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Bevezetés  

1 

 

„Tehát a munkásmozgalom halott ? Röviden: nem, életben tartják. Az 

1980-as évek eleje óta az osztálytudat, az osztálykohézió és a szolidaritás 

jelentős csökkenése tapasztalható. Ahelyett, hogy egy olyan osztály 

lennénk, amelyet önmagáért való osztálynak nevezhetünk (vagyis egy 

olyan munkásosztály, amely valamilyen módon tudatában van annak, 

hogy alapvetően eltérő érdekei vannak, és szemben áll a tőkésosztállyal), 

most egy olyan munkásosztály létezik, amelyik képzetlenné, de-

politizálttá, atomizálttá és individualizálttá vált. Ahelyett, hogy az 

uralkodó osztállyal szemben határozná meg magát,  mindinkább 

azonosul elnyomóival, és passzívan elfogadja a status quo-t. Ez együtt 

jár a nacionalizmus, a populizmus, az erősődő individualizmus, a 

népszerű vállalkozói szellem, a szürke celebkultúra felfutásával és azzal 

a tendenciával, hogy az ember vagy „becsületbeli jelvényként” viseli 

tudatlanságát , vagy azt a nézetet vallja, hogy inkább az osztálya fölé kell 

emelkednie, mintsem, hogy osztályával azonosuljon. Az osztályharc 

politikáját tekintve ez olyan, mintha a nulláról kezdenénk.” 

A Leftcom idézet rámutat a centrális problémára. A munkásosztály 

eképpen ugyanazért nem tudja radikális történelmi tudatát fenntartani 

amiért nem folytat általában (radikális) osztályharcot. Közel sem 

jelenthető ki persze ez mindenhatóan s általános érvényűen, hisz az Usa-

tól Haitiig, Franciországtól Törökországig, nem egy állókép hallucinált 

valósága tárulkozik elénk. Haitin a benzinárak emelkedése  ellen, 

ahogyan Franciaországban és Ecuadorban is emiatt, Hongkongban az 
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általános elnyomás ellen, Irakban az életkörülmények és a víz miatt, 

Libanonban az internetre kivetett adók emelése okán harcolnak az 

elnyomottak. „A kubai régió proletariátusa közvetlen és spontán 

tömeges akciókkal - felvonulásoktól , önszerveződő gyűlésektől kezdve a 

rendőrautók puszta kézzel való feldöntéséig és a boltok kifosztásáig - az 

utcán lázadt fel az éhség és az állami zsarnokság ellen, vagyis a 

kapitalizmus és a jelenlegi válság által megszabott nyomorúságos anyagi 

létfeltételek ellen” rögzítik a portugáliai elvtársak a történéseket. 

Összegezve egyáltalán nem nyugtázható, hogy csendesek a hajnalok. A 

napokban éppen Iránban nem azok. 

Ennek ellenére (dacára) permanens vereségének következményeként (ez 

vereség elsősorban nem is levert harcai által, hanem radikális harcainak 

önfeladásából, identitásvesztéséből ( illetve fragmentizáltságból, 

atomizáltságából, önszerveződési hajlam gyengüléséből, a 

munkásmozgalom drasztikus legyengüléséből, demokratikus 

reformizmusából) következőleg  az osztályharc visszaszorul(t)  amely a 

kapitalizmus centrumaiban (nyugati világ zónáiban), de másutt  sem 

szűnt meg. 

A szolgáltatóipar felerősödése (a bérmunkás közösségek szétbombázását 

okádja, segíti felszínre, például a kelet-európai térségben a munkásokat 

megfosztja szaktudásától ) igy identitásától  ,természetesen  másutt  is   

hasonló  folyamatok mentek végbe  az úgynevezett  centrumban …... A 

nehézipari termelés jelentős mértékű kihelyezése a centrumon túlra ( 

habár ma már hol a tőke centruma?  Ez nem találós kérdés , inkább    a 

tőke univerzalizmusának  barbársága  a per döntő mintsem  részlegesen 

korós hatásai   ). Indiában és Kínában a munkások nagyszámú 

koncentrációja a munkaerő globális szegmentálódásának része és nem 
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arról van szó ami nyugaton csökkent  , ott szimplán azért felerősödött( 

pl. az ipari termelés). Ez az átalakulás általánosan zajlik (mentálisan is), 

amely a hagyományos munkavégzés és osztályszerkezet arculatát 

formálja át, miközben a munkásosztály létezését a reprodukció 

társadalmi rendszere határozta meg, nem pedig a mennyiségi arányok, 

illetve a technológiai jellemzők puszta megléte, amiként a 

munkásmozgalom radikális meggyengülésének is összetettebbek az 

okai. 

A munka atomizációja (aminek jelentőségét nyilván nem kell 

túlértékelni, de figyelmen kívül sem hagyható tendencia), az 

immateriális munka, a digitális kapitalizmus vészjósló nyomulása 

(bármi, ami automatizálható, az automatizálva is lesz) a digitális 

technológia által keletkezett „varázslatok" - önkormányzó autók, Bitcoin, 

online kereskedés, internetlét mint létcentrum, virtuális közösségi 

hálózatok, tömeges megfigyelések stb. stb. egészében folyamatában 

magával ragadja a késő kapitalista holt lelkeket. 

„A végtelennek tűnő erőforrások, a végtelennek látszó termelés 

(túltermelés és az értékesítés korlátai), a költségmentesség digitális 

illúziója, a „szűkösség végeként" jelenik meg, ahol a digitális termelés 

állítólag megszünteti a költségeket, és mindent egyformán elérhetővé 

tesz mindenki számára. A fogyasztás nélküli termelés fantáziája 

(illúziója) elrejti e technológiák anyagi költségeit és valós hatásait. A 

jelenben az alávetettek számára a tőke prioritásai „láthatatlan" kézként 

érvényesíti hatalmát. Kétségkívül a digitális technológia nem 

osztálysemleges (egyáltalán semmi sem az) ezt még a vak is látja - így  

proletár kézben, logikával átalakítva, kisajátítva szembe fordítható a 

tőkével  és  hasznosítandó számunkra. Mindemellett a transznacionális 



 5 

és a multinacionális tőke térhódítása, világot bekebelező aktusai, a 

nemzetközi bankszektor és a tőzsde gátlástalansága, a dzsentrifikáció 

világméretű térzabálása, a tőke által leuralt tér árufetisizációja, a 

munkaerő menekülése( a tőke háborús övezeteinek menekültáradat 

vulkánja), cirkulálása a „nyugati centrum” felé, a fasizmus-rasszizmus, 

egyáltalán a tőke modernizációjának barbarizálódása (klíma tébolyának 

kibontakozásával ütemesen) illetve mindezek radikális horror 

vérszlopáló (trónok harca a mában) összessége nem megszüntette a 

bérmunka uralkodó terrorját, hanem átsruktúrálva hatékonyabbá 

varázsolta . Miközben ugyanez a  folyamat nagyban pusztítja az emberi 

faj fennmaradásának esélyeit. Maga az egész vérittas folyamat 

ugyancsak radikális  identitásvesztést hozott magával a termelő osztály 

osztálytudatlanságának intenzív hatását és magával hozta az 

osztályszerkezet átalakítását Közép–Kelet Európa szerte is 

Ezzel a gördülékeny, agyvelőt fosztogató, mindennapi létünket 

fosztogató hadjárattal szemben a feltett munkás (pauper) kéz látszik 

igazán a megnyomorítottak „self portréjából”.  

 A tömegek egyik napra a másikra élnek, pontosabban újratermelődnek. 

Igazán nincs mit csodálkozni, ha a történelmünk elvész - kisajátítják. Az 

osztálytörténelem kisajátításával tovább üzérkedik a magát nyeregben 

érző hatalom. Intézményéi, iskolái, médiája, templomai, reklámjai, 

árubörzéi, piacai, etikája, vallásai, meséi, kultúripara, művészete, 

irodalma, filoszai, historikusai,  tudományos apparátusai, balos-jobbos 

firkászai (demokraták!) töretlenül hirdetik civilizációjuk pompáját, 

töretlenül hirdetik önnön übermensch mivoltukat és mindenkitől 

mobilizációt várnak, hogy történelemellenes (osztályok nélküli világgal 

szembeni) mozdulatlanságát megőrizhesse az uralkodó Tőke káosza.  
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 Guillamón ragyogó felhívásában minderről nem igen szól, inkább a 

tőkés érdekek szerint történő történelem hamisításra, manipulációra 

teszi a hangsúlyt.  

 Az osztályharcok történelmét azért is képes az ellenforradalom 

világbrutalitása ( értelmiségi szöcskéik, az állam, az egyetemek, egyéb 

iskolák és kutatóintézetek, a sajtó és a kommunikációs média, tévé, net,  

a kiadóipar, a reklám- és terjesztési hálózatok, a könyvesboltok stb., 

egészen torz és hamis szocializációs iparuk és a mindennapi  

szociáldarwinista társadalmi izoláció, eldologiasodás, elidegenedés 

mustárgáz légköre, átpingálni, hamisítani, elhallgatni, cenzúrázni, Léthe 

vizébe fullasztani mert maga a munkásosztály mind agresszívabb, 

kiteljesedettebb fetisizáció rabja egyszermind  öngyilkos művelője,  

termelője , kiterjesztője, és nemcsak alanya, áldozata  egy „valóban a feje 

tetejére állt világban”, ahol „az igaz csak a hazugság egy mozzanata”. 

A tőke egyetemessége a kapitalista társadalmak hierarchikus 

historizálására rendezkedett be, amelyet a kapitalista termelési mód 

vezetett be és reprodukál folyamatosan, odafigyelve alávetettségünk 

alapján történő szocializálódásunkra, eképp a munkaerő „kulturális és 

történelmi nívójára". Ehhez hozzá kell adnunk a jelenkori sajátos 

történelmi kontextust, a munkásidentitás felbomlásának aktív 

jelenidejűségét. Ez azonban nem jelenti                                                                          

a munkásosztály felbomlását. (A kapitalizmus, akárhogyan is 

strukturálja, globalizálja, rétegzi vagy más módon reformálja  magát, 

nem nélkülözheti a termelő munkásosztályt, mivel ez az egyetlen forrása 

az értéktöbbletnek, és így az egyetlen módja annak, hogy tőkéje 

felértékelődjön. A rendszer összeomlana, ha a termelő munkásosztály 
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megszűnne értéktöbbletet termelni. Az a tendencia, hogy a munkásokat 

kizárják a termelési folyamatból, ami a csökkenő profitráta 

következménye, egyszerűen kifejezi a rendszer ellentmondásait  a válság 

és az összeomlás elkerülhetetlen tendenciáját. „ Leftcom ) 

 

„A proletariátus csak úgy lehet forradalmi, ha felismeri magát 

osztályként; és  minden konfliktusban osztályként ismeri fel magát és ezt 

még inkább meg kell tennie abban a helyzetben, amelyben osztályként 

való létezése az, amivel a tőke reprodukciójának folyamatában szembe 

kell néznie. Nem szabad tévednünk e »felismerés« tartalmát illetően. A 

proletariátus számára önmagának osztályként való felismerésében nem 

csak az »önmagához való visszatérés« a centrális szempont, hanem e 

mozgásban fel kell magát ismernie mint olyan kizsákmányolt osztály, 

amely a kapitalista termelési mód tagadásaként a kommunizmusért 

harcol. „ 

A kapitalizmus zsákutcába jutott  (válságai   nem időszakosak  hanem 

permanensek , benne levő osztályok zavarodottak, kaotikus a 

valóság….!). Ami előidézheti  a társadalmi forradalom viharait, mert a 

kapitalizmus mint társadalmi viszony kimerült, az annak a valósága, 

hogy egyre több  felesleget termel , egyre több élő munkát szorít ki a 

társadalmi termelésből és egyre nagyobb mohósággal fogyasztja az 

energiát és a nyersanyagokat, továbbá  még több áruval próbálja pótolni 

azt, amit az élőmunka kiszorításával, illetve a nem értékesülendő 

árufelhalmozásával elveszít . Válságai egyre katasztrofálisabbak és 

katasztrofálisabbak lesznek. A kapitalizmus covid korszaka, a 

kapitalizmus klíma téboly korszaka mindezt tetézi. 
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Meg kell érteni, hogy egy új korszak nyitánya, amelyet az osztályok 

közötti viszonyok kirívó ellenmondása jellemez, önmagában nem jelenti 

a felforgatás kezdetét. Ettől még messze vagyunk, hiszen egy felforgató 

időszakhoz programra,   , osztálytudatosságra van ( lenne) szükség : 

egyszóval proletár gyakorlati tettre, amihez magasabb szintű 

szerveződésre van szükség, és kiteljesedéséhez önszerveződő  

kommunista  pártra . Ezért olyan fontosak ma az elméleti-gyakorlati 

programorientációk tisztázásának akár önkritikus kérdéseinek tisztázása  

is . Harcunk  azonban nem egyedül a „ jelen barikádjainak „ 

felállitásából áll , hanem a múlt harcainak levonható tanulságaiból is. 

Ezért harcolnunk kell történelmünkért (E bekezdés a Barbaria Group 

Balance sheet and perspective of the current proletarian struggles all over the 

world szöveg felhasználásával született https://libcom.org/news/balance-

sheet-perspective-current-proletarian-struggles-all-over-world-14112019) 
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Miguel Amorós érzékletesen dimenzionálva ecseteli, hogy a 

spanyolországi munkásosztály keretein belül miért is nem funkcionál, 

öröklődik nemzedékről nemzedékre a munkásmozgalmi kultúra 

átjárása, szocializációja a történelmi idők látható vonalán (ámbár éppen 

Augustin Guillamon mozgalmi szocializációja kivételt képez, igaz ő 

forradalmárok között- anarchisták között- cseperedett fel).  

   

Amorós ezt írja: 

 „ A múlt igazságának ismerete nincs hatással a mindennapi 

tevékenységekre. Nem erősíti meg egy potenciálisan forradalmi 
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közösség értékeit, és nem növeli az elkötelezett olvasók kritikai 

képességeit. Egy olyan társadalomban, ahol nincs időtudat és emlékezet, 

a múlt nem létezik, és főleg  régészeti kutatások tárgyaként vagy olyan 

látványos efemerként jelenik meg, mint a "polgárháború nyolcvanadik 

évfordulója", szokásos helye pedig az egyetem, a múzeum vagy a 

mainstream sajtó kulturális mellékletei, és olyan kontextusokban jelenik 

meg, amelyekben felforgató és megőrző ereje semlegessé válik.” 

 

Amorós azt is említi, hogy a fiatal munkásosztálybeliek a modern 

kapitalizmus médiájának rabjai, akik elszakadtak az idősebbek 

hagyományaitól , őket már nem az idősebb korosztály neveli, hanem „a 

turbókapitalista termelés iparosított életmódja amely egy új nárcisztikus 

kultúrát kényszerített rájuk, bizonyos pragmatikus és hedonista 

értékekkel terhesen, amelyeknek semmi közük sincs azokhoz az 

értékekhez, amelyek a munkásosztálybeli miliőkben uralkodtak.” 

 

Odébb így folytatja: 

„A kapitalizmus korai szakaszában a hagyományos életformák 

felbomlásával a kapitalizmus egy különálló, sajátos világot hozott létre, 

egy olyan társadalmat a társadalomban, amelyet az örökségből 

kitagadottak, a páriák, a vidékről vagy a kézműves céhekből elűzött, 

gyökereitől elszakított népesség, egyszóval a munkások alkottak. A 

családon alapuló proletárvilág, amelynek egyetlen kapcsolata az őt 

körülvevő ipari társadalommal a munka volt, olyan közösségi vonásokat 

alakított ki, amelyek sajátos, stabil identitást, osztályidentitást, sajátos 

kultúrát adott számukra. Bizonyos értelemben létezett egy 

munkásosztálybeli hagyomány, amely artikulálta a munka társadalmát, 
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és rendelkezett a maga állandó értékeivel: az egyesülés igénye, a  

föderativ idea, a művelődés iránti szomjúság, a szolidaritás, a szakma 

méltósága, a gyermekek jövője, az osztálybüszkeség, az 

internacionalizmus, a társadalmi forradalom..... Az akkori harcosok által 

írt önéletrajzok tökéletesen tükrözik ezt a mentalitást. Gondolunk 

például Pierre Joseph Proudhon, Gustave Lefrançaise, James Guillaume, 

Anselmo Lorenzo, Nyesztor Mahno, Emma Goldman, Victor Serge, 

Manuel Pérez, José Peirats stb. emlékirataira és önéletrajzi írásaikra a 

lázadóknak a munkások ügyének szentelt, róluk szóló értékes 

beszámolókra” 

 

 Amorós arra is kitér, hogy a kollektív osztályemlékezetnek milyen 

meghatározó szerepe volt egészében a proletár kultúra (mentalitás, 

szokások) hagyományok továbbadásában ami ébren tartotta, szította a 

tüzet, fenntartotta a fáklyalángot (forradalom idején vörös kakast 

riasztott az égre rabságának bilincsét szakítva) A múlt mozdulatlanságát  

pofán törölte, de  szörnyű, hogy mindezt csak  időlegesen tehette - hisz   

az új időszámítás horizontja épp csak felbukkant   felismerései   révén 

szeme előtt…... 

 

 

 

Amorós  így folytatja: 

  

„A munkások gyermekei még az öltözködési stílus tekintetében is 

utánozták szüleiket, akiket egy stabil társadalmi forgatókönyv szerint  

követtek. Paradox módon jelentőségük és létük is az osztályban 
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gyökerező, változatlan szokásoktól függött. A munkások története, 

amely egyszermind küzdelmeik története, egy olyan kollektíva története  

is  volt amely   a hozzátartozó személyek  történetét is lefedte  . Ezek az 

egyének olyan emberek voltak, akik az osztályt leginkább reprezentáló 

magatartást és értékeket testesítették meg, ezért az ő saját, egyéni 

jellemzőik nem voltak relevánsak, és az idő múlásával feledésbe 

merültek. Néhány példa a spanyol helyzet kapcsán: Salvador Seguí, 

Francisco Maroto és Buenaventura Durruti, akik a  proletariátus utolsó 

legendás alakjai (legendás a „Sorel-féle mítosz” fogalmától teljesen eltérő 

értelemben). Ezek a személyek úgy öltenek testet, mint a munkásosztály 

identitásának újra-megerősítői, a munkásosztály védelmére  tett 

kísérletek megtestesítői a kapitalizmus által meghatározott történelmi 

folyamat maró hatásával szemben.” 

 

Amorós megállapítja azt is, hogy a mai munkásosztály gyermekei 

voltaképpen az állami intézmények szocializációjának alávetettjei és 

ezáltal osztálytudatuk köddé válik , elillan, oda a kontinuitás, kollektiv 

emlékezet és   identitás   : 

 

„A munkások gyermekeit nem a szüleik, hanem az állami intézmények 

nevelik, és ezek az intézmények a korábbi tapasztalatoktól elszakadt, 

másfajta szabályokat közvetítenek, amelyek összhangban vannak a tőke 

új technológiák által meghatározott reprodukciós igényekkel. A múlttól 

való elszakadás arra készteti őket, hogy az áru által gyarmatosított 

jelenben a viselkedés referenciapontjait keressék, és ez a keresés a 

szélsőséges elszigeteltség körülményei között  szükségszerüen  történik. 

Egy nyugdíjas munkás olyan a fiatal munkaerő számára, mint    egy 
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másik bolygóról érkezett idegen, és egyikük sem veszi komolyan a 

másikat, sőt néha kölcsönös bizalmatlansággal tekintenek egymásra. Az 

idősebb munkás nem mondja el a teljes igazságot, ami a valódi közösség 

hiányában csak fokozza a generációs szakadékot, az emlékezetvesztést és 

következésképpen az identitásvesztést. Így sem emlékezet és  múlt 

nélkül az osztálytudat nem maradhat fenn. A generációk közötti 

konfliktus, az eltérő mentalitások összeütközése megakadályozza annak 

újjáéledését. A munkásosztály kultúrájáról alkotott régi fogalmak 

absztrakt és voluntarista megerősítése, amelyek mára oly sok klisévé 

alakultak át, nemcsak hogy nem oldja meg a problémát, de egyenesen 

nevetségessé is teszi ezeket a fogalmakat” 

 

A mostban  a  jelenben a   káosz  univerzumában a   tőke vámpír 

egyetemességének. mindenhatóságának lászólagosságában sötéten 

kavargó lidércei pásztázzák a   mindinkább gyarmatosítandó, csonttá 

aszott emberi lényeket, ez már  a  barbárság korának koporsótánca, a 

Guy Debord–i fetisizmus árnybirodalma. Amorós sem fékezi magát- a 

végén azonban  kibontakozik a reményelv  : 

 

„A kapitalizmus kései szakaszában a tömegkultúra annyira instabillá 

vált, hogy még a jelen sem képes elviselhetően tartós 

magatartásmintákat nyújtani. A változások olyan gyorsan követik 

egymást, hogy még egyetlen nemzedék is belsőleg megosztott. A mai 

fiatalok néhány év alatt megöregszenek,  röpke idő alatt megváltozik a 

meggyőződésük. Történeteik hamarosan érdektelenné válnak azok 

számára, akik követik őket, és gyorsan elavulnak, mint a változó divat. 

Tíz év áthidalhatatlan szakadék. Múlt, jelen és jövő egyetlen pillanatban 
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összpontosul. Innentől kezdve nem az a probléma, hogy a tapasztalatot 

nem lehet átadni, hanem az, hogy nincs tapasztalat. Nincs sem szakadás 

a szó szoros értelmében (minden nemzedék ilyen szakadást jelent, 

hordozz), sem jövő, csak rövid távú célok vannak. Magatartásuk ezért 

konformista lesz,  politikájuk pedig intézményesül  - miután ajtót 

mutattak neki, az ablakon keresztül térve vissza . 

 Egy ilyen világban az egyetlen utópia a kapitalista utópia... 

A fogyasztói társadalom egyre idegenebb és ellenségesebb környezetet 

teremtett az idősebb generációk számára; a fiatalabb generációk számára 

azonban ez a környezet megfelelő és jól érzik magukat benne. Úgy tűnik, 

ez inkább az ő korszakuk, mint a szüleiké. Nem arról van szó, hogy az 

előző generációk már nem szolgálnak útmutatóként, hanem arról, hogy 

amennyiben a múlt nem közvetithető , útmutatók sem létezhetnek. A 

különböző nemzedékek nem csupán különböző kódokat követnek, és 

szó szerint különböző nyelveket beszélnek, hanem egyazon nemzedék 

különböző rétegei is ugyanúgy megosztottak. Az újonnan érkezők nem 

tudnak többet, mint a többiek, de amit az utóbbiak tudnak, az nem 

érdekli őket, mert ez a tudás  már  nem az ő elvárásaiknak megfelelően 

válaszol szűkös kérdéseikre.  Tapasztalatoknak nincs haszna, mivel 

azokat egészen más körülmények között szerezték, az áru abszolút 

uralma és kulturális normáinak teljes körű bebetonozodása előtt.  

Ekkor felmerül a kérdés: jó-e egyáltalán valamire az emlékezet? Az 

viszont tény, hogy az ilyesfajta történelmi amnézia maga után vonja az 

igazság fogalmának eltűnését. 

A történelemtől elszakadva az igazság relatívvá válik; nem alapul 

semmilyen szilárd okon, és nem is határozza meg egy vaskos történelmi 

szükségszerűség, hanem kizárólag az esetleges, önkényes és változó 
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véleménytől függ, amely viszont az azt kifejező egyén közvetlen 

körülményeitől függ. Ez a nagy kollektív okokat legitimáló ideológiák 

végét jelenti, és a pragmatikus individualizmus, a magánélet és a 

mulandó elkötelezettségek abszolút uralmának eljövetelét. És paradox 

módon a különböző generációk neurotikus elszigeteltségben és önelégült 

tudatlanságban való újraegyesülését is jelenti. A fiatalok öregek anélkül, 

hogy öregek akarnának/szeretnének lenni; az idősebbek pedig  arra 

kényszerülnek, hogy úgy viselkedjenek, mint a fiatalok. Érdekes módon 

ez a perspektíva megfordulását eredményezi : a fiatalok modellként 

szolgálnak a felnőttek számára, akik kevésbé jártasak a változások 

kezelésében. Ennek a helyzetnek nincs történelmi előzménye, teljesen új. 

Egyesek "folyékony modernitásnak", mások "posztmodernitásnak" 

nevezik. A posztmodern kontextusban a gondolkodásnak nincs kikötője; 

ehelyett a technológia által kikövezett életút szélén halmozódik fel. 

Dekoratív kísérő, semmit sem magyaráz, önreferenciális, és mindenek 

felett áll anélkül, hogy bármit is befolyásolna. Több mint folyékony, a 

reflexió egyre inkább gázneművé válik, akárcsak a roppant folyékony 

valóság, amelyhez kötődik. Funkciója nem a korszakot megragadó 

erejében, az igazságra való képességében gyökerezik, hanem abban a 

képességében, hogy mindkettőt értelmezhetetlenné teszi. 

Az örök jelen nemcsak a múlt küzdelmeinek értékét értékeli le, hanem a 

társadalmi csoportok illékonyságát is magával hozza, amelyek könnyen 

összevont egyének tömegére redukálhatók  és  amelyeknek egyetlen  

közös kapcsolata (élménye ,  rabsága )   egymással   a képbe merevülés   

jelenvalósága . Ugyanez igaz a közösségi érzületre is, amelyet felvált a 

kétségbeesett identitásokból álló kaptár-mentalitás, amely különböző 

mértékben valóban patologikus, és amely képtelen bármilyen másfajta 
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ellenállást tanúsítani a gyökéretlenség általános érzésével szemben. A 

rendszer azonban csak úgy tud túllépni ellentmondásain, ha más, 

mélyebb ellentmondásokba ütközik. Az emlékezet elfojtásával és az én 

zavaraival a társadalom nem erősödik, hanem egyre 

kiszámíthatatlanabbá válik. A konfliktusok állandóan új formákban 

reprodukálódnak, így még a harci közösségek kialakulását is lehetővé 

teszi, amelyek még törékenyek, de egy bizonyos kritikus pillanatban 

lehetséges, hogy a túlélés szükségessége megerősíti őket, és így képessé 

válnak a történelemmel való újbóli találkozásra és egy radikálisan 

egalitárius és igazságos társadalmi projekt kovácsolására. Ez nem a 

múltba való visszatérést vagy a múlt újrateremtését jelenti  , hanem a 

múlttal való kapcsolat újbóli felvételét és a múltból való tanulást. Ez 

tehát nem egy nosztalgikus lázadás, amely az elveszett hagyományok 

újjáteremtésére irányul, hanem egy új harci hagyomány - egy új kultúra - 

kialakítására irányuló impulzus, a múlt nem doktriner módon történő 

újra kisajátítása és a gazdasági fejlődés által bevezetett változások őrült 

ütemével szembeni ellenállás  !” 

Miguel Amorós (A munkásosztály kultúrájának eltűnő pontjai  esszéjének 

megidézésével keletkezett  fragmentumok  ) 

 

 

Konklúzió- illúzió  nélkül  

 

Ennek az egésznek a tudatában véssük nyugtalan elménkbe Marx és 

Engels megkerülhetetlen lényeglátatását   :   
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 „Az uralkodó osztály gondolatai minden korszakban az uralkodó 

gondolatok, vagyis az az osztály, amely a társadalom uralkodó anyagi 

hatalma, az egyszersmind uralkodó szellemi hatalma is. Az az osztály, 

amely az anyagi termelés eszközeit kezében tartja ezzel egyszersmind a 

szellemi termelés eszközei fölött is rendelkezik, úgyhogy ezzel 

egyszersmind azoknak a gondolatai, akik híján vannak a szellemi 

termelés eszközeinek, átlagban neki vannak alávetve. Az uralkodó 

gondolatok nem egyebek, mint az uralkodó anyagi viszonyok eszmei 

kifejezése, a gondolatként megfogalmazott uralkodó anyagi viszonyok; 

tehát éppen azoké a viszonyoké, amelyek az egyik osztályt uralkodóvá 

teszik, vagyis ez osztály uralmának gondolatai. Az egyéneknek, akik az 

uralkodó osztályt alkotják, egyebek között tudatuk is van és ennélfogva 

gondolkodnak; amennyiben tehát mint osztály uralkodnak és egy 

történelmi korszakot egész terjedelmében meghatároznak, magától 

értetődik, hogy ezt egész kiterjedésükben teszik, tehát egyebek között 

mint gondolkodók, mint gondolatok termelői is uralkodnak, koruk 

gondolatainak termelését és elosztását szabályozzák; hogy tehát 

gondolataik a korszak uralkodó gondolata” 

 

 „Engem mindenütt márcsak önmagam vesz körül „ kürtöli a TŐKE 

apokalipszisének fanfárja , tegyünk ellene  barbarizált proletárok 

fessük vörösre   a  Horizontokat   ! 

 

 

 

 

DE TE FABULA NARRATUR 
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                                  ANARCHISTA-KOMMUNISTA KIADÓ 

                                                                                     BUDAPEST-BÉCS 2021 

 

 

 

 

Augustín Guillamón 

 

Harci kiáltvány a történelemért  

 

Az amnézia, a szerződés a szakszervezetekkel és a demokratikus 

ellenzék politikai pártjaival, mint a francoista állam utolsó közvetítőivel 

a diktátor halálakor, csupán az átmenet egy aspektusa volt a sok közül, 

amelyek fontos következményekkel jártak a francoista diktatúra és a 

polgárháború történelmi emlékezetére nézve.  

 

Az amnesztia egy szégyenfolt és a múlttal való új számadást jelent.  

 

Kierőszakolta az 1978 előtti történelem önkéntes és „szükségszerű” 

elfelejtését.  

 

Pontosan újraírt egy új Hivatalos Történelmet, ugyanis a francóista és 

antifrancóista verzió már nem szolgálja az újonnan megszilárdult 

hatalmat, az antagonizmusok fölülkerekedett optikája alatt, amely 

determinálja a spanyol polgárháborút.  

 

Napjainkban a kollektív emlékezet elmosódásával akármelyik 

konfliktuskeltő, antagonisztikus utalással, vagy olyan leleplező 

kiáltvánnyal, amiben a polgárháború, mint osztályharc is megjelenik, a 

burzsoá történelem epizódjaként megkezdődött a visszahódítás 

munkája.  

 

A hivatalos történelem mandarinjai minimalizálták vagy mellőzték a 

polgárháború proletár és forradalmár karakterét, nekitámadtak a múlt 

visszahódításának, és úgy beszélték el, mint a burzsoá történelem 
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alakítását és konszolidálását, vagy a történelmi autonómiákban, mint 

alkotmányuk igazolását a nemzetben. 

 

Haragra gerjed a munkásosztály saját történelmi hősiessége a burzsoázia 

új demokratikus és nacionalista mítoszainak jótéteményében, amely 

most bitorolja a gazdasági és politikai hatalmat. 

 

A TÖRTÉNELMI EMLÉKEZET AZ OSZTÁLYOK HARCÁNAK 

CSATATERE. 

 

Az állam kulturális apparátusának burzsoá intézményei a történelem 

ellenőrzésén és használatán fáradoznak mindig saját nyereségük 

érdekében, elrejtve, mellőzve vagy torzítva a tényeket, amelyek vitába 

szállnak velük és tiltások közepette beszámolnak az osztály 

dominanciájáról, mellyel (eltekintve ritka és tiszteletre méltó 

kivételektől) az akadémikusok és professzionális történészek, mint nekik 

tetszővel kiegyeznek. 

 

Elorza és Bizcarrondo szeretett elvtársak publikációja; Casanova, Solé és 

Vollarroya fejezetei a polgárháború áldozatainak könyvében Santos Juliá 

által koordinálva, aki ezenfelül szerzője egy antológia bevezetőjének; 

vagy egy elmondhatatlan előadás a polgárháborúról múlt márciusban 

Katalónia Történetének Múzeumának alázatos szervezésében, a legújabb 

példák, melyek illusztrálják azt, ami a hivatalos történelemről írva van 

ebben a kiáltványban. 

 

A HIVATALOS TÖRTÉNELEM A BURZSOÁZIA OSZTÁLYÁNAK 

TÖRTÉNELME. 

 

Az objektivitás, mint platonikus idea nem létezik egy társadalom 

valóságában, amelyet társadalmi osztályokra hasítottak. 

 

A polgárháború történetének konkrét esetében a Hivatalos Történelem 

KIVÉTELESEN alkalmatlannak maszkírozza magát és saját, nem kevésbé 

BIZARR attitűdjét. 
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A TEHETETLENSÉG a megértésre való abszolút alkalmatlanságban 

vagy egy minimális tudományos merevségre való folyamatos 

törekvésben gyökerezik. 

 

A FELLÉPÉS egy hatásos, nagyobb részt libertáriánus forradalmi 

mozgalom életének saját TUDATLAN és MEGTAGADOTT öntudatért 

összeegyeztethető - szeretjük vagy sem -, a polgárháború összes 

aspektusával. 

A történet hátterében a burzsoázia ezen funkciói belekerülnek különféle 

intellektuális tévelygésekbe (még burzsoá perspektívából nézve is 

tévelygésbe): a SIM módszereit és korlátozó hatékonyságát 

FELMAGASZTALJÁK és DICSŐÍTIK. 

 

Talán nincsenek túlságosan tudatában annak, hogy ezzel dicsőítik a 

gyötrelmet, sőt, amennyire lehetséges, személyesen részesei voltak 

Pinochet vádjának. 

 

De ez csupán egy aspektus volt, amely egy osztály lehetőségeinek és 

érdekeinek befolyásáról árulkodik a munkástörténelemben, mert a SIM 

forradalmárokkal szembeni hatékonyságának dicsőítése párhuzamosan 

húzódik a horror kimutatásával abban az osztályerőszakban, amelyet a 

láncaitól megszabadult ellenőrizhetetlenek követtek el 1936 júliusában a 

burzsoáziával szemben. 

 

Az erőszak témakörében képesek szakértők lenni, eredményes könyvelői 

az erőszakos halálnak, akik ennek ellenére teljes részrehajlással 

szemlélődnek, amikor bírálják az anarchista terrort vagy a rendőri 

hatékonyságot, amely sosem hagyja abba egy osztály erőszaktevését a 

másikkal szemben. Számukra csak a munkáserőszak a terror - másfelől 

pedig a  SIM erőszakja  a  hatékony. 

Nincs több érvük, mint saját osztályuk nézőpontja. 

 

Az erőszak kettős mércével méri magát aszerint, hogy aki veszi és adja, 

gyakorolja vagy elszenvedi-e azt. 
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TAGADJÁK, bár előnyben részesítik a TUDATLANSÁGOT - mert az 

eredmény sokkal kényelmesebb, hatékony és elegáns - hogy, a 

köztársasági zónában a döntő erő egy forradalmi, többnyire anarchista 

mozgalom volt. 

 

TAGADJÁK, vagy a tények és a dokumentumok révén kimutatott 

dolgokat meghamisítva eltörpítik a katolikus egyház óriási akadályozó, 

reakciós és cinkos szerepét a katonai puccsban és saját aktív részvételét 

annak előkészítésében, kitörésében és áldásadásában a későbbi fasiszta 

elnyomásnak. 

 

SAJNÁLKOZNAK, hogy George Orwell megírt egy átkozott könyvet, 

amelyet sosem szabadott volna elolvasniuk és Ken Loach forgatott egy 

horrorisztikus filmet, amelyet sosem szabadna, hogy megnézzenek. 

 

Küldeni akarunk egy RIADÓ jelzést szemben a spanyol polgárháború 

revizionista történészeinek növekvő árapályával. 

 

RIADÓT azoknak a történelmi tényeknek a határozott meghamisítása 

ellen, melyeket nyíltan tesznek a rendelkezésére álló forrásanyag 

ellenére. 

 

A tények átcsúsznak az illegalitásba és a dokumentumok figyelmen 

kívül vannak hagyva, vagy félre vannak értelmezve. 

 

A polgárháború alatti történetírás egy harcos történelmet mutatott be; a 

polgárháború hőseiért és tanúiért készült minden kockázatot vállalva 

azért, amit ők igaznak mondtak, de pótolhatatlan szenvedélyével is 

annak, aki nem játszik a szavakkal, mert korábban játék volt az élet: az 

együgyű akadémikus történelemre jellemező ostobasággal, meg nem 

értéssel, beleértve a munkásmozgalom harcosainak és szerveződéseinek 

megvetését. 
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RIADÓ, a Hivatalos Történelem banalizáló törekvésének növekedésével 

és az inkvizíciók kirekesztő eszközével szemben ki kell domborítanunk a 

munkásmozgalom döntő történelmi szerepét keményebben, mint valaha. 

 

A valóságban a burzsoá történészek egy része teljesen képtelen a dolgok 

megértésére, mégha mint történelmi létezőt, el is fogadja a tömegek 

forradalmi mozgalmát 1936 Spanyolországában. 

 

A forradalmi mozgalmat megtagadó történelemmel van dolgunk, amely 

még a polgárháború időszaka alatt fejlődött ki. 

 

A hivatalos történelem úgy vázolja fel a polgárháborút, mint egy 

dichotómiát fasizmus és antifasizmus között, amely elősegíti a 

konszenzust a bal és jobboldal akadémikus történészei, a nacionalisták és 

a posztsztálinisták között, akik mind egyetértenek abban, hogy a 

republikánus vereség oka az anarchisták, poumisták és más 

forradalmárok radikalizmusában keresendő, akik ezáltal átalakulnak 

közös engesztelő áldozattá. 

 

A proletárok és forradalmárok kettős jelentésének mellőzésével, 

elhallgatásával, eltörlésével, amelyek jellemezték a republikánus 

időszakot és a polgárháborút, a Hivatalos Történelem folytatja a dolgok 

visszájára fordítását azzal, hogy saját főpapjait megbízza minden ÚJ 

újraírásának feladatával és ezzel a módszerrel végrehajtja a történelmi 

emlékezet kisajátítását, mint egy újabb felvonását a munkásosztály 

általános kisajátítása folyamatának.  

 

Hiszen végső soron a történetírás az, amely elkészíti a Történelmet. 

 

Ha párhuzamosan a háborúban élt generáció kihalásával a Hivatalos 

Történelem könyvei és kézikönyvei mellőzik egy dicső anarchista és 

forradalmi mozgalom létezését, tíz éven belül azt merészelnék mondani 

majd, hogy ez a mozgalom NEM IS LÉTEZETT. 
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A mandarinok szilárdan hiszik, hogy semmi nem létezett abból, amiről 

ők nem írnak: ha a történelem a jelent kérdezi, akkor tagadnak. 

 

Van egy kirívó ellentmondás a történelmi emlékezet visszahódításának 

hivatala és a Hivatalos Történelem szolgáinak professzorai között, akik 

szükségesnek tartják  elfelejteni , megsemmisíteni  létezését a múltban és 

így a lehetőségét elhallgatni  egy a     jövőbeli   félelmetes forradalmi 

munkásmozgalom szinrelépésének. 

Ez az ellentmondás a mesterség és a szakmaiság között azok 

tudatlansága révén feloldódik, akik ezt tudják vagy tudniuk kellene, s 

ezáltal tökfilkókká válnak. 

 

A Hivatalos Történelem megpróbál tárgyilagos, pártatlan és általános 

lenni. 

 

De saját alkalmatlanságát jellemzi, hogy beismeri állítólagos 

objektivitásának osztályjellegét. 

 

Ez szükségszerű részrehajlás és nem képes elfogadni több perspektívát, 

mint ami a burzsoázia osztályának perspektívája. 

 

Ez szükségszerűen kirekesztő és a munkásosztály számára ez a múlt, a 

jövő és a jelen kirekesztését jelenti. 

 

A hivatalos szociológia ragaszkodik ahhoz, hogy jobb belátásra bírjon 

minket, hogy már nem létezik munkásosztály, sem az osztályharc; a 

hivatalos történelem igyekszik meggyőzni arról, hogy mindez sohasem 

létezett. 

 

Egy örökké tartó, engedékeny és kritikátlan jelen banalizálja a múltat és 

pusztítja a történelmi tudatot. 

 

A burzsoázia történetíróinak újra kell írni a múltat, ahogyan egyik-másik 

alkalommal Nagy Testvér is tette. 
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Szükséges elrejteniük, hogy a polgárháború osztályharc volt. 

 

Aki uralja a jelent, az uralja a múltat, aki uralja a múltat, dönt a jövőről. 

 

A hivatalos történelem a burzsoázia története és a ma feladata 

mitologizálni a nacionalizmusokat, a liberális demokráciát és a 

piacgazdaságot azok meggyőzésére, akik halhatatlanok, 

megváltoztathatatlanok és elmozdíthatatlanok. 

 

Ennek a kiáltványnak az aláírói kinyilvánítják saját hadviselésüket ebben 

a harcban a történelemért. 

 

Barcelona, 1999. július 8. 

 

Utóirat: 

A csatlakozásokat ehhez a kiáltványhoz – „Harc a történelemért” ide 

lehet küldeni: postafiók 22010-08080 Barcelona és e-mailben is: 

balance@infomail.lacaixa.es 

 

Aláírók:  

• Manel Aisa (presidente del Ateneu Enciclopèdic Popular)  

• José Borrás (autor de varios libros sobre la guerra civil)  

• Antoni Castells (varios libros sobre las colectivizaciones)  

• Xavier Díez (historiador)  

• Andy Durgan (asesor histórico del film "Tierra y Libertad")  

• Chris Ealham (historiador. Universidad de Cardiff)  

• Ramón Gabarrós (secretario del Ateneu Enciclopèdic Popular)  

• Juan José Gallardo (Grupo de Hª J. Berruezo. Biografía de Ortiz)  

• Carlos García Velasco (recopilación textos consejistas s/. G.C.)  

• Agustín Guillamón (historiador) • José Luís Gutiérrez Molina 

(historiador)  

• Fernando Guzmán (estudiante de Historia) 

• Miquel Izard (profesor de historia Universidad de Barcelona)  

• Antoni Jutglar (historiador)  

• Ramsey Kanaan (director de AK Press, San Francisco)  

mailto:balance@infomail.lacaixa.es
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• Mary Low (autora en 1937 de "Red Spanish Notebook")  

• Rafael Maestre (Fundación Salvador Seguí de Valencia)  

• Dolores Marín (historiadora)  

• José Manuel Márquez (Grupo de Hª Berruezo. Biografía de Ortiz)  

• Jesús Martínez (miembro del consejo de redacción de "Polémica")  

• Frank Mintz (estudioso autogestión, mayo 37, Amigos de Durruti)  

• Pilar Molina (Fundación Salvador Seguí de Valencia)  

• Ramón Molina (historiador)  

• Xavier Oller (maestro)  

• Vincenzo Paglione (traductor) 

• Barry Pateman (director de la Kate Sharpley Library)  

• Abel Paz (historiador anarquista. Biografía de Durruti)  

• Eduard Pons Prades (historiador) 

• José Quesada (militante bolchevique-leninista durante la guerra)  

• Paco Ríos (realizador de televisión)  

• Antonina Rodrigo (historiadora)  

• Maria Angels Rodríguez (Fundació Salvador Seguí de Barcelona)  

• Teresa Roigé (hidtoriadora)  

• Rafael Roldán (médico)  

• Juanjo Romero (historiador) 

• Sergi Rosés (recopilación textos consejistas s/. Guerra Civil)  

• Carles Sanz (historiador y cenetista)  

• Ignasi Sendra (licenciado en Historia Contemporánea)  

• Paul Sharkey (historiador y traductor)  

• Reiner Tosstorff (historiador)  

• Assumpta Verdaguer (Centre Documentació Histórico-Social – AEP)  

• Joan Zambrana (Centre Documentació Antiautoritari Llibertari) 

Colectivos:  

• AK Press (San Francisco)  

• Grupo de Historia José Berruezo.  

• Por el Grupo surrealista de Madrid: Conchi Benito, Eugenio Castro, 

Oscar Delgado, Javier Gálvez, Jesús García Rodríguez, Lurdes Martínez, 

José Manuel Rojo.  

• Gruppo operaio autorganizzato Magneti Marelli  

• Kate Sharpley Library  



 26 

• Rete operaia Precari Nati Revistas:  

• Agora. Revista de historia de Sta. Coloma de Gramenet  

• Anthropos. Revista de documentación científica de la cultura  

• Balance. Cuadernos de historia del movimiento obrero  

• Collegamenti Wobbly. Per l´organizzazione diretta di classe  

• Polémica. Revista de Información, Crítica y Pensamiento 

 

 

 

Megjegyzés:  

Sim (Servicio de Investigación Militar): Katonai Nyomozó Szolgálat 1937 

augusztusában Indalecio Prieto („szocialista miniszter”) 

kezdeményezésére jött létre a különböző kémelhárító szervek 

központosításának céljából. Hamarosan ez a szervezet is a fanatikus 

sztálinisták irányítása alá került. A SIM fontos szerepet játszott a 

forradalmi csoportok kézre kerítésében, hogy aztán koncepciós perek 

keretében elítéljék őket. Ahogy Anthony Beevor történész megjegyezte: 

„az inkvizíció örökébe a SIM lépett, az egyház szerepét pedig a 

komisszárok vették át.” 

 

 

A kommunista mozgalmáról 

 

Augustín Guillamón elvtársunk (Barcelona, 1950-) Spanyolországban 

született kommunista forradalmár  - történész. Anarchista szimpatizáns. 

 

Alapállás  manifesztuma 

 

„A történelem egy újabb csatatér a sok közül, amely az osztályharc által  

létezik. Nemcsak arról van szó, hogy visszaszerezzük a múlt 
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osztályharcainak emlékét, hanem arról is, hogy a történelemért  

forradalmi szemszögből, azaz a proletariátus történelmi érdekeinek 

védelme szempontjából harcoljunk, ami nem lehet más, mint a 

nemzetközi munkásmozgalom történelmi tapasztalatainak 

TÖRTÉNELME. Sem a gazdaság, sem az irodalom, sem a film, sem a 

politika, sem a történelem, sem a kultúra semmilyen más területe nem 

semleges, és egyik sem lehet soha semleges egy osztályokra osztott 

társadalomban, mert ezek kíméletlen csatateret alkotnak.” 

A materialisták és idealisták politikai döntései közötti alapvető 

különbség a pártról és annak funkcióiról alkotott eltérő elképzeléseikben 

rejlik. A materialisták számára a párt a történelem aktív tényezője, de 

egyben a történelem terméke is (Marx). Az idealisták számára a párt a 

társadalom és a történelem átalakításának aktív tényezője, gyakorlatilag 

minden kapcsolatát elveszítve a tényleges társadalmi és történelmi 

helyzettel. A párt mindenekelőtt harcosainak akarata által létezik 

(Trockij). Innen a materialisták lényegi determinizmusa és az idealisták 

voluntarizmusa.” 

 

Guillamon kommunistaként elítéli, hogy bárki gyámkodjon a 

munkásosztály felett, így beszél erről:  

 „Marx már mindkét művében elutasította (a Német ideológia és a 

Tézisek Feuerbachról irásokról van szó  ) a proletariátus "megmentőit", 

mindazokat, akik úgy gondolták, hogy a kommunista és forradalmi 

öntudatot a munkásosztályon kívülről, értelmiségiek és hősök hozzák el 

a szerény munkásoknak” 
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Másutt  igy szól : 

 

A proletariátusnak a győzelemhez a valóság és a valósággá válás 

folyamatának egyre magasabb szintű, helyes tudatosítására van 

szüksége. Csak a múltbeli harcok tapasztalatainak szigorú 

tanulmányozása során kidolgozott kritikai tudatossággal haladhat a 

proletariátus céljai felé. A harcosai haláláról vagy a proletariátus által 

elszenvedett mészárlásokról való megemlékezés a forradalmárok 

számára soha nem lehet vallási aktus, vagy a hódolat és az individualista 

emlékezés aktusa.  LÉTFONTOSSÁGÚ A PROLETARIÁTUS VÉRES 

VERESÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ   TANULSÁGOKAT LEVONNI, MERT 

EZEK A  TAPASZTALATOK  A GYŐZELEMHEZ  VEZETŐ 

MÉRFÖLDKÖVEK. 

 

„A proletariátus az osztályharcba a kizsákmányolt bérmunkások 

osztályaként természeténél fogva beleveti magát anélkül, hogy bárki 

bármit is tanítana neki; a proletariátus azért harcol, mert szüksége van a 

túlélésre. Amikor a proletariátus párttá alakul, szemben a tőke pártjával, 

akkor az osztályharc tapasztalatait kell elsajátítania, hogy tudatosságot 

merítsen belőlük, és erőt merítsen a történelmi hódításokból, mind 

gyakorlati, mind elméleti téren, és leküzdje az elkerülhetetlen hibákat, 

kritikusan korrigálja az elkövetett hibákat, a hiányosságok és 

hiányosságok tudatosítása révén megerősítse politikai pozícióit, és 

kiegészítse programját; végül pedig megoldja a pillanat megoldatlan 

problémáit: mert meg kell tanulnia a leckét, amelyet maga a történelem 

tanít nekünk”  
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Szocializáció, avagy a forradalmi tudat ébredése 

 

„Apai nagyapám, 11 gyerek közül a legfiatalabb volt. A Millari 

hegyvidéken Castellón és Teruel között éltek nagyon nagy 

szegénységben. Az első világháború idején, munkanélküliség és a 

hajléktalanság miatt Barcelonába költöztek, később a nővére házában, 

Olesaban laktak. Nagyapám és több testvére tagja volt az Egységes 

Védelmi Bizottságnak. A CNT tagsági kártyája 1931 áprilisától datálódik. 

A vegyiparban dolgozott. Amikor a falangisták betörtek Terrassaba a 

nagyapám bátyja, Pascual (aki július 19-én Barcelonában sebesült meg) 

eltűnt. Eliseo, a nagyapám száműzetésbe kényszerült. Először egy algíri 

koncentrációs táborban volt, majd munkazászlóaljban dolgozott az 

Atlanti fal erődítményénél. Innen a hegyekbe menekült, itt a 

megélhetését szénégetőként biztosította. Nem politikai elkötelezettsége 

okán, hanem a túlélés reményében részt vett a Gers-i helyi ellenállásban, 

és Miranda felszabadításánál, ahol aztán 1970-ben bekövetkezett haláláig 

élt.  

Eközben a nagymamám öt éhező és fázó gyerekkel a fasiszták által 

elfoglalt Barcelonában nyomorgott. Elmondok pár anekdotát eme nehéz 

időkről: egy nap nagyanyám a „Padrina de Guerra” (a katonák 

lelkesítése, csomagok küldése stb. volt a feladata) bátyját, Vicente-t (akit 

közvetlen a háború befejezése előtt erőszakosan besoroztak a 

nacionalisták) a madridi fronton eltalált egy eltévedt golyó és meghalt. 

Korábban már többször is volt házkutatás. Most pedig a szomszédaink 

nem hittek a szemüknek: míg azelőtt állandó volt a rendőrségi zaklatás, 

és most pedig a falangista vezető azért jött az Amistat utcába, hogy 

részvétét fejezze ki. Egy másik eset: a nagynénémet néhány falangista nő 



 30 

rákényszerítette arra, hogy megkeresztelkedjen. Natura Ana nevet adták 

neki, de ő mindig azt szerette ha Nitának hívják. A másik nagynénémet 

Libertadról átkeresztelték Cruzra, ám mindenki Natinak hívta csak. Öt 

évvel később, amikor férjhez akart menni, az egyház nem engedte, mert 

a születési neve a Libertad és a Cruz nem egyezett. A templom végül 

engedett, hiszen ha nem teszi meg a pár „bűnben” élt volna.  

Nagyapám hiánya egy sivár, igazságtalan és ellenséges világban, sok 

kérdést vetett fel bennük, amire csak egy válasz érkezett az, hogy bűnös 

volt a polgárháború elvesztése miatt, még születésem előtt. A szüleim, 

kitartásuk a tanításra, oktatásra, a szabadságra és az igazságosságra, 

amely célokat, sok olvasással, kemény munkával, a kultúrával sikerült 

elérniük; és igényes etikai normáik, amelyek elutasították az alkoholt, a 

szerencsejátékot és minden más rossz szokást, mint a tőke és a 

munkaadók csapdáit. Az ő életük példája, az ártatlan és boldog 

gyermekkor egy fasiszta világban, egy olyan fáklya, amely megvilágítja a 

horizontot.” 

 

Mozgalmiság  

 

Tanít a Barcelonai Egyetem Modernkori Történeti Tanszékén, 1993-tól 

pedig szerkesztője lett az internacionalista „Balance Cuadernos de 

historia” c. újságnak, amely a munkásmozgalom történetével és 

forradalmi harcaival foglalkozott. Az írás mellett más mozgalmi 

tevékenységet is végzett, s ezzel összefüggésben csatlakozott a 

spanyolországi Plataformes-hez, illetve kapcsolatot tartott fenn az ICC-

vel (International Communist Current) és a FOR-ral (Fellowship of 

Reconciliation) is.  
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Életművében kiemelkedő szerepet foglal el a spanyolországi  

polgárháborúval egyidejűleg meginduló proletár forradalom eleven 

feltárása. Nem dicsőíteni és nem visszasírni akarja a forradalom idejét; 

írásaiban, elemzéseiben arra törekszik, hogy a forradalmi elmélet és 

gyakorlat radikális átvilágítása révén rámutasson azokra a hibákra, 

tévedésekre, opportunizmusokra, idealizmusokra amelyek a meginduló 

forradalomnak lépésről lépésre gátat szabtak és végérvényesen 

megpecsételték a sorsát. Írásai avantgardista jellegű levezetések ezáltal 

nem pusztán a külső körülményekben keresi mindenáron az proletár 

forradalom vereségének okait, hanem éppen magán a mozgalmon belüli 

szervezetlenségben, felkészületlenségek, következetlenségek 

kimutatásában.  

Nem szépítgeti az eseményeket, nem magasztalja a korszak 

emblematikus figuráinak tetteit, viszont ahol szükséges, ott szigorú 

kritikával illeti mind az egyes személyek, mind a különféle 

szerveződések és platformok által meghozott döntéseket vagy a 

gyakorlatban elért eredményeket. 

 

 „A történelemről gondolkodni- írja Guillamón- vagy történelmet írni 

ugyanolyan fontos és egyszerű, mint levonni a spanyol háború 

tanulságait, amelyek a proletariátus forradalmi alternatívájára 

vonatkoznak, 1936-ban. Másképpen fogalmazva, a proletariátus 

történelmi tapasztalatainak elméletbe foglalásáról van szó. Hogy miért? 

Mert a proletariátus csak a saját tapasztalataiból és a saját küzdelmeiből 

tanulhat, mivel nincs más iskolája, mint a történelem laboratórium. A 

marxizmus nem más, mint : a proletariátus történelmi tapasztalatainak 
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és a kapitalizmusban kizsákmányolt osztályként való létezésének 

elméletalkotása.”) 

 

Guillamón nem átallotta „magasztalni” Bordigát vagy G. Munist (akik 

tudvalevőleg soha nem szakadtak el a bolsevizmustól), amit bennük 

„magasztalt” az nem más, mind állhatatos, következetes felfogásuk a 

népfront, az antifasizmus és demokrácia erőivel összességében az 

ellenforradalmi baloldalisággal és  reformizmussal szemben. 

 

„A kapitalista államnak, mind a fasiszta, mind a demokratikus 

változatát, meg kell semmisíteni. A proletariátus nem köthet semmiféle 

szövetséget a köztársasági (vagy demokratikus) burzsoáziával annak 

érdekében, hogy legyőzze a fasiszta burzsoáziát, mert egy ilyen 

megállapodás már feltételezi a forradalmi alternatíva vereségét, a 

lemondást a forradalmi programról, csak azért, hogy elfogadjon egy 

olyan programot (az antifasiszta egységet a demokratikus polgárság 

nevében) amivel megnyeri a háborút a fasizmus ellen.” 

 

 Egy másik ponton  igy  nyilatkozik : 

 

„A proletariátus történelmi érdekeinek megértéséről és védelméről 

beszélünk, itt és Pekingben, New Yorkban és Szenegálban, mindenütt. A 

mai, a tegnapi és a jövőbeli proletariátus történelmi érdekeiről 

beszélünk, egészen az osztályok felszámolásig. A mi (proletár) 

történelmünkről beszélünk: valós és materialista történelmünkről; 

szemben az ő (burzsoá) történelmükkel: amely hamisított és idealista.” 

 

 



 33 

Hatások  

 

TB: Milyen könyvek voltak hatással önre?  

AG: A történelem témájában: Georges Duby középkorral foglalkozó 

művei, Broué, Brinton, Bolloten, Bernecker, Carr, Peirats, Volin, 

Michelet, Soboul, Mathiez és Ábel Paz.  

Elméleti munkákban: Darwin, Canfora, Marx, Kropotkin, Rocker, Munis, 

Dauvé és a Spartacus kiadványok. 

Az irodalomban: Quevado, Cervantes, Shakespeare, Troyes és a Siruela 

kiadó által közzétett középkori irodalom, Gide, Malaquais, Yourcenar és 

Diderot.  

Nem szabad megfeledkezni Marcus Aurelius elmélkedéseiről, Lamb 

által írt Ulysses kalandjairól és Joseph Dietzgentől Az emberi fejmunka 

lényegéről 

 

 

Guillamon portréhoz felhasznált elemek: 

 

 Részeg Hajó újság 2. száma, továbbá  

https://theanarchistlibrary.org/library/agustin-guillamon-the-

theorization-of-historical-experiences 

 

Róla, tőle a Barikád Kollektíva akik egyszesmind  Gondolkodó vitaestek 

aktivistái voltak és a Részeg Hajó Újság adott ki fontos ujjlenyomatokat. 

A Durruti Barátai csoport és a nemzetközi anarchista mozgalom szakadása a 

spanyolországi forradalom eseményeinek hatására 

http://gondolkodo.mypressonline .com/elemek/vita/durruti_baratai.html 

-Barikád Kollektíva: 1936: Proletárfelkelés, osztálykollaboráció és ellenforradalom 

Katalóniában – könyvismertető, http://barricade.epizy.com/.../guillamon_ismerteto_hu.html 

-  

INTERJÚ AGUSTÍN GUILLAMÓNNAL , https://reszeghajo.eoldal.hu/.../interju-agustin... 

https://theanarchistlibrary.org/library/agustin-guillamon-the-theorization-of-historical-experiences
https://theanarchistlibrary.org/library/agustin-guillamon-the-theorization-of-historical-experiences
http://gondolkodo.mypressonline/?fbclid=IwAR0NagmQmM-qO-fN8GuxLThPf46WpILesHGe1XeGkNFdUAZb12LtnqTqJp8
http://barricade.epizy.com/vitairatok/guillamon_ismerteto_hu.html?fbclid=IwAR1fD_Evn5Z2dwnxWJABU3sPNRaHqARhgbVLsZ-0LBwI9j8a3UO6cOABrzI
https://reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-kommunizmusert/reszeg-hajo-2.-szam--ujsag-a-meghaladva-tagadasert/interju-agustin-guillamonnal.html?fbclid=IwAR1A1HsHPawDUiItF5455GXHHCT2B-Hu1DSbur2MXjE3bQFC6coVQTedkN4
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- Agustín Guillamón: Tézisek a spanyol polgárháborúról 1-2., 

https://reszeghajo.eoldal.hu/.../reszeg-hajo-5.-szam.../ 

 

AGUSTÍN GUILLAMÓN - AZ 1917-ES FORRADALOMTÓL A SZTÁLINI TOTALITARIZMUSIG, 

https://reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/tortenelem/ 

 

 

Pár  éve  kapcsolatban voltunk vele , szó   volt róla , hogy találkozunk 

Budapesten , jön vitatkozni,  előadni, eszmét cserélni  ,  a személyes   

találkozás  nem valósult meg    , de  a vörös frontokon együtt haladunk , 

elvtárs !   

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Freszeghajo.eoldal.hu%2Fcikkek%2Freszeg-hajo---ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-kommunizmusert%2Freszeg-hajo-5.-szam--ujsag-a-meghaladva-tagadasert--a-kommunizmusert%2F%3Ffbclid%3DIwAR0kuEmeW_BKKVjjlNshNYsqRq6no3ueO7wV4_D0S_fayMFXzPp5NwroDbA&h=AT3a7RKT2OvE2LryvYyXX1ovchvHL-PL2smt0JjXrhWAt1XneCTTtL9-i42YZx97Zr-wzHF8UYAzkT_gBN9AJfhucbxT1f94SqOH-ngVZDpN6nwkbTdYjPuBY5ZdkOREi4lV&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1VRPuXiqK75cjF6VJR1LUwM65EChDNc3LiirKJwCqM5nY63u2jvjOzg3fDerfBi2246FwsGMOIu357Ih6Mr912Ivwi4wWoaMrPM5Sf_X9jnUz75m2mRiRx2m7EWnARaJBpFUBcaTdCUBQm_bAUsB-Q
https://reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/tortenelem/?fbclid=IwAR3fMwuOnBJ38PkaccjMfQpzLZjtZd8U0WjNZcqys_l9rDfFEA1fE1pmc-w


 35 

 

DE TE  FABULA NARRATUR 

ANARCHISTA-KOMMUNISTA KIADÓ 

BUDAPEST-BÉCS 2021 

 

 

  Terjeszti Gondolkodó Autonóm Antikvárium  
  Bp –h 1012 Logodi utca 51  
  gondolkodo.mypressonline.com / DE TE FABULA NARRATUR  
  e-mail: gondolkodo@citromail.hu  
  https://detefabulanarratursite.wordpress.com/  
  facebook: https://www.facebook.com/pages/De-Te-Fabula 

 

 

 

 

 

 

 


	Meg kell érteni, hogy egy új korszak nyitánya, amelyet az osztályok közötti viszonyok kirívó ellenmondása jellemez, önmagában nem jelenti a felforgatás kezdetét. Ettől még messze vagyunk, hiszen egy felforgató időszakhoz programra,   , osztálytudatos...
	Miguel Amorós (A munkásosztály kultúrájának eltűnő pontjai  esszéjének megidézésével keletkezett  fragmentumok  )

