát azok az érzelmes kispolgárok és a kis
polgári lapok patéíikus vezércikkírói, akik az oroszok genfi bevonulásá
nak alkalmából holmi bolsevik térhódításról, kiújuló „forradalmi vesze
delmekről” siránkoznak. Politikai iskolázatlanságra és koncepciótlan
ságra vallanak ezek a morális lamentálások és vizenyős irkafirkák.

, 1917 megismétlődését emlegetik, holott a valóságban 1917 elveinek fel
adásáról és a forradalom lezárásáról van szó az orosz részről. Ebben a 
diplomáciai játékban az oroszok jó hazafiaknak és a franciák jó kapi
talistáknak bizonyultak. Sztalinék az új orosz állam kialakítása érdeké
ben lemondtak a „világforradalomról”, a franciák lemondtak Orosz
országgal, a „kegyetlen ázsiai barbárral” szemben annyiszor hangozta
tott „kulturfölényükről” és megosztották vele nagyhatalmi presztízsü
ket. A jobb vásárt kétségtelenül Barthouék csinálták. Az idő pénz s az 
orosz szövetség időt biztosított a számukra. A jámbor kispolgárságnak 
kár rémítgetni magát az új orosz veszedelemmel. Nyugodtan emészthet, 
ha van mit ennie, mert Litvinov genfi „mennybemenetele” Sztálin „luci
feri” szerepének a befejezését is jelenti. Oroszország belső építkezésé
nek lehetőségéért Európa kommunista forradalmasítását adták cserébe.



h ~
, A „forradalom mozdonya” letért a célravezető sínekről s a váltó

nál az orosz diplomácia állt. Hogy ebben az időben az oroszok más po
litikát nem csinálhattak — ez igaz, de bennünket ez az igazság nem tölt
het el isteni megelégedéssel.

Európai szemmel nézve milyen ma a forradalmi Oroszország hely
zete a valóságban? Moszkvai kimutatás szerint: „Országunkkal már
csak a következő államok nincsenek diplomáciai kapcsolatban: Albánia, 
Belgium, Hollandia, Luxemburg, Lichtenstein, Monaco, Portugália, 
Vatikán, San-Marino és Svájc. Ezeknek az államoknak a területe: 31.670 
négyzetkilométer, lakosságának száma 27,800.000. A felsorolt államok 
területei Európa területének 2 százaléka, lakossága pedig Európa lakos
ságának nem egész 1 százaléka.”
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Kétségtelen, hogy az ellenfelek felismerték érdekközösségeiket s 
ma ez a felismerés adja a reális helyzet képét. Két évtizede sem áll fönn 
az új orosz rendszer s milyen szörnyen nagy idők múltak el azóta. 
Világforradalom a kapitalizmus ellen, jelszóból — szövetség a világ- 

j kapitalizmussal, valósága lett. Ne értessék gúnynak, ha azt mondom: 
^^hatalmasságok egységfrontja sokkal reálisabb alapon és tökéletesebb 
formák között valósult meg, mint a munkás osztályon belül egy évtized 
óta áhított, a tömegből sürgetett és különböző pártérdekekből elszabo
tált szocialista egység. Ez nem a véletlen játéka, mint ahogyan az sem 
véletlen, hogy a munkás osztályon belül éppen napjainkban és éppen 
kommunista részről indult meg egy új és minden eddiginél őszintébb 
egységfront-akció. S ez a hirtelen, vehemens kezdeményezés a Saar- 
vidéken, Svájcban, Csehszlovákiában, Spanyolországban, Olaszország
ban, Angliában, Ausztriában máris a megvalósulás stádiumába jutott; 
Franciaországban befejezett tény.

A francia munkásság egységfrontjának megvalósulása és akció- 
programja el nem választható a genfi helyzet alakulásától. Ez a front 
nem a harc, hanem az opportunizmus jegyében alakult meg és a front 
szélső jobb oldalán a kommunisták állnak. Cachin engedékeny beszéde, 
mintha Litvinov genfi beszédének lenne közvetlen továbbrezgése. Az a 
Litvinov, aki a szociáldemokratákat még nem is olyan régen szociál- 
fasisztáknak, kapitalista bérenceknek nevezte, amiért a Népszövetség 
csaló, népámító munkájában részt vesznek, ugyanaz a Litvinov többek 
között azt mondta genfi székfoglaló beszédében:

„Az utóbbi napokban a nemzetközi politikában kedvező fordulat 
állott be, amely lehetővé teszi, hogy sok mindent elfelejtsünk, ami ré
gebben vol t . . .  Oroszország hajlandó közreműködni a béke közös meg
szervezésén és hajlandó emberállománya millióival tartós segítséget 
biztosítani a Népszövetségnek.” Ez a hang lényegében különbözik az 
orosz külügyi népbiztos tavalyi hangjától és mondanivalójától. A Szovjet 
hajlandó emberállományának millióival a Népszövetség munkaprogram
ját támogatni. Mi az, hogy milliós emberállomány? önkénytelenül is a 
K. u. K. külügyminiszterek dikcióira kell visszaemlékeznünk, akik ugyan
ilyen hangnemben beszéltek emberállományukról, amelyet bármikor
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késznek nyilatkoztak a „haza” és a „magántulajdon szentségének” ér
dekében feláldozni. De ezen nincs mit csodálkozni. Aki kimondta az Á-t, 
az a В-t is kimondja. Mikor a III. Internacionálé az európai kommunista 
mozgalmat behelyezte a parlamentarizmus rendszerébe, akkor indult 
el a népszövetségi tagság felé s mikor a Népszövetség tagja lett, akkor
tól kezdve kertelés nélkül azonosítania kell magát az általános kapi
talista érdekekkel. És érthető, hogy Litvinov frontváltoztatásával egy- 
időben az európai kommunista mozgalom is, és elsősorban a francia 
párt szintén frontot változtat. Néhány hónappal ezelőtt egységfront ak
ciója miatt Doriot-t még kizárták a francia kommunista pártból és 
Cachin, a párt posszibilis vezére, ma így beszél Blummel:

„Mi a legbarátságosabb szellemmel közeledünk hozzátok. Hajlan
dók vagyunk a legnagyobb engedményekre és áldozatokra azért, hogy 
valóra válhasson az akcióegység. Ti arról beszéltek, hogy nem fogad
hatjátok el az általunk fogalmazott pontot a sztrájkakciókra vonatkozó
lag. Azt hittük, hogy beszélhetünk erről, de ezt a feltételünket is hajlan
dók vagyunk elejteni.”

Hogy erre a beszédre mit válaszoltak a szociáldemokraták, az 
nem érdekes. Elfogadták Cachin ajánlatát és a kommunista tábor fel
sorakozott az ezerszeresen megvetett, kigúnyolt, elátkozott „szociál- 
fasiszta” front jobb oldalán. Az általános sztrájk propagandistái máról- 
holnapra a kollektiv szerződések híveivé vedlettek át, lenyelték a for
radalom jelszavait és szociálpolitikát követelnek. Bevallott céllal a 
fasizmus ellen alakult meg ez az egységfront, a valóságban pedig a 
francia kormány nyugalmi állapotát, a belpolitikai helyzet rendezését, 
az osztályharc akcióleszerelését fogja eredményezni. Mindezek alapos 
vádak egy olyan ember szájából, aki szociálistának vallja magát, mert a 
tények bizonyítanak és az idő rávilágít a tények lényegére.

A francia egységfront nem új harci tevékenység kerete, hanem az 
orosz „békepolitika” következménye, szükséges alátámasztása. Nem 
mozgalmi eredmény, hanem kommunista pártérdek. Ezt a politikát 
ugyanúgy Moszkva játssza meg, mint ahogyan a „szakítás” politikáját 
is ő játszotta végig.

Az orosz diplomácia genfi sikeréért Európa „baloldali” proletá- 
riátusa nem a láncait, hanem forradalmi akcióprogramját adta cserébe.

A „megvalósult” egységfront csak arra lesz jó, hogy a mozgalom 
komoly elemei előtt egyszer és mindenkorra bebizonyosodjon: a szo
cialista egységfront kérdése nem a pártdiplomaták, hanem az eszmei 
átértékelés és az organizációs formák fundamentális átépítésének 
kérdése.

1917. és 1934. A két dátum között megéltük egy Európa részére 
romantikus frazeológia születését és halálát.

Attól a mesemondótól, aki még ma is azt állítja, hogy „a leányzó 
nem halt meg, csak alszik”, — sietve lépjünk tovább, mert, jobb dolga 
liíán, félre akar vezetni bennünket.

Kassák Lajos


