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BEVEZETÉS 

A párizsi kommün bukása után a kapitalizmus fejlődésének 

viszonylag "békés" szakasza következett be. E korszak jellemző 

vonása az volt, hogy Nyugat országai végeztek a polgári forra-

dalommal, Kelet még nem érett erre meg. A munkásmozgalom előtt 

ebben az időben elsőrendű helyen marxista tömegpártjai kiépité-

sének feladata állt. A századfordulóig közvetlenül nem állt na-

pirenden a munkásosztály előtt a politikai hatalom megragadásá-

nak'kérdése. Azonban az imperializmus kialakulásával az osztály- 

ellentétek fokozódásával a munkásosztály forradalmi pártjai előtt 

az a feladat áll, hogy megdöütse/a kapitalista társadalmat és 

létrehozta termelőeszközök társadalmi tulajdonán alapuló ter-

melési viszonyokat, a szocialista társadalmi rendet. 

Azonban az imperializmus kialakulása idején a munkásmozgal-

mon belül kialakul egy másik tendencia is, mely a társadalomban 

megnövekedett ellentmondásokat a burzsoázia érdekében kivárja 

kibékiteni. Ez különösen elméleti, de gyakorlati vonatkozásban 

is jelentkezett a mult század végén. 

A revizionizmus a marxizmusnak a különböző burzsoá ős kis-

polgári opportunista áramlatok felett.aratott győzelme után je- 

lent még a munkásmozgalmon, a munkáspárton belül. A revizioniz-

mus belülről kivárta aláásni a mozgalmat. Ebből kifolyólag a 

revizionizmus különleges veszélyt jelentett a munkásmozgalom szá-

mára, valamint a revizionisták frazeológiájukban marxistáknak val-

lották magukat, akiket az a jószándék vezet, hogy a marxizmust 

csupán "módositsák" az uj feltételeknek megfelelően. 

A revizionizmusnak nemzetközi jellege volt és van, követke-

zésképpen az ellene  folytatott harc szintén nemzetközi méretekben 

folyt bs folyik. 



A revizionizmus elleni harc a marxizmus-leninizmus alapján 

mükődő munkáspártok egyik legfontosabb feladata. 

A  XIX.  századbeli és a %S. század első évtizedének munkás-

pártjai harcoltak a revizionizmus ellen, azonban e harcot nem ve. 

zették forradalmi következetességgel, ami a szociáldemokrata pár• 

tok csődjéhez, az internacionalizmus elveinek feladásához, vala- 

mint a szociálsovinizmusra való éttérésre vezettek. 

A kommunista pártok, mint a munkásosztály ujtipusu pártjai 

vezették és vezetik a revizionizmus ellen kérlelhetetlen harcot, 

amely az "új elméletek" különböző formáiban jelent és jelenik 

meg. A revizionizmus elleni állandó harc nélkül a kommunista pár' 

tok képtelenek megőrizni osztályharcos lényegüket, képtelenek meg--

valósitani történelmi küldetésüket. 

Minthogy jelenleg a revizionizmus elleni harc aktuális fela-

dat, éppen . ezért célszerü a revizionizmué néhány kérdősét figye-

lembe venni és kialakulásának első periódusában az ellene folyta- 

tott harc néhány tapasztalatát elemezni, abból a célból, hogy e 

tapasztalatokból a szükséges és fontos tanulságokat levonjuk. 

A Német Szociáldemokrata Párt drezdai kongresszusa a revizi-

onizmus elleni harc történetében fontos helyet foglal el. A drez-

dai kongresszusig és utána a német szociáldemokrácia nem lépett 

fel olyan határozottan és élesen a revizionizmus elled mint éppen 

ekkor. A revizionizmus ilyen éles elitélését a tömegek és a párt-

tagok következetes fellépése tette lehetővé. A Drezdai kongresszu $ 

az  egész revizionista elméletet és gyakorlatot elvetette, mint 

tarthatatlant és ellenségest a párt számára. A párt marxista a- 

lapjainak védelme, bár ez távolról sem volt következetes a XX. 

század elején, a drezdai kongresszus egész tevékenyéégének pozi- 

tiv oldalát képezi. 



ELSŐ FEJEZET. 

A német szociáldemokrata párt általánoé belső helyzete a =.szd. , 

eleién. 	 .. 

A "vérrel és vassal" létrehozott Németország gazdasági fejlő- 

déle a KU. szd. utolsó harmadában példanélküli Európában. Német-

oraiaág mint ismeretes, később lépett a kapitalista fejlődés utjá- 

ra, mint más európai országok. Azonban a gazdasági fejlődés ugrás- 

ezerben haladt előre. mint minden európai ország Németország 18 . 4 

kapitalizmus utolsó fázisába az imperializmusba lépett. A politikai 

Os . gazdasági fejlődés egyenlőtlensége az imperializmus abszolut 

törvénye. A tények szemléltetően bizonyitják e törvényszerűség 

helyességét, illetve a jelenség feltárása, vizsgálata tette lehe-

tővé ilyen törvényszerűség megállapitását. 

1 6o-as, sőt még 4 . 70-es évek Németországa, Angliával basso- 

hasonlitva egy elmaradott ország képét mutatja. De alig telt el 

15 éy az ország . egyesitése óta, Angliában állambizottságot alak!- 
h 

tottak, melyek feladata as angol külkereskedelem Csökkenése okai- 

nak vizégálása volt. A bizottság jelentésében megállapit¢tta, hogy 

a német ipar termékei az egész világon megjelentek  de  Anglia ve-

szélyes konkurenseivé váltak. A német ipar fejlődésének *giletlq- 

níil gyors üteme tette ezt lehetővé. 187o-ben Németországban too 

ezer tonna acélt öntöttek, Angliában több mint 1 milliót. !' 

1899-ben Németországban 5.1 milliót, mig Angliában csak 4.2 milli-

ót.n  Széntermelésben ugyan még nem haladta tul Angliát az abszo-

lut mutatókban,  azonban a fejlődés üteme messze tulhaladta as an- 

golt. Németországban a 7o-90-es évek között 3o ezer km vasutat 

épitettek. 

l'Hosvte maTepxanta x paóoTe Reenlist YlMnepxanx3eA..., M.1936, cTp.I85— 
2)KanxTanHCT,x$ecxxe cTpaHSt. CTaTxCTxtaecxz&I cóopuutc, 	. I87. 

T.1, M.1937, cTp. 240-243. 
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Különösen gyorsan fejlődött a vegyipar. 1907-ben a vegyiüze-

mek száma meghaladta a 7000-t, ahol 170 ezer munkás dolgozott. Az 

anilin festék feltalálása a  festők  előállitásában monopólhelyze- 

tet teremtett. 1893-ban 2,7 millió angol font értékben exportált 

Németország festéket,. javarészt. Angliába. Gyorsan féjlődött az 

elektromoaipar is: 1891-ben 45 millió márka értékben termelt, 

1898-ban már meghaladta a 225 millió márkát. Többszörösen megnö-

vekedett az elektromos gépek. száma a századfordulóra. 

Németország az ipari termelésben a századfordulóra a legfonto-

sabb mutatókban megelőzte Angliát ős a világ ipari termelésében 

a második, Európában pedig az első helyre került. . 

Gyorsan növekedett a külkereskedelem is. A  XIX.  ez. utolsó 

harminc évében háromszorosára növekedett. 1900-ban a német export 

értéke 4611 millió márkát tett ki, 1907-ben pedig 6846 millió 

márkát. 3/  

A gyors ipari fejlődés következtében lényegbevágóan megvál-

tozott a városi és falusi lakosság aránya. 1871-ben a városokban 

a lakosság 36%-a lakott, mig 1901-ben 54,3%-a. E városok nem vala-

miféle adminisztrativ kulturális centrumok voltak, hanem a modern 

kapitalizmus fellegvárai. Engels aki 16 éves ezlinet után 1893-ban 

ujra Németországban járt a ,következőket mondotta; ''Egy nemzedékkel 

korábban Németország mezőgazdasági ország volt;  most eleőrendü 

ipari ország, és az egész Rajna mentén a holland határtól egészen • 

a svájci határig én nem találtam a legkisebb helyet,sem, ahol ne 

lAazottak volna a füstölő gyárkémények. Ez első látomé i ugy tű-

nik mintha dia csak, a tőkéseket érintené. De a tőkések amikor as 

ipart fejlesztik, ezzel nemcsak értéktöbbletet hoznak létre, ha- 

3/ Mmposue axoxoeemeecxme xpmamcm I848 -1935, r.I, 1937, IIou penaxumeű 
E.Bapra, cr-p. 300-301. 
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nem a proletáriátust is, felbzdmolják a kispolgári és kisparasz-

ti rétegeket, kiélezik a burzsoázia ős a proletáriátus között 

meglévő osztályellentéteket."4/  

Németországbán a tőke koncentrációja erőteljesebben, a mono- 

poliumok kialakulása és fejlődése gyorsabban haladt, mint más eu- 

répai országban. A német imperializmus sajátos vonása volt, hogy 

a monopoliumbk széles arányban átfogták az ország egész gazdasági 

életét. Ehhez még hozzátartozott a finánctőke viszonylag magasfo-

ku szervezettsége is. Az első kartelek 1873-ban keletkeztek, de 

szereptik még jelentéktelen. 1890-ben már 137 kertel van, mig 1896+ 

ban 25o, 1905-ben pedig 3852/amelyekben 12 ezer tizem volt. /Való-

ságban annál több./ A 8o-90-es években jelentősen megnövekszik a 

részvénytársaságok száma ős tőkéje. 

A  9o-es  évek elején a Ruhr vidéken megalakulnak a ktilönböző 

szénegyesiilébek, mig 1893 -ban megalakul a Rajna-Westfáliai Kő-

szénszindikátus. Ez a szindikátus ezen a területen a szén termelé- 

sének több mint 8545-át tartotta kezében. A kis és középvállalatok 

vagy beolvadtak, vagy megszűntek létezni. 

Hasonlóképpen megalakult 1896-ban a Rajna-Weetfáliai vasezih- 

dikátus, amely igyekezett kesébe venni az egész nyersvastermelést. 

Az un. uj iparágak /elektromos, vegyipar/ szintén hatalmas monopo-

liumok formájában jelennek meg. /AEG, 8iemens,3chuckert/ 

A monopóliumok létrehozásában, azok megerősitésében kiemelke-

dő szerepet töltöttek be a bankok. A századforduló utáni első évek-

re 9 nagy berlini bank a betétek felét koncentrálta magába. A bank-

tőke összenőtt az ipari tőkével ős létrehozta a finánctőkét, amely. 
lényegében kézbentartotta a bel ős kelpolitika irányitáeát. /Ehhez 

4/Mapxc, 3Hrenbc: Cox ., r.XYI, s.2, cTp.373 *  
5/HOSHe eaaTepvianac K paóore 7IeHxHa ..., 	crp.43 . 
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meg kell jegyezni, hogy a porosz junkerség megőrizve hatalmas 

földbirtokait éppen a mezőgazdaság poroszutas fejlődése következ-

tében nem kisebb mértékben irányitotta a bel és külpolitikát, mint 

maga a finánctőke./  

Igy pl. Kirdorf, aki a Gelsenkirnteni részvénytársaság feje 

volt nagy politikai befolyással rendelkezett. Ugyszintén 9tumm a 

Saarvidék gazdasági uralkodója egyben a birodalmi párt vezetője 

is volt. Kruppot nagyrabecsülték az állam különböző vezetői../Ma-

ga II. Vilmos császár 1902-ben résztvett P. Krupp temetésén ős 

nem volt fukar elismerő szavakban./ Krupp, akinek kezén már a szá- 

zadforduló idején 500 bánya, a Kieli Kikötő, hatalmas v*yárak 

voltak, a német imperializmus ás militarizmus megtestesitőjévé 

vált. /Krupps Ehre- Dentschlands Ehre./ 

A  XIX.  ezd. beli kapitalista ipar a 90-es évek végéig főleg 

a belső piacra termelt. A . belső piac felvevőképessége az ország 

politikai egyesitése eredményeképpen nagy volt. Azonban a SIX.azd. 

végétől a német rablóimperializmus megjelent a világpolitika ajta-

jában, ás,helyet követelt magának a nap alatt. Mint ismeretes Né-

metország nem rendelkezett jelentős gyarmatokkal, ezért a tőkekie 

vitel más országok gyarmataiba vagy Európa ás Latin-Amerika Uná1- 

10 Országaiba irányult. 

1898-ban hivatalos birodalmi adatok szerint 7-8 milliárd 

márkát helyeztek el nem európai országokban, amely a következő-

képpen oszlott meg: 6/ 

Afrika 	97o-98o millió 

DK Ázsia 24o 

Brit India 50 n 

6/ EpycanPWCxBRa BROMISM nOIInTHxa S 7ZNnnOYaTnia,repuaHO:Oro 
taamepaanzoua E :mule XIX sexa. M.-JI.1948, cTp.49. 



Kelet Ázsia 370 - 400 millió 

Ausztrália - Indonézia 610 * ' 670 'millió 

Közép - Amerika 	l000 - 125o millió 

Dél-Amerika 	1300 - 17oo millió 

USA * Kanada 	2025 millió 

A német tőkekivitel ellentétben franciával főleg ipari tő- 

ke formájában kerül ki az országból. Igy.pl, az eloktromosipar 

készitményei a német export jelentős részét képezte, de ami még 

szembetűnőbb külföldön nagyszáma leányvállalatot hoznak létre, 

e ezzel is behatolnak.az ország nemzetgazdaságába. Ugyanez vonat- 

kozik a vegyiparra is. E mellett a német monopóliumok résztvettek 

nemzetközi kartellekben is. 1897-ben 4o ilyen kartellben voltak 

,német monopóliumok. . 

A "Német Bank", amely a legszorosabb kapcsolatban állt a Krupp 

házzal a 8o-es 9o-ee években nagy részt vállalt a Dél-Amerikai vál- 

lalkozásokban. Ez .a bank finanszirosta a Braziliával folyó keres- 

kedelmet, a Venezuelában folyó vasutépitkezést. Réeztvett a Német 

ázsiai bank létrehozásában. Ugyszintén hatalmas befolyással ren- 

delkezett Romániában, Bulgáriában, a Monarchiában, Hollandiában, 

Norvégiában. 	 . 

A tőkekivitel hatalmas extraprofitot jelentett a finánctőke 

számára. Az elmaradott országokban olcsóbb volt a nyersanyag, a 

föld és főleg a munkaerő. Az export viszont kész iparcikkekből 

állt. Az extraprofitból a munkásosztály egy része is részesült. 

/Krupp üzemeinél, ahol a századfordulón 45 ezer ember dolgozott, 

munkások egy része lakást, biztos munkát kapott. Az elektromos 

iparban dolgozók bére lényegesen nagyobb volt, mint az átlagbér./ 

Igy 'a tőkekivitel növekedése és az ebből származó extraprofit le*  

hetővé teszi a munkásarisztokrácia kialakulását'is. 



A kapitalista nagyipar ás a poroezutas kapitalista mezőgazda- 

ság fejlődése a kis és középüzemek, illetve gazdaságok felszámoló-

dását hozta magával. A  kartellek  és tröszték a monopól egyesülése-

ken kívül maradó vállalatokra olyan nyomást gyakorolt, hogy vagy a 

kartellbe lépett; vagy beszüntette müködését. 

A kisipar és a kisparaszti gazdaság fokozatos felszámolódása 

a rétegek mély differenciálódását is magával hozta.:-13 év alatt 

/1882-1895/ a mezőgazdasági lakosság száma 7oo ezerrel csökkent, 

mig a lakosság több mint 8 %-kal növekedett, a falusi lakosság 

7 °b-kal növekedett. Viszont ez alatt az idő alatt az. önálló gazda- 

vágok száma 36 %-kal csókkent. Németországban a mezőgazdasági la- 

kosság 7o.7%-a nem tudta kielégiteni elsőrendű szükségletét. Bajor-

ország falusi lakosságának o,6%-át képezték a földesurak, de ugyan-

akkor kezükben tartották a mezőgazdasági.áruk termelésének több 

mint 6o -át. 7" 	 . 

Szászországban 1903-ban az egy hektáron aluli parasztság a fa-

lusi lakosság 5o%-át tette ki, de.kezükben az egész földterűletnek 

csak 3%-a volt. A falusi lakosság 25%-át a kulákok, a földesurak, 

és más nagybirtokok birtokosai tették ki, de ugyanakkor kezükben 

volt a földterület 85%-a. 8/  

. Az 1895-ben magtartott népszámlálás adatai szerint a mezőgaz-

daságban a gazdaságok száma 5 1/2 milliót tett ki. Ennek 58%-a 2 

hektárnál kevesebb földdel rendelkezett, viszont 4 1/2 millió pa-

rasztgazdaság földterülete nem haladta meg az 5 hektárt. Ezért a 

kisparcellás parasztok kénytelenek voltalt különböző mellékkereset- 

•,hez folyamodni, vagy a junker földjén vállalt mezőgazdasági bérmun- 

7/ Vorwürte Nr. 7. /A szövegben és a láb egyzetben szereplő ujságok 
ée folyóiratok, ha nincsenek külön feltüntetve, 
az 1903-as évre értendők./ . 

8/ Leipziger Volkszeitung..Nr. 109. 



két, vagy az iparban keresett munkát. 

Hasonló folyamat látható, bár burkoltabb formában a kisiparon 

belül is. 1882-1905 között az ipari vállalatok száma 8,1 53-kal csök-

kent, 2 270 339-ről 2 o86 368_ rai viszont az idő alatt az iparban 

foglalkoztatottak száma 5 933 633-ról l0 852 873-ra nőtt. 9//A vál-

lalatok számába a segéd nélkiili, vagy 1-2 segéddel dolgozó iparos 

is .  belétartozott, s ez magyarázza az un. ipari vállalatok magas szó- 

mát./ Ebből a nagyvállalatok száma /51 főnél többet foglalkoztató 

•ltzem/ 28 2o5, az un. középvállalatok /6-50/ száma 176 lol, a kisvál- 

lalatok /1-5/ száma 1.870.261. A kisvállalatok többségénél idegen 

munkaerőt nem is foglalkoztattak. A kisvállalatok tették ki a vál-

lalatok 9053-át, de ezek jelentősége az iparban nagyon kicsi volt ég  

évről-évre csökkent a kisvállalatok száma, a századfordulóra több  

mint loo ezerrel. Ha a XIX. esd. 7o-es éveiben a könnyű ás a kisi..  

parnak a német gazdasági életben döntő szerepe volt, akkor a század-

fordulóra viszonylagos öa
~~
abszolut $rtelemben is elveszti szerepét. 

A kisiparnak ném volt (Olyan egye~)ága sem, mely ne szenvedett 

volna a nagytőkétől. Egy sor iparág megazünt lényegében termelőipar- 

nak lenni, oeak javitásokkal foglalkozott, egy sor iparág pedig a 

nagyipar háziipar formájává vált, Ez utóbbi forma különösen elter- 

jedt a konfekció iparban. A nagy áruházak, vagy vállalatok rendelés 

söre dolgoznak otthon az iparosok, akik teljesen a nagytőkétől függ-

nek. De a hivatalos statisztikában mint "önállók" szerepelnek. 

A parasztság és a kisiparosság körében végbemenő differenciáló 

dós számszerUleg jelentésen növelte a proletariátus számát .  

Németország reakciós junker burzsoá politikai felépitménye nem 

teremtett lehetőséget a burzsoá pártok nagyobbarányu elterjedéséhez. 

9/ JIyi:Hx 9tiTOxoe: Oaepxa no xoselmel acTapsua TepreaHZH, Ié.I925, cTp.24  



Mint ismeretes a német burzsoázia nem rendelkezett olyan forradalmi 

-: -hagyományokkal, mint a francia. A német burzsoázia kezdettől fogva 

gyáva, forradalmiatlan volt. Valójában Németországban nem volt bur- 

' á :'zsoá radikális, de még liberális párt sem. Az értelmiség egy része, 

%.amélynek Brancigországban radikális, de inkább a liberális pártban 

lett volna a helye, Németországban seek
l
a sszociáldémokrata párton 

. belül hangoztat ák polgári liberalizmust. Ez nem jelenti azt, 

.hogy közöttük nem voltak a munkásosztály ügyének becsületes harcosai. 

Sőt, ellenkezőleg,' közülük sok kiemelkedő forradalmi vezető lett. 

/Liebknecht, Mohring, Singer, stb./ A forradalmi értelmiségnek a 

munkásmozgalomban való részvétele elengedhetetlen. De a mozgalomhoz 

csatlakozó értelmiség többsége legjobb esetben is polgári liberális 

nézeteket vallottjkpelfogáeuknak, osztályhelyzetüknek a szociálde- 

mokrata párt mint polgári liberális párt felelt volna meg legjobban. 

A liberális értelmiségiek elég nagy számban vettek részt a párt kü- 

lönböző vezető fórumaiban. 

Az eddig vázoltakból nyilvánvaló, hogy a proletárizálódott pa- 

rasztok és iparosok valamint a liberális értelmiség kapcsolata a 

munkásmozgalommal kispolgári nézetek és felfogások elterjedését ered- 

ményezi. A korábban "önálló" termelőtevékenységet folytató kispol-

gárok nehezen szabadulnak meg a magántulajdon varázserejétőli*i Ugyan  

tagadhatatlan a kapitalizmussal való szembenállásuk és a munkásosz-

tállyal való elkerülhetetlen szövetségük, de nyilvánvaló, hogy néne 

(teikkel gyengitik, mivel közvetlenül kerülnek kapcsolatba a munká- 

T sokkal. a proletáriátus elvi, szervezeti egységét. A liberális 

6186Miek sohasem voltak általában a harc hives. A magasztosan hangoz- 

tatott szólamok mögött a kapitalizmushoz való teljei alkalmazkodás 

tette húzódott meg. A munkásoéztály érdekeivel teljesen sze$benálló 

nézeteket, elméleteket terjesztettek el a mozgalomban. A revizioniz. 



mus osztálybázisa•, de egyben eszmei forrása is éppen a kispolgári  

.rétegeknél keresendő.  

Az imperializmusba való átmenet magával hozza az extraprofit  

kifejlődését.. A fokozódó tőkekivitel, a gyarmatok növekedése,  a 

fejlettebb teohnikaLmódszerek alkálmazásából származó többletpro;  

fit, lehetőséget nyujt a munkások egy részének lefizetéséhez.  E- 

zenkivfll még szerepet játszott "Németországban az olasz.,, lengyel  

és más hemzetiségif munkások fokozottabb kizsákmányolása,: Az 6  

munkabérük általában 2oo-25o márkával alacsonyabb volt. A asgyta  

par minden fejlettsége mellett is Németországban több mint 50o  

ezer volt az un. házihari munkások száma. A háziipari munkások  

akiknek volt, kis földjük, kertjük nagyon alacsony bért kaptak:  

Kétségtelen, hogy a tőkések többszörös profitra tudtak ezért tenni  

rajtuk keresztül is, 	. 

Az extraprofit, valamint a munkásosztály egyes részének kii  

lönösen hatványozott kizsákmányolása lehetőséget adott a munkás-

arisztokrácia kialakitására. .A munkásosztály e része jelentős a-  

nyagi előnyben részesült, több fizetést, jobb lakást, kedvezőbb  

munkafeltételeket kapott. Ezek rendszerint a magasabbflilifikált  

munkásokból kerültek ki. A munkásosztály e része tehát jobban  élt, 

mint a munkások alapvető tömege. Rendszerint a munkás arisztokrá-

ciából kerültek ki a munkafelügyelők, előmunkások. Németországban  

a %b. szd. elején magas volt a szakképzett munkások száma. E szak-  

képzett munkások egy része sokkal több bért kapott, mint maguk a  

•1 szakmunkások., Általában fizetésük felülmulta a munkaerő értékét.  

A munkásarisztokrácia aránya a különböző iparágakban nem volt  
egyenlő az iparban foglalkoztatottakhoz mérten. Az imperializmus  

I 
kifejlődésével szélesedett a munkásarisztokrácia aránya., igy Német- 

i 	 .~ 

országban 2898-ban a munkásarisztokrácia a munkásosztály 3 %áát  

tetteki`  mig 1908-ban ez a szám 9%-ra nőtt. l" Egy sor iparágban  

10 . B.Maxaneecza: g paóove 3% apzctouna?n-B P 	.---Bnn  9ry  J__ _ 	 - r- 	me Topm  n- 1 2 95! 
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ez as arány még magasabb volt. /19o5-ben a .íaarvidékl kohászati 
üzemekben 8,6 %, a berlini gépgyártóiparban 11, általában a nehéz
iparban 11%/ A munka sári ez tokrác iához tartozó általában évi 18oo 
márka feletti fizetéssel rendelkeztek a századforduló idején, míg 
a munkások nagy többéége évi looo márkát keresett. Nem volt ritka 
eset, amikor a munkásarloztokrácia bizonyos része 2.5oo márkát ka
pott, vagyis a szakmunkások alapvető fizetését loo^-kal haladta 
meg. Jövedelmét illetően a munkáearisztokrácia a a-5, vagy a 6 
segédet foglalkoztató iparoe helyzetével állt hasonló helyzetben. 
Ezzel kapcsolatban Bábel megjegyeztet ”Az ipari munkások több 
tízezre létezik, akik jobb fizetést és nagyobb függetlenséget di

li/ veznek, mint több tízezer egyszerű hivatalnok.
Tehát a szakmunkások egy része kispolgári réteggé alakult át, 

a munkásosztályon belül. E réteg lényegesen eltért a munkások a- 
lapvető tömegétől. De ennek ellenére továbbrais a munkásosztály 
részét képezte, megőrizte kapcsolatait és befolyását a munkások 
körében, és ennek következtében lehetőséget kapott a munkásmozga
lom belső bomlásatására, különösen a nagyüzemeknél, ahol e mozga
lom a legveszélyesebb volt a burzsoázia számára.

Ugyancsak az imperializmus idejére alakult ki az un. munkás
bürokrácia. A sikeres gazdasági és politikai harc feltételezte az 
operatív munka szervezését* Azonban ennek a* a negatívuma alakult 
ki, hogy a szakszervezetek, szövetkezetek, betegpénztárak, külön
böző tanácsadó szervek,a helyi önkor® nyzati szervekbe» dolgozó 
volt munkások elkülönültek a munkásosztálytól. Számuk a század
fordulóra túlhaladta a 15 ezret, Mvel biztos megélhetéssel és 
viszonylag jó jövedelemmel rendelkeztek a munkásmozgalom irányá
nak békés jelleget akartak adni. A szakszervezetek különböző szer- 

11/
A.Boőann CousansHiii? cocraz counan-^öMOKpaTuuocKOÍt napra«

b repuai««. atp.20.
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vei a munkásmozgalom szálára a statisztikai hivatal s zerepét kezd-

eték betölteni. üzeknek pontos kimutatásaik voltak a munkabér ala-

kulásáról, a munkalehetőségekről, a munkanélküliség növekedéséről, 

vagy ösökkenéséről. Természetesen e feladatok elvégzése fontos, de 

e szervek az. ilyen jellegit munkát.fő feladatuknak kezdték tekinte- 

. ni..Az e szervekben dolgozdsanyagi föltételei á biztoé kispolgár' 

életét jelentették. Gorkij egyik visszaemlékezésében iija le, hogy 

alkalma volt réeztvenni a német szociáldemokrata párt vezetőségé- 

-nél'egy megbeszélésen. /Igaz hogy nem volt hivatalos jellegű./ A 

beszélgetés főleg a barofiak.küZönböző elkészitési módjainak elő- 

nyeiről és hátrányairól folyt. Gorkij első volt, aki e beszélgetés-

:

ről eltávozott. Sokan volt munkások•közűl jelentősen meggazdagod-

e tak /könyvkiadók , lapkiadók , szálloda tulajdonosok dohánygyárosok-

, ',ká váltak/,•de továbbra is megőrizték a mózgalomban vezető pozici- 

' óikat. 	. 

.^. Ennek a "bürokrata" rétegnék nem volt érdekében az osztály- 

ih aro alapján,áiló párt létezése, ezért elméletében is az osztály 

együttműködés, a harmónia, a békés evolucid szellemének kellett 

uralkodnia. 

A revizionizmus megjelenésének osztály, ézociális bázisa 

kialakulásán kivül voltak más körülményei is. A 90-es évek köze-

pétől a  német-ipar hatalmas.sikereket ért el. Az ipari (ellendűlés 

az összes' iparágra kiterjedt. Ennek következtében bizonyos látszd' 

tagos tényezőket figyelembevéve javult a munkásosztály helyzete. 

- A 90-es években jelentősen csökkent a halandóság száma, viszont a 

,/lakosság száma gyorsan növekedett. fiéig a 80-a0 években az évenkénti 

kivándorlók száma meghaladta a 13o ezret, akkor a 90-es években e 

.,,estim 25 ezret tett ki. Az uralkodó osztály a különböző időkben ural- 

kodásának két fő formáját alkalmazta. Vagy az erőszak módszerét, 
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vagy a liberalizmus módszerét. A különböző munkás biztositási for-

mák elterjesztése bizonyos, bár nagyon jelentéktelen nyugdij biz-

tositása növelte ezt az illuziót. A növekvő munkásmozgalom ereje 

és sikere következtében az uralkodóosztály nem merte magát rászán-

ni ujabb kivételes törvények bevezetésére. A munkásmozgalomba ke- 

trüit kispolgári rétegek a munkásarisztokrácia, .a parlament, a párt 

ti és a szakszervezetek legális müködósét ugy értelmezte, mint ami 

lehetőséget ad a kapitalizmus békés átnövésére. A revizionizmus 

megjelenését és elterjedését megkönnyitette., hogy a párt forradal 

4 1m1 szárnya számára még ebben az időben nem vált teljesen világossá 

\ezen áramlat teljes árulása. Mehring /nagyon helytelenáll/ "g német 

szociáldemokrata párt története" cimü munkájában a revizionizmust 

egyezérüen hangulatnak nevezte, amelytál a párt ugyanugy meg tud 

majd szabadulni, mint kdrábban a "fiatalok" baloldali elhajlásá- 

tól. 
Ilyen feltételek mellett lépett fel Bernstein Engels halála 

után a "Neue Zeit"-ben kinyomtatott cikkeivel a marxizmus ellen. 

/Ezt a fellépést a folyóirat főszerkesztője Hauteky engedélyezte./ 

1899-ben megjelent "A szocializmus előfeltételei és a szociáldemok-

rácia feladatai" c, munkája, amelyben részletesen lefektette elmé-

letét. E fő munka után megjelent a különböző broseurák és könyvek 

sokasága, amelyek kivétel nélkül a marxizmus és annak talaján mű-

ködő szociáldemokrata párt tevékenysége ellen irányultak. 

Bernstein munkájával éles birálat alá vetette Marx és Engels 

egész tanitását a dialektikus és történelmi materializmus, a poli-

tikai gazdaságtan és agyszintén az  egész osztályharc elméletet. 

A marxizmust számtalanszor akarták birálat alá vetni filozó-

fiai vonatkozásban. A XIX. ezd. második felében a burzsoá filozó- 

fusok Hanthoz fordultak vissza. A neokantianizmus reakciós idealis-

ta ideológia volt. Nézeteikben azt állitották, - fő ké§viselőik 
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Lilbmann, Lange, Rig er*, Wilndelband - hogy a tudomány nem a 

valóságos világot tanulmányozza, hanem csak kigondolt konstrukció- 

kat. Az ujkantianusok egyértelműen tagadták az anyag létezését. 

, TÖrténelemszemléletlkben tagadták az objektiv törvényszerbséget, 

de  emberiség történelmi fejlődését a  véletlen és az individuális 

jelenségek halmazaként fogták fel. Mivel tagadták az objektiv tör-

vényszerüségeket a társadalom életében hangoztatták,hagy lehetet-

len előre látni a társadalom fejlődését, tagadták a proletár for- 

radalom lehetőségét is. 

Bernstein, aki könyvében elvetette a dialektikus és.történel- 

mi materializmust, lényegében e neokantiantsok filozófiai állás-

pontjéra kertalt: Bernstein - akár a burzsoá filozófusok, töreke-

dett az ifju Marxot az öreg Marxszal szembeállitani, e azután mind-

kettőt elvetette.'Szerinte a történelmi szükségszerbség cenk ott 

következik be ahol az emberek valamifále'kényszerhelyzetben van-

nak, ahol akaratúk nem tud megfelelő módon érvényesülni. Igy te-

hát objektiv törvények nincsenek a társadalomban. Bernstein művé-

ben ezt állitotta,.hogy.kapitalista társadalom fejlődése arról 

tanuslkodik, hogy a történelmi szükségszerbséget mindinkább korlá-

II tozni lehet. EAzt hangortatta 'hogy  az észnek egyre növekvő beavat-

`kozási szerepe lesz különösen a gazdasági fejlődésben. Bernstein 

l est a tényezőt különösen a  burzsoá áalamban látta. Bernstein töreke-
dett a neokantianizmust összeegyeztetni a marxizmus bizonyos téte-

leivel. A tudományos szocializmust etikai szocializmussal akarta 

helyettesiteni, amikor 'a kanti 24 maximéval akarta felcserélni az 

osztályharcot. A proletáriátus osztályharcát általában erkölcstea 

lennek nyilvánitotta. De Bernétein nem törekedett arra, hogy etikai 

nézetekből, illetve az ő általa hangoztatott más tényezőkből vezes-

se le a történelmi folyamat szükségességét. 
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Bernstein elveti a dialektikus módszert isi Marxot azzal vá-

dolja, hogy kutatásainak hozzáfogásakor már előre kész következ- 

tetésékkel rendelkezett. E szerint a dialektika önkényes konstruk-

ciók és törvényszerűségek megállapításait teszi lehetővé. Bernstein 

módszerében egyes részjelentőgek kiragadáeából von le általános kö- 

Vetkeztetéseket. 

Bernstein művében birálát"alá vetette a marxizmus politikai 

gazdaságtanát. Eszmei forrásul szintén a burzsoá vulgáris közgazda-

ságtan szolgált, konkréteh.az osztrák határhaszonelméletet képvise-

lő Bőhm-Bawerk, a német katedra-ezocialismus.hangoztatói különösen 

Brentano személyében, a a %/g. századbeli imperialista német köz-

gazdászok, elsősorban N. Sombart nézetei. 

Bernstein azt hangoztatta, hogy BÖ m -Bawerk határhaszonelmé- .  

sete van annyira helyes, mint Marx munkaértékelmélete. A határha- 

ezonelméletet hirdetők a gazdasági élet törvényszerűségeit az egyén-

ből, az egyénpszichológiai alkatából, bele d  motivumokból vezették 

le. Az egyes gazdasági folyamatokat nem a termelésből, hanem a fo-

gyasztásból magyarázták. Szerintük az értéket az egyén szabja meg, 

a javak hasznossága és ritkasága alapján. 

A német katedra-szocialisták és imperialista közgazdászok a 

gazdasági fejlődést szintén pszichológiai tényezőkkel magyarázták.. 

Brentanó azt állitotta, hogy a kapitalista társadalomban lehetséges 

a ezocialis béke, a munkáskérdés megoldható szakszervezetek és a 

gyári törvényhozás utján a burzsoá állam keretein belül.. Az agrár 

kérdésben a kisparaszti gazdaságok tartósságát és megingathatatlan-

(ágát hangoztatta. Somtart az értéktöbbletet a termelésben részt-

vevő három faktorral magyarázta. /tőke, föld, munka./ Ez megnyilvá. 

null történelemézemléletében is. Somfart szerint a kategóriák örök 

jellegűek, s a társadalom fejlődése abban áll, hogy e tényező közül 
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melyik játssza a főszerepet. Továbbá e három tényező a kapitaliz-

musban az osztályharmóniát is van hivatva szolgálni. /a földesurak, 

a burzsoázia, a munkásosztály egyűttmüködése./ Sombgrt tagadta a 

gazdasági válságokat, közgazdasági elmélettel támasztotta alá a ko-

lonializmust.  

Bernstein gazdasági nézeteinek gyökere a burzsoá vulgáris gaz-

daságtanban van,  Bernstein akárcsak Sommart, a részvénytársaságok 

növekedésében, a vagyon centralizációjának csökkenését látta. 11/ 

A fejlődés vonala viszont éppen ellenkezőt mutatott. A 80-as évek 

közepén a lo millió márkánál nagyobb névértékkel rendelkező rész-

vénytársaságok száma 74 volt, mig 19oo-ban 229. ,  Ez idő alatt a  

részvénytársaságok száma 2143-ről 5222-re nőtt,  Viszont a nagyobb 

részvénytársaságok, bár a részvénytársaságok 44%-át tette ki, a rész-

vénytársaságok össznévértékének több mint 4o%-át tartották kezükba&i 

Igy tehát nem a vagyon arányos elosztásának tendenciájáról tanus-

kodnak a tények, hanem éppen ellenkezőjéről. /Nem beszélve arról, 

hogy a kisebb részvénytársaságokban is érdekelve voltak a nagyok, 

sőt a különböző tára°_ ~gok kis részvényei a nagytőkések tulajdoná-

ban voltak. A részvények számának növekedése még nem jelenti a gaz- 

dágág megoszlását./  

Bernstein továbbá azt állitotta, hogy a kapitalizmus fejlődése 

nem ugy történik, ahogy Mara elképzelte. Szerinte a termelés kon-

centrációja lassabban megy, a kis és középvállalatok megtartják 

létezésüket, számuk nem Csökken, mig a mezőgazdaságban számuk emel-

kedik. "Nem lehet egyetérteni azzal, hogy a jövőbeni fejlődés alá-

támasztaná a magántulajdonosok számának abszolut, vagy viazonyla- 

11q1 3.BepHareflHS Rpoőneuu coumangaua m aauaga cougan-rteuoKparaw.  
11.I90I, c rp.64 .  

12/ üZmponf3e 3KOH0umQeOKme Kpm3m08..., T.I. .reTp .  PGA .  
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gos csökkenését. Nem kevésbé, vagy többé, hanem egyenesen abszolu-

tan és világosan növekszik a tulajdonosok száma. . A szocializmus 

reménye a társadalmi gazdaság növekedésétől függ.," 13/ ' 

A hivatalos statisztikai adatok, amelyek nem egy esetben a 

tényeket elferditették a kistulajdonosok csökkenéséről számolóak 

be., Kautsky az "Anti-Bernstein'!-ben ösezehasonlitva az 1882-es 

ős 1895-ös összeirás adatait, megállapitja, hogy a fejlődés Marxot 

igazolja. Bernstein nem tett különbséget a kisvállalatok és a vál-

lalkozók között. Akár a burzsoá junker-statisztika sem. Igy ő a 

kisvállalatok közé soroltaa a hordárokat, bérkocsisokat, sirásó-

kat,, házallókat, szobák vagy ágyak kisdóit. Bernstein a tőke és a 

termelés koncentrációjáról megfeledkezett, hatalmas szindikátusok-

ról„ amelyek&nagyon rövid idő alatt nyelték el a kis és középválla- 

latokat. 

Bernstein a szocializmus megvalósulását a tulajdonosok számá-

nak növekedésében látja. Még ha Bernsteinnek igaza is lett volna 

a tulajdonosok számának növekedését illetően, akkor ez nem fogható 

ugy fel, mint ami a szocializmus előfeltételeit teremti meg. A szo- 

cializmus ilyen elképzelése kispolgári alapokon nyugszik és gyöke+ 

resen ellentétben áll a,kommunista kiáltványban megállapitottekkg9 ., 

A proletáriátusta tulajdonhoz való semmiféle ragaázkodást sem huzza 

Vissza  a kapitalista társadalomhoz, mig a kispolgár, aki szintén 

wan szembepáll a  kapitalizmussal, görcsösen ragaszkodik kis tulaj-

donához, konzervativ módon. 

A revizionizmus atyja egyetértésben a burzsoá közgazdászokkal 

azt állitotta, hogy a tőkés fejlődés nagy alkalmazkodási képességet 

mutatott fel. 6 azt vallotta, hogy a hitel, valamint a kartellek és 
trösztök fejlődése következtében gyengül a kapitalista termelés a- 

13l3 .BepaysreP3aa IlpoBners cot;aanaaaaa..., 
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narohiája eltűnnek a válságók, következésképpen enyhülnek az esz- 

'tályellentétek is. 

A trösztök és szindikátusok nem ézüntették meg a tőkés terme- 

lés anarchiáját, hanem ellenkezőleg elmélyitették azt. A válságok 

világviszonylatban még élesebbek lettek, éppen a nemzetközi tőke 

összefonódása következtében. Az 19oo, 1903-as gazdasági világvál-

ság a legpusztitóbb válságok egyike volt eddig. /Bernstein azt gon. 

dolta, hogy a kapitalizmus ciklikus fejlődése megszűnt létezni./ 

Bernstein fő revizionista nézetei azonban az osztályharc el-

méletre, valamint a párt elvi de  gyakorlati irányelveinek megvál- 

toztatására vonatkoznak. 

Elsősorban elferditette a marxizmus tudományos elméletét az 

osztályokról. Szerinte az osztályokat meghatározó tényező nem a 

termelőeszközhöz való viszonyban, a termelési folyamatban betöltött 

szerepben ős helyben van, hanem :a jövedelemnagyságában, a szooid- 

lis helyzetben. Ezután azt bizonyitotta, hogy a kapitalizmusból a 

szocializmusba való fejlődés egy örömteli jelenség eredménye less,  

amely azt jelenti, hogy az általános érdekek tulsulyba jutnak a 

magánérdekek felett, ideértve a burzsoáziát is. A jövőben eszerint 

a burzsoázia és,a munkásosztály között szoros érdekazonosság áll 

elő, a szocializmuá megvalósitása érdekében. Végeredményben a tár-

sadalom nem is osztályokból áll, hanem csupán különböző jövedelmffi 

emberekből,ós az már egy mellékes körülmény, 	egyesek millió- 

kat és milliérdokat tudnak magukénak, a milliók munkája árán.  NI  

féle érdekegység lehegséges itt?_Talán cenk nem a francia forrada-

lom előtti harmadik rend "egységéről" beszél Bernstein az imperia- 
lizmus korában? 

. 	Bernstein az osztályokról beszélve nem riad vissza Marx ar- 

cátlan meghamisitásától sem.'"Nála /Marsnál/ az osztály fogalma a 



Miután Bernstein megállapitotta a különböző nagyságu jövede 

lemmel rendelkezők "érdekazonosságát" valamint támaszkodva kiilönbö- 

`'' ző,:a burzsoá közgazdászoktól kölcsönvett gazdasági tételekre, han-

,..goztatja,-hogy a kapitalista társadalmat semmiféle katasztrófá nem 

fenyegeti'ée hogy nem fog bekövetkezni.a szocialista forradalom. ,  

Bernstein szerint a társadalmi fejlődés lassuevolució utján 

haledr amely kizár minden ugrást. , A szocializmushoz való'átá ►enet' 

rang fogalmához közeledik és nagyon gyakran éppen ilyen értelemben 

.használja."14/ Arra sajnos 8 nem mutatott rá /nem is tudott volna/ 

hogy Mars hol használta ilyen értelemben e fogalmat. 

. békén uton történik.' Ez a folyamat szerinte már megkezdődik a ks 

pitalizmus.keretei között,imégpedig ugy,:hogy a szociáldemokrata 

párt harcainak eredményéin az átiam /burzsoá junker!/ egyre jobban 

beleavatkozik a gazdasági ügyekbe r pl.•elfegadják a gyári törvény- 

- hozást,, szociális biztositást,,a vasutak államositását., /Erre mond- 

ta.irőnikusan Rosa Luxemburg, hogy voltak emberek,..gkik a gázvilá- 

gitást,,a posta bevezetését szocialista intézkedéseknek jellemezték., 

Szerinte a szocializmusba való átmenet folyamata ugy is végbemegy,• 

hogy kiázélesedik a helyi közigazgatás szerveinek jóga és köteless4- 

ge,-,megnövekednek a munkásosztály gazdaságrés politikai.'.szervemetel 

megsokasodnak azok a legális lehetőségek,, amelyek segitségével a 

r jelenlegi•' államban a proletáriátus megjavithatjá W és. gazdasági' • 

ehylzetét.. 

Ilyen vonatkozásban,ha a munkásosztály a korlátozott demokra-

:-tikue jogokkal rendelkezik,,hegy a szocializmusba való átnövés egyik 

lényeges feltétele. A revizionisták nem vették figyelembe a burzsoá 

állam különböző uralkodási módszereit, a kivivott jogokat felnagyi-

tották. A szociáldemokrata párt részvétele a Reiebbtagban nem vál- 

14/. .i.BepamRAis ttnecca m xnaecosaR ffopsóa. M.I9Q6, 02p.15. 
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toltatta . meg a junker burzsoá Németország jellegét és as .uralkod6 

osztályók mindvégig ellenségesen viszonjniltak s munkásósztályhos. 

A kivivott demokratikus jogot a szocializmusért való harcot könnyi-

tették meg,, de nem jelentették a, szocializmusba való átnövést. 

Bernstein a szocializmus evoluciós, az osztályharmónián alapu-

,ld$aegvalósulását más tényezőkkel is indokolta. Az államnak megfe-

lelő törvényeket kell hozni, /a lassallei százmilliós bismarki hi-

tel helyette, Vilmos császár"szociális" törvényei dominálnak/ hogy 

a munkás termelő, szövetkezeteket nagy monopól.vállalatokká alakit- 

eák át. "A bérviszonyokból való felszabadulás csak a szövetkezetek 

fórmái elterjesztésével lehetséges. őzért szükséges a munkásszövet-

kezetek további fejlődését elősegiteni, amely a legjobb eredménye-

ket igéri."15/ Továbbá a szocializmus gazdasági alapjainak megterém- 

tése nagymértékben függ as állam segitségétől. Bernstein szerint as 

államnak törvényt kellene hozni, amely megállapitand a kizsákmányo- 

lás legfelsőbb határát,,s ezzel a tőkéseket korlátozná. Ugyancsak 

,.törvényhozással fel lehetne váltani a tulajdonosi egyeduralmat a 

vállalatoknál alkalmasaddá alkotmányos rendszerrel. Ha es megvald- 

sulna, teljesen lényegtelen volna as, • hogy állami, szövetkezeti vál- 

lalatok mellett léteznének magánvállalatok, amelyben a tulajdonos 

csak as irányitó szerepét töltené be. 16/ 

Mindezekből már látható, hogy az egész bernsteini revizionis-

mus elveti a marxizmus államelméletét. Az állam osztályfeletti in- 

tézaAny, amelynek az általános és egyenlő jólétről kell gondoskod-

nia. Bernstein a burzsoá államot és a törvényeket fetisizálja. Nem 

látja, hogy a törvényeket mindig az uralkodó osztály érdekeinek meg- 

felelően hozzák. Bernstein a kivételes törvény ideje alatt, amikor 

a zürichi hármas keretein belül fejtette ki opportunista tevékenysé- 
T 

15/ 3 '.BepxmTeBxa IIpoóneuu cousansaua..., 	M.I90I, crp.99. 

16/ 3.BepntxeExt lIpoóneug cousanuaua..., 
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gót, akkor is általános emberszeretetből indult ki. Mara és En-

gels ismert körlevelükben elvetették ezt.a kispolgári nézetet, ós 

az ilyen elemek kizárását javasolták a pártból. 

A szocializmus gazdasági megvalósitását Bernstein lehetsé-

gesnek tartja a kapitalizmus politikai megdöntése nélkül. A maruiz-

mus.ezámos elméleti dokumentumában szerepel, hogy a tőkés társadal- 

mai a munkásosztály politikai harcának eredményeképpen kell felszá-

`'molni, ami után fogják a kizeákm4nyolókat kisajátítani. Bernstein 

a szocializmust valamiféle vegyeé gazdasági alakulatnak fogja fel, 

:ahol békésen elfér egymás mellett a három szektor. Az állami azok- 

tor Bernateinnek már szocialista szektort jelent, számára teljesen 

órthétetlen az állammonopolkapitalizmus. Mennyire naiv elképzelés 

'az, hogy a törvényhozás róván a tőkésből cask ipari parancsnok less 

ós nem tőkés. /Ezzel a gondolattal Owen is megpróbálkozott, de burs 

zsoázián belül cask egyedekként képzelhetők el filantrópok, és t8- 

lük a burzsoázia nem lesz'filantróp. De az imperializmus korában 

még ilyenek sem akadtak a burzsoázián belül, s Bernstein most akar- 

ja jó belátásra birni a tőkéseket./ A munkások termelőszövetkezetes 

ivel kapcsolatban, Mars már az I. Internacionálé alapitó üzenetében 

rámutatott arra, hogy a proudhonista szövetkezetek, bár bebizonyi-

'tották a munkásosztály képességét a termelés irányitására, de soha-

, sem lesznek képesek arra, hogy reálisan felvegyék a versenyt, a tő- 

kős vállalatokkal. Azóta harminc óv telt el, e a kapitalista rend-

szer valójában ekkor vált azzá, a hatalmas nagyipar kialakitásával. 

A szövetkezetek kispolgári értelmezését Uitotta fel Bernstein az 

t'. 
imperializmus korszakában. A szövetkezetek lehetnek a proletáriátus 

,,:'egyik harci formái a kapitalizmus elleni harcban; de nem lehetnek a 

kapitalizmus megváltoztatásának eszközei. 

A vállalatok irányitásának alkotmányos rendszereit munkáltatót 

és e dolgozók együttműködésének harmóniájából indul ki. A munkások 
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ée tőkések mindegyik a maguk eszközével a javak előállításában Tesz-

nek részt. Es a polgári felfogás érződik Bernsteinnél, amikor a  

szakszervezetek szerepére mutat rá. Szerinte a szakszervezetek "az  

iparban a, demokratikus elem" 17/  szerepét játszák és a szakszerve-  

cetek eredményéül "Anglia a  XIX.  szd. utolsó harmadában alakult át  

t oligarohikus módon irányitott országból majdnem demokratikus állam- 
18/  

A szakszervezetek marxi meghatárosáea és szerepe polgári módon  

megváltozik. mars a szakszervezetek legfontosabb feladatát a gazda- 

sági harc b zetéaében látta, ahol a proletáriátus politikai iskolát  

is,végez..A szakszervezetek`demokratikus ipari eleme as ipar ős as  

tzemek"irányitáeára" vonatkozott, melynek értelmében a szakszerve-  

cetek képviselői "ellensulyozzák" a tőkések szerepét a vállalatok-

nál. /Jelenleg a Nyugatnémet szociáldemokrata párt est a gyakorlati.  

ban valósítja meg, de a Kruppok továbbra is azok maradtak./  

Bernstein elvetette azt at alapvető elvet, hogy a munkásost-  

tály felszabaditása maguknak a munkásoknak az Ugye. Szerinte a szo-  

.cializmus meglalósitásának es a feltétele nincs meg. Ezt azzal ma-  

gyarázta, hogy .a proletáriátus nem egységes, különböző kapcsolatban  

Van a tulajdonnal. A munkásosztálynak-mivel különböző foglalkozásu-  

ak, különböző tudatu szinten állnak. A .  munkások egy nagy része nem  

lépett be a szakszervezetbe ős sokan köziünk más pártokra szavaznak.  

6 a munkásosztályban nem látott forradalmi erőt. Tagadta &i  

:munkásosztály történelmi hivatását. Szerinte a szocializmus megvaló=  

aitásában a munkásosztálynak nincs különleges szerepe. A proletáriá-  

- tus a bérből 618 szétfolyt tdmege akiknek nem lehet azonos érdekük.  

Igy tehát Bernstein nem látja a proletáriátue. osztályérdekét, ami a 

tőkős társadalom megdöntésében fejeződik ki. Ezért van as, hogy  a 

c~p.ia+ 
18/ 3.BepsmTeőaa IIpoóneuu coumanzaua,.., 	cTp.220; 

17/ 3.8epumTe#as IIpoónena caeazanzaka.... 	dá.190I  
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• szocializmus megvalósulása az osztályharmónián alapul Bernateinnél. 

6 nem beszél sehól a proletáriátus szövetségeseinek szerepéről a 

dolgozó osztályok köréből. Sőt  a proletáriátus és a burzsoázia egytnt 

mttködését helyezi előtérbe. A kapitalista társadalom e két antago-

nisztikus osztálya nála szövetséges. 

Miután Bernstein körvonalazza a szocializmus megvalósitásának 

S általa kikiáltott egyetlen lehetséges utját, meghatározza a párt 

általános tevékenységét. 

Ma a kapitalizmus békésen belenő a szocializmusba és a kapita-

lizmus katasztrófája nem következik be, akkor a pártnak nem a hata-

lom megragadásának előkészitésén kell fáradoznia, hanem a párt mun-

káját a tőkés társadalom keretein belei kell szerveznie, aendszerez- 

nie, állandósitania acélból, ho gy  hatást gyakoroljon a szocializmus- 

ba való átnövés folyamatára. 

Bernstein a szociáldemokrata párt feladatát a következőkben 

.állapitotta meg: "A szociáldemokrácia egyáltalán nem kivánja ennek 

a társadalomnak /a burzsoá/ megsemmisitését, hanem ellenkezőleg  arc.  

ra törekszik, hogy a munkásokat a proletáriátus helyzetéből a burzso. 

ázia helyzetébe vezesse éé igy egyesitse a társadalmat. A azociálde- 

mokrácia egyáltalán nem álmodozik a burzsoá társadalomnak proletár-

társadalommal való felváltásáról, hanem csak a kapitalista társada- 

lom helyett szocialista társadalmi rend bevezetéséről. „19/ 

A szociáldemokrata pártnak békés tevékenységet kell kifejtenie 

a parlamentben, a képviselőtestületekben, a legszorosabb együttmükö-. 

dést kell kiépitenie a szakszervezetekkel /érted a reformista vezetés 

sel/ a szövetkezetekkel. Ezzel kapcsolatban állapitja meg Bernlsin 

hirhedt mondását: "A végcél semmi a mozgalom minden.” 

B nézet értelmében a szociáldemokrata párt lényegében semmivel`' 

sem különbözik a burzsoá pártoktól. 	
l 

19/ 3.BepamTega: IlpoóneLs couHansaaa..., orp.252. 
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E feladatokat Bernstein ideológiailag is próbálta alátámasztani. 

Azt tartotta. hogy a marxista forradalom elméletet örökke el kell 

temetni. Ez történelmileg is igazolni akarta. Szerinte a feudaliz-

mus megdöntése ezükségazerüen forradalmi uton történhetett, mert 

felépitménye konzervatív, nehézkes volt, /mintha éppen ezért kellett 

volna megdönteni elsősorban a feudalizmust./ mig a polgári táraada- 

'Ionban a politikai intézmények liberális jellegűek, változékonyak, 

hajlékonyak, képesek a fejlődésre. Ezért ezeket az intézményeket nem 

kell gyökeresen megváltoztatni, csupán tovább kell fejleszteni .  

Vagyis a marxi burzsoá államgépezet szétzuzásáról szőlő  elmélet 

helyett a burzsoázia politikai felépitményének meghagyása kerül, 

ahogy Bernstein gazdaságilag megőrzi a kapitalizmust különböző for-

máiban ugy politikailag is átmenti a jövőbe. Bernstein a politikai 

intézmények sokoldaluságát olyan országban hangoztatta, ahol még a 

demokratikus köztársaság követelése politikai zűr-zavar ás anarchia 

keltésnek minősült, ahol a lakosság nagy száma a legelemibb politi- 

kai jogokkal nem rendelkezett, ahol háromlépcsős választási rendszer 

uralkodott. S mindez a politikai rugalmasság de  alkalmazkodás jegyé-

ben. 
Bernstein különösen felléppa proletárdiktatura ellen. Ha a szo- 

ciáldemokrata párt, mondja ő a parlamentarizmus utjára lépett, és ha 

megvalósult az általános választójog, akkor nem marad más hátra, mint 

türelmesen várni mindaddig, mig a pár! ki nem vívja a többséget. A 

pbt nem állhat a diktatura alapján, hanem a népi képviselet és a né- 

pi törvényhozás alapján. 2°' Továbbá 8 még azt állitja, hogy a diktatu 

ra antidemokratikus és a demokráciában egy osztálynak sem lehet privi 

légiuma. Mivel a fejlődés során a "kulturnépek" megismerték a többség 

akaratának módszereit, a diktatura ilyen  szempontból  is elvetendő. 

Nem kell különösen bizonyitani a népi képviselet és törvényhozás 

megvalósulásának fabuláját a burzsoá társadalomban. Bernstein demok- 

20/ 3 ■B0pHaTeiíHO IIpoóneunc cOgPlaAAal/a..., 07p.2+9 
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ráoiáról és többségi akaratról beszól Németországban a %IX4 szd. vé ,  

gén. A demokráciának osztálytartalom nélktili hangoztatása a legtipi-

kusabb burzsoá ideológia, de ugyanakkor a proletáriátusnak nem eza• 

bad nelgvalóeitania a diktaturáját, mert ez antidemokratikus. 

Ebből már logikusan következett az, hogy Bernstein  tagadta a 

Kommunista Kiáltványnak' azt a megállapítását, hogy a proletáriátus- 

nak nincs hazája. Ezt azzal indokolta, hogy azóta a proletáriátus 

rendelkezik politikai jogokkal. Ha ez igy van, akkor a haza és a 

nemzet javát kell szolgálnia a munkásosztálynak. Ezért Bernstein azt 

a következtetést vonta le, hogy a proletáriátus érdekelve van az ak- 

tiv gyarmatositás politikájában ős azt támogatnia  

A gyarmatositás elismerése természetesen a militarizmus politi• 

kájának elismerését is jelenti. Ezért a népi milicia a nép felfegy-. 

. verkezés követelései helyett az állandó hadsereg demokratizálásának 

követelését kell hangoztatni. 

A'munkásosztály tehát saját imperialista burzsoáziája politiká• 

.fának támogatójává válik. Bernstein ugy gondolkodott., hogy pl. miért 

az angol burzsoáziának legyen soak haszna a gyarmatositásból, hisz 

Németországban mégis csak jobb ha a német imperializmus extraprofit• 

. ja nő. Az ilyen nézetek ásták alá a proletár internacionalizmust és 

készitették elő .a csődöt,. 

A revizionizmus,, amikor burzsoá ideológiából indult ki, nem jut- 

hatott más álláspontra, mint a marxizmus egész elvetésére a tudomás 

nyos szocializmus tagadására. Kétségtelen, hogy ennek az.el.méletnek 

bármely állítása objektíve a burzsoázia érdekeit fejezte ki. 

Burzsoá körökben Bernstein elméletének megjelenése nagy örömet 

váltott ki. A burzsoázia ilyen viszonya mindennél szemléltetőbben 

bizonyitotta a revizionizmus egész lényegét. 

a.be¢HmTeLn: fpoÓneas cousanzsua... CTp.2954 
21/ 
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A szociáldemokrata körökben Bernstein első dikkei felelet nél 

kül maradtak, amik Parvus a Szász Népujságban nem lépett fel ellene. 

Ettől az időtől kezdődtek meg a bernsteini nézetek elleni fellépé-

sek. A stuttgarti pártkongresszuson a vita nagyon éles jelleget öl 

tött, bár itt még nem volt világos, hogy mit képvisel ez aa irány-

zat. A stuttgarti 1898-as kongresszuson. ebben a kérdésben nem fogad 

tak el határozatot, haném csak eldöntötték, hogy sokoldalu elméleti 

vitát kell folytatni a revizionista nézetekkel szemben. 	: 

E kongresszus után Bernstein kiadta cikkeit külön könyv formájá- 

ban. Könyvére válaszolt Luxemburg "Szociális reform, vagy forrada 

lom" és Kautsky "Bernstein és a szociáldemokrata program" c. mtivek-

ben. 
Rosa Luxemburg Bernstein ellen irott könyvében filozdfial kérdé-

sekkel nem foglalkozik, de anáál mélyebben közgazdasági, de ktilönö- 

pen politikai kérdésekkel. Luxemburg elveti a kartellek és trösztök 

alkalmazkodási képességét és bebizonyítja, hogy a szervezetek még 

nagyobb arányban kiélezik az ellentmondásokat. Luxemburg a monopólia- 

ta egyestilésekben a  tőkés  ellentmondások meggyorsulásának eszközét 

látja. Elveti Berneteinnek a szakszervezetekre ée a szövetkezetekre 

tett.megállapitásait..Azonban amikor helyesen birálja Bernsteint, a 

szakszervezeti munkát sziszi-fuezi munkának minősiti, a ezzel azt le- 

értékeli. 8 ekkor még lebecsülte a szakszervezeteknek az osztályharo-

ban betöltött fontos szerepét. 

Rámutatott arra, hogy Bernstein tagadja a kapitalizmus gazdasá-

gi fejlődésének o bjektiv előfeltételeit, vagyis azt, hogy a gazdasás 

gi fejlődésnek ezükeégezerüen a kápitalizmus összeomlására kell Ye- 

zetnie.:De ugyanakkor Luxemburg elköveti azt a hibát, hogy a kapita- 
lizmus pusztulását természetesnek, magától értetődőnek fogja fel, s 

nem mutat rá a tőkés rendszer bukásának szubjektiv feltételeire. 

Luxemburg következtetééeivel megállapitja, hogy a Bernsteinnel 

folytatott vita két világnézet, két osztály összecsapásává vált. 
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A munkásmozgalom fejlődésének irányvonala kispolgári, vagy proletár 

jeliegü-e? 	 . 

Luxemburg könyve a marxizmus harcos védelme volt a revizionizmus 

elleni harcnak. 

Saute& Bernstein ellen irott könyvében  lépésről- lépésre elem-

zi a revizionizmust. Rámutat Bernstein eklektikus módszerére. Kauts-

ky hosszasan és mély elemzőssel bizonyitja be a kapitalizmus vieto-

nyai között a kis ós középgazdaságok szétforgácsolódásának folyama- 

tát. Rámutat arra, hogy Bernstein a statisztikai adatokat sokszor 

saját elgondolásainak megfelelően módositotta, vagy német jeleneé-

geket .bizonyit angol adatokkal. Kauteky meggyőző érvekkel veti el 

a bernetoini politikai gazdaságtani revizi6t. Bebizonyitotta, a 

marxi elnyomorodási elmélet érvényességét is. 

Kautsky rámutat arra, hogy a  történelem bebizonyitotta mennyi- 

re helytelen a kapitalizmusnak a szocializmusba való átnövése. A li-

beralizmusmegtalálta szövetségesét a reakciós junkereknél. A szo-

ciáldemokrata párt bár hatalmas sikereket ért el a választásokon, 

mégsem sikerült lényegbevágó reformokat elfogadtatni a proletáriá-

tus érdekében. Kauteky ugyancsak leleplezte Berneteinnek a demokrá-

ciáról szóló nézeteit ás sikraezállt a proletáriát s osztályhatalma 

mellett.  Kautsky elvetette Bernsteinnek a kolonializmusra vonatkozó 

tételeit. 

Azonban Kautsky revizionista ellenes birálatában több enged-

mónyt tett. Kauteky a hatalom kivivásának formáját békés reformok 

utján tartja lehetségesnek. Megjegyzi azt, hogy a munkásosztálynak 

a parlamentarizmusra, a sztrájkokra, a sajtóra, tüntetésekre kell 

korlátoznia tevékenységét. Főleg törvényes módszerekkél kell operál-

ni. Ki kell kerülni az uralkodó osztály provekáci6it, amely polgár-

háboruban akarja eltiporni a proletáriátust. Kautekynak ennél az ál-

litásánál megtalálható bizonyos hasonlóság Bernstein nózeteivel. 



29 
• 

A ezóoiáldemokrata pártok egyoldaluan értelmezték nngelenek 

3895-ben az "osztályhárook Franciaországban". O.  Mara muhöz irott 

•. : előszavát,. Itt nngels értékeli az általános választójogot, a parla-

ment jelentőségét., de mindemellett nyomatékosan aláhuzza a fegyveres 

felkelés lehetőségét és alkalmazásának szükségességét ie. Azonban 

a szociáldemokrata pártok azt a helytelen következtetést vonták le, 

elterditve Engels szavait, hogy a fegyveres felkelés többé nem al-

kn1 mavható. 

Kautsky könyvében nem beszél a proletárdiktaturáról,, dank auk- 

nyát.jeayez meg, hogy ezt a kérdést, majd a jövő dönti el. Engels 

az erfurti program kritikájában a pro.letárdiktatura kérdésének meg- 

kertelését opportunista hibának nevezte. Kautfk*, aki az erfurti 

programot készitibte, a továbbiakban sem tette figyelembe az engelsi 

birdlatot. Kautsky Bernsteinnel szemben nem védelmezte meg a marfia- 

ta államelméletet. Az 1848-as forradalmat és a K ommtin Mara által á1• 

talánositott tapasztalatait megkerülte és figyelmen kívül hagyta. 

Ezek az engedmények az opportunizmus felé már következetlensége 

ről tanuskodnak és a legforradalmibb nézetek megkerülése már magé- 

. ban rejti egy középszerű tendencia kialakulását a szociáldemokrata 

pártban. 

A viták, azonban folytatódtak a következő pártkongresszusokon 

i.s. A hannoveri pártkongresszuson elfogadták a Bebel által javasolt 

határozatot, amelyben a következő állta "A párt továbbra is az oea 

tályharc alapján áll és a proletáriátus történelmi feladatának te-

kinti a politikai hatalom kivivását....a militarizmus elleni hare 

kérdésében, valamint a gyarmati politika kérdésében a párt tovább- 

ra is a korábbi véleményén áll... a párt határozottan elvet bármi-

lyen törekvést, amelynek célja, hogy, megváltoztassa, vagy elleplez- 

se  a párt álláspontját a fennálló állami és társadalmi rendhez, ugy- 

szintén a burzsoá pártokhoz."
22/  

22/ Be6anbIIPeQb tia raHHOHepc[tOY napTenTare. IIOHtioH 1902, 0Tp.67. 
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A lübeoki kongresszuson szintén napirenden volt a revizionizmus 

kérdése, azonban nem az elvetés, hanem éppen a Bernstein iránt való 

bizalom szellemében. 

B kongresszusokon a revizionizmust általában csak elvetették, 

mint amely elfogadhatatlan a párt számára. De még nem itélték el  de  

nem mutattak rá a revizionizmus lényegére. Bebel; Luxemburg; stb. 

felszólalásaikban; cikkeikben birálat alá vetették a revizionizmust 

ée bemutatták pártellenes jellegét. Kelönösen felléptek Bernstein 

közgazdasági tételei elleng az osztályharc csökkenése; valamint a 

pártmunka gyakorlati kérdései ellen. Bebizonyitották, hogy  a  kin-

:Se középüzemek semmiféle növekedése nem figyelhetö meg; egyáltalán 

nem Csökkent a tőke központositása, a válságok nem tűntek el, hanem 

inkább növekedtek. Amennyiben Bernstein tagadta a tőkés társadalom 

pusztulásának elméletét és a szocializmusba való átmenet lehetőségét 

Csak a szövetkezetekben látta, ezzel kapcsolatban Bebel az utóbbi-

akról a következőt mondta: "Én néni tudom, hogy hogyan lehetséges, 

hogy a fogyasztó és termelőszövetkezetek utján keresztül a Zruppök, 

stummok,.a nagybirtokosokra nagybankók, a társadalom kezébe kerül-

nek? Akisajátitás továbbra is megmarad, mi ezt nem adjuk el. „231  

Ugyazintén határozottan elvetették az osztályharc csökkenéséről 

szóló elméletet. A pártnak a legfontosabb "a politikai hatalom kivi- 

váóa. A munkásosztály nem állhat e filozófus dekadens nézetén, amely 

azt mondja, hogy a végcél nekem semmi, de maga a mozgalom számomra 

minden. Éppen forditva, a mozgalom mint öncél számomra semmi, a vég- 

Cél, számunkra minden.fl 24/  

d revizionizmus elleni harcban nagy szerepe volt Plehanovnak 

a UX..azd.•utols6 éveiben és a  XX.  szd. elején. Plehanovnak a Neue 

Zeit-ben publikált cikkei nagy segitséget nyujtottak a német szociál- 

23/.19.Be6enbo BmCTynneHxe  as raHHOBepCKCM C7ae3Ae, CTp.5?. 

24/. p,JlnxceM6yprs Jd36.cov., s.I, M.1928, OTp.I38. 
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0(' ' demokráciának, 6 különösen élesen fellépett Bernstein filozófiai U ( 

 

tótelei ellen. Szükséges megjegyezni Plehanov birálatát Kautskyval 

szemben. Kauteky a stuttgarti kongresszuson a következőt mondottat 

"Bernstein nem félemlitett meg bennünket, de arra kényszeritett ben-

ntinket, hogy gondolkodjunk, s ezért mi köszönetet mondunk neki". 

Ploohanov cikkében bebizonyitotta Bernstein véleményének abszolut 

hasonlatosságát a.burzsoá közgazdáézok nézetével. Akkor Kautsky • 

teszi fel a kérdést Plehanov -miért nem ezeknek a közgazdászoknak 

mond köszönetet, miért Berneteinnek. Plehanov a revizionizmus elles 

ni harc lényegére rámutatva megjegyeztet "Nekünk nyiltan meg kell 

mondani, hogy most arról van szó,•hogy ki kit temet el. A szociál-

demokráciát Bernstein, vagy Bernoteint a szociáldemokrácia." 25/To- 

vábbá megjegyezte, hogy véleménye szerint a német szociáldemokrá- 

ci a nem következetes, mert ha azok lennének, akkor Eduard Bernste- 

int sokkal ezigorubban kellene elitélni. 6 követelte Bernstein ki 

zárását a pártból. 26/  

A német szociáldemokrata párt a II. Internacionálé legbefolyá- 

sosabb és leghatalmasabb pártja volt. Ebben az időben a német pro- 

letariátus a nemzetközi munkásmozgalom élharcos szerepét töltötte 

be. E párt nagy hatással volt a széles tömegekre. A párt fel  folt 

fegyverezve a propaganda ős az agitáció legfontosabb eszközeivel. 

A XX. szd. elején a pártnak kb.  78 ujságja volt, ebből 7o%.napilap. 

Nagyon sok volt a vidéki ujság, s a nagyobb városokban naponként 

jelentek meg a szociáldemokrata lapok. Ezek  az  ujságok nagy példánya 

számban láttak napvilágot. Évről évre növekedett a szociáldemokra-

ta lapok előfizetőinek száma és példányszáma is. Pl. 1902-ben "Pfuj. 

25/ LlnexaHoaa CoQ., T.II, cTp.35 
' 26/ k7nexasoat Cos., r.II, crp.34 
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zische Post, előfizetőinek száma 4000-rel, a "Rheinieche Zeitung" 

előfizetőinek száma 2000-rel növekedett. Ebben az évben uj lapo-

kat adtak ki, mint pl. a "Freie Presse", "Oberfrün.kische", "Volk- 

szeitung.". A párt központi lapjának a."Vorwlrtsnek" példányszáma 

1902-1903-ban elérte a 78.5oo-at, a "Leipziger Volkszeitung" 3o 

ezer, a "Hamburger Echo" 37.400-as példányszámban jelenik meg. 27/ 

A párt kezében sok szakszervezeti különböző ifjusági és női 

lap volt. Nagyjelentőségei volt a hetenként megjelenő elméleti fo- 

lyóirat a "Neue Zeit". A párton belül az opportunistáknak szintén 

meg volt saját lapjuk a Sozialistische Monatshefte, amely mindig 

fellépett a párt határozatai ellen és dezorganizálta a párt sorait. 

A pártvezetőséget semmiféle intézkedést nem foganatositott az op-

portunista folyóirat ellen, hanem megtörte pártellenes tevékenysé-

gét. /Auer még saját cikkeit is megjelentette benne, bár a pártve-

zetőség tagja volt./ 

A párt jelentős anyagi eszközökkel rendelkezett,ezt a tagdi-

jakból, a különböző ujeág és irodalmi kiadványok jövedelméből sze-

rezte. 19o2 augusztus 1, 1903 Julius 31 között a párt bevétele 

628.247 márka, kiadása 554.211 márka volt. 28/ 	. 

A német szociáldemokrata párt nem üzemek és gyárak szerint 

volt szervezve. A legkisebb pártszervezet az olyan szociáldemokra- 

ták szervezete volt, akik azonos választókörzetben laNtak. Az ilyen 

jellegü párt szervezési elv a párt tevékenységét a parlamenti mun-

ka és a választási harc alá vetette. /Bár ez a kivételes törvény 

ideje alatt helyes volt, 084 á törvények felszámolása után helyte- 

leniil ezt az elvet továbbra is egyedülinek ismerték el./ A párt a 

27/ Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der Sozial- 
demokratischen Partei Deutschlands. Abgehalten zu Dresden. 
19o3 S. 34. 

28/ Protokoll... zu Dresden. S. 4o-41. 
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munkásosztály tömegpártja volt és mindenek előtt munkások voltak a 

tagjai. Szociális összetétel szerint a párt tagjainak hatalmas több-

ségét munkások képezték, ,  alapjában-véve szakmunkások. A munkás párt-

tagok mellett voltak nem proletár származásu személyek is, de az 

ő számuk a munkás tagokkal szemben nem volt nagy. A párt tagjainak 

száma a századforduló idején hozzávetőlegesen 250-30o ezerre becsül. 

hető. /A taglétszámról csak 1906-tól vannak pontos adatok./ 

Azonban a párt vezető szerveinek . szociális és osztályhelyzete 

más képet nyujt. Erre világos példaként szolgál a parlamenti flUtak-

ciők szociális összetétele, amelyet 1903-ban választottak. A szo 

ciáldemokrata képviselők között volt 6 gyáros, kb. 35 burzsoá uj-

aágiró, /főleg lapok szerkesztői/ 5 kisiparos /két szabó, .3 aszta- 

los/ 5 ügyvéd, valamint üzemi irányitó, könyvkiadó, városi előljá-

ró.. 29/ 

Az "akadémikusok" értelmiségiek a párt különböző szerveiben 

fontos helyet töltöttek be. Ezeknek a szocialista meggyőződés ős a 

marxista elmélet idegen volt. Az opportunisták különösen nagy be-

folyással rendelkeztek a parlamenti frakcióban. A frakciónak olyan 

opportunista tagjai voltak, minta Bernstein, Auer, Elm, Fischer, 

Daruid, Heine, SHdekum, Vollmer és mások. 

Másrészt szükséges megjegyezni a szakszervezeti bürokrácia 

szerepét. Volt munkások, párt és szakszervezeti hivatalnokokká vál- 

tak, az ő szociális anyagi helyzetük jelentősen megjavult és mint 

a kispolgári de  értelmiségi körökből jövők opportunista eszméket 

kezdtek hangoztatni a pártban. 

A vezetőszervek többségükben az un. akadémikusoknak és a mun-

kásarisztokráciának a°gyülekező helyévé váltak. Ezek akadályozták 

a munkásosztály nevelését és előkészitését a forradalmi harcra ős 

a revizionista vezetésen keresztül. akarták megfosztani a proletéri-

átust forradalmi marxista pártjától. 

29/ A Vorwörts anyaga alapján. 
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MÁSODIK FEJEZET.  

A kongresszusi elókészitő munka.  

A kapitalizmusból az imperializmusba való átmenet a kapita-  

listák számára a profit további növekedését a munkásosztály szá-  

zára az életszinvonal éles csökkenését jelentette. "Az osztályel-

lentétek kiéleződtek, a vállalkozói szövetségek erősebben nyom-  

ták a munkásszövetségeket, élesebb és nehezebb harci formák kelet-

' 	mint pl. a tömegsztrájkok, fokozódott a drágaság, a fi-:.  

n'nctőke igája elviselhetetlenné vált". 1/  

Bár a munkások nominál bére, bizonyos mértékig nőtt, azonban  

.a reálbér lényegesen csökkent. A létminimum növekvő értéke messze  

megelőzte a munkások jövedelmét.  

A létminimum indexei 1900-ban loo volt, 1903-ban lo2, a re-  

álbár 1900-ban loo, 19o3-ban 99. 2/  

Az átlagos német munkás évi jövedelme a századfordulón 9oo-  

10oo márka volt, de a létminimum értéke 1400 márkát tett ki. Igy  

tehát a munkabér 9%-kal a létminimum alatt volt.  

B helyzet következtében évről-évre növekádett a különböző  

gyárakban, bányákban a női és gyermekmunka aránya. A gyermek és  

női munka aránya a német iparban több mint 3o%-ot ért el. Termé-  

szetesen a női és gyermekmunka a kapitalisták számára volt hasz-

nos,  ezek munkabére a férfiak munkabérének a felét képezte.  

Acszakadatlan gazdasági harc bizonyos eredményekhez vezetett  

a munkaidő csökkentése teriiletén. Néhány iparágban - különösen az  

épitőiparban - bevezették a lo órás munkanapot. Bebel meg is je-  

gyezte a drezdai kongresszuson "Bár csak a lo órás munkanapot be-  

vezetnék; nem beszélve a 8 órásról. 3/ 	2 
L 

1/ Lenin OM.  21.k. 1;3-144. old.  
2/ ID.Kyn vixcxacx: úlcTopma ycnosa» spyAa B PepnaaaK&1„'cTp.I37  

' 3/ Protokoll... au Dresden  \3o7. r r , 
~-1 Z 

,~W'y  
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As ipar legtöbb ágában 11 órás volt a munkanap,, de nem volt  

ritka a 13-14 órás munkanap a %x. szd., elején.  

A kapitalisták nem engedték meg;, hogy a munkaidő rövidülése  

q munka termelékenységének csökkenéséhez vezessen., Ezért a kizsák  

mányolás uj módszereire tértek át, mégpedig a munka intenzitásá-

nak emelésére, de műszaki fejlesztések nélkül. Minden német mun-

kás munká termelékenysége 15 év alatt majdnem 50%-ra nőtt./ Et  

a munkaintenzitás a balesetek nagyaránya felemelkedésével járt  

együtt.  

A XX. szd. első éveiben /1900-1903-as váleág/ növekedett a  

munkanélküliség. 1903-ban a munkanélküliek száma a német munká-

sok 2,7%-át tette ki, 5/ ezzel szemben a 8o-as években az ipar  

Ssezes ágában munkaerőhiány volt .  

A munkásosztály gyors növekedésével.kapcsolatban rosszat-  

bodriak a  lakásfeltételek. Munkások százai, ezrei padlásokon, pin-

cékben. az utcán tengődtek.. A lakbér gyorsabban nőtt, mint a mun•  

károk nominál bére.  

A junker-burzsoá kormány a huszadik század elején erőtelje-  

sebben támadt a munkásokra. 19o2 végén vezették be az uj vámta-

rifát, amely jelentősen felemelte a közszükségleti cikkek árát.  

Az uj vámtörvény szerint a behozatali tarifák a következőképpen  

emelkedtek:  a buta, rozs, 3,50-ről 5 márkára, a vaj 16-ről 4o  

márkára, a hue 15-17-ről 4o-45 márkára mázsánként. 6/ Az uj  vám-

tarifák a junkerség és velük kapcsolatban 4116 nagyburzsoázia  

érdekében nagy terhet rótt a dolgozókra.  

Jellemezve a munkások helyzetét Karsky a "Leipziger Yolk-

ezeitung"-ban irta: "Az 19o2-o5 év a termelőerők és termékek  

4/ IO.;KyQtxcaaii t McT Opts... , cmp.I67  
5/ fO.Kye~t  c~~~~ : 	4o~ps. 	c . gq 
6/ K. Z1p~nski t ~e  SOZiaiBemoÍ~a~~e von ihren Atlfüngen bis zur 

egenwart. Bol. Bd.I. 8. 188.  
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szétzuzáea ős elpazarlásának, valamint az áruk elértéktelenedé-

sének éve volt. A vállalatok ezrei'a'munka?dőt hetenként Sr  nap-

ra korlátozták. Általában mondva a munkások egyetlen válságtól  

sem szenvedtek ennyire, mint éppen ettől." 7/  

Az alacsony reálbér, a drágaság növekedése, a munkanélktt-

ligég, a munka intenzitása, a nehéz lakásviszonyok tanuakodnak a  

proletáriátus abszolut elnyomorodásáról /nem beszélve a viszony-

lagos elnyomorodásról./  

A munkásosztály látva saját napról-napra rosezabbod6 hely- 
. 

Letét, fell$ saját osztályellenségei ellen gazdasági helyzeté-

nek megjavitáeáért.  

1903, mint az elsó válság utáni év /1900-1903/ uj  lendtt-

letet adott a proletáriátus gazdasági harcának nagyarányu kiéle-  

ződéséhéz.  

19o3-ban a szabad szakszervezetek tagjainak a száma az 19o2-

es 733.2o6-ró1 887.698-ra nőtt, a növekedés 2195-os volt. 8/  AS  

előző években ilyen gyors növekedés a szakszervezetben nem volt.  

A gazdasági konfliktusok száma növekvő indexet mutat. 19o2-

ben 861 volt, 19o3-ban már 1.282. A sztrájkok ős az elbocsátá-  

sok 1903-ban 121.593 munkást érintettek. 9/  

A munkások követelései gazdasági jellegetek voltakt a mun-  

kabér felemelése, a munkaidő csökkentése, a munkafeltételek ja-

vitása.  

Brémában télen ős tavasszal a hajó ó3 dokkmunkások eztrájk-

koltak. A munkások béremelést követeltek, a tőkések először el-

bocsájtással válaszoltak. A háromhónapos sztrájk a munkások győ- 

zelmével végzódött. lo/  

7/ L~e8ipziger Volkezeitung. Nr. 2. 19o3.  
8/ it.7lertfxs Pa38aree npoQ)eccaosanbsoro 7iB8aeldnR $ Peppt~  ~a~ sze oa I894..  
9/ BepzaucxaAt IIomen paócvero...Bonpoott ncropan,7,I948. 	I903r.  
lo/ Hamburger Echo. Nr. 71.  



A straussburgi épitőmunkások sztrájkja szintén engedmények-

re késztette a tulajdonosokat, bár sztrájktörőket akartak alkal- 

mazni. 11/ 

A kasseli asztalosok és más épitő munkások 7 hónapon keresz-

tül sztrájkoltak, melynek következtében bizonyos munkabér eme- 

lést és munkaidő csökkentést értek e1. 12/ 

A "Bamburger Echo" c. lap egynapi tudósitása a eztrájkmoz- 

galomról /nem teljes felsorolás/ ékesen bizonyitja a németorszá-

gi tömegmozgalom kiszélesedését. 

Március 26-án az ujság a következő sztrájkokról tudósitt 

München, Nordhausen és más városok kőmüvesei sztrájkolnak. 

Chemmitzben a kohászok félbehagyták a munkát. Poenanban a faze-

kasok elhatározták a munkabeszüntetést. Kölnben a szabók a bé- 

rek emelését követelik. A berlini kertészek, a munkaadókkal vs. 

16 megegyezés ellenére a 427 főből 354 tovább folytatja a sztráj- 

kot. 13/ 

A sztrájkok az ország különböző részein folytak le, s a kü-

lönböző szakmákat érintették, Általában a sztrájkok sokáig tar-

tottak, de a burzsoázia és a proletáriátus közötti harc éles el-

lentmondása jellemezte. 

Hannowerben és Limburgban 150o kőműves sztrájkolt. 14/ Eb-

ben a sztrájkban résztvettek a keresztény szakszervezetekhez tar-

tozó munkások is. Ez a körülmény ujból alátámasztotta a munka 

ős a tőke közti növekvő ellentmondást.. 

Az 1903-as év legnagyobb gazdasági harca, amely még 19o4- 

ben is folytatódott, a Crimmitschaui textilmunkások sztrájkja 

volt. 

11/ Hamburger Echo Nr.lo9. 
12/ Hamburger Echo Nr. 73,  186. 
13/ Hamburger Echo Nr. 72. 
14/ Hamburger Eoho Nr. 111, 112. 
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A munkafeltételek,,a bér Crimmitschauban rosszabbak voltak, 

mint az ország más textil üzemeiben. De évek hosszu munkásharoá-, 

nak eredményéül itt is elérték a 11 órás munkanapot. 

1903 juliusában a munkások ujabb követeléseket.állitottak 

fel: a munkabér 6%-os emelése és a lo órás munkanap bevezetése. 

A gyártulajdonosok nem voltak hajlandók teljesiteni ezelat a kö-

veteléseket, erre 5 gyár 65o takácsa sztrájkba lépett. A gyáro- 

sok válasza tömeges elbocsátás volt, 7500 embert dobtak ki az ut- 

Iára. A munkások sáivós és hósezu harca az egész német munkásság 

között mély visszhangot váltott ki. 

A drezdai kongresszus teljes egyetértéssel táviratot kül-

dött a sztrájkoló munkásoknak: a pártkongresszus teljes együtt-

érzését fejezi ki a lo órás munkanapért harcoló crimmitschaui 

dolgozóknak. A hihetetlen  rendőri  nyomás, a.gyülekezési jog meg-

fosztása ellenére a munkások folytatják harcukat a kegyetlen 

gyárosok ellen. A lo órás munkanap egy szakasz a 8 órás munka- 

nap kivivása utján. Mi  biztositjuk a 7500 textilmunkást az ősz-. 

azes munkások teljes erkölcsi támogatásáról. A pártkongresszusi 

a harcoló testvéreknek teljes sikert kiván. 15/ 

Crimmitschau munkásai nagy szilárdsággal vezették jogos 

harcukat. Nem félve a rendőrségtől, a biróságtól, szétzavarták 

a sztrájktörőket és szilárdan kitartottak követelőseik mellett, 

egy lépést sea engedve a munkáltatók egyesitett erejének. 

A textilgyárosokat az államhatalom minden oldalról támogat- 

ta, de ugyszintén más gyáros szervezeték is. 

De a kapitalistákat segitettók a szakszervezetek opportunis- 

15/ Proto loll... zu Dresden. 8. 297. 
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ta vezetői is. A munkások készek voltak folytatni a harcot a tel ..  

Joe győzelemig, biztositva voltak anyagiakkal és teljes váratlan- 

eággal érte ókét az 19o4r jan. 18-i dantés a munka felvételéről, 

a követelések teljesitése nélköl. Világos volt, hogy az opportunis-

ta vezetők megegyeztek a kapitalista tulajdonosokkal. A munkások 

tiltakoztak a több mint fél évig tartó sztrájk ilyen jellegű kime-

netele ellen. 

A német munkások nemosak gazdasági harcot vívtak, hanem fel-

léptek politikai jogaik védelmében is. Erről tanuskodik az áprili-

si Lipcsében véghezvitt sőrboykott. /Bierboykott./ 

A sikeres választási kampány véghezvitele ezűkségessé teszi 

a párt számára, hogy megfelelő ezámu gyűlésterem álljon rendelkezés-

re, de mivel a teremtulajdonosok a burzsoáziához tartoznak, nagyon 

gyakran nem bocsájtották rendelkezésre a terméket a proletáriátus- 

nak. Ilyen esemény zajlott le Liposében is. 

A söripari dolgozók gyűlést akartak tartani, a termettulajdonos 

csak azzal a feltétellel bocsájtotta volna rendelkezésűkre a ter-

met, ha a munkások előtt szociáldemokrata szónok nem fog felszó-

lalni. Ezek a munkások április 24-én olyan határozatot hoztak, me..  

lyet 1500 ember elfogadott, hogy munkásgyűlésen csak ezociáldemok 

rate szónok szólalhat fe1. 16/  

A söripari munkások kihirdették a sörboykottot. Ez a boykott 

nem maradt ilyen szűk keretek között. 

Április 29-én a "Leipziger Volkezeitung óriási betűkkel ir-

tax "A boykott az egész városra kiterjedt. Lipcsében folytatódik 

a háboru. A boykott közös üggyé vált szolidaritásból a teremtulaj-

donosok ellen. Eipcse munkásosztálya megmutatja óriási erejét ás 

eléri a győzelmet. 17/  

16/ Leipziger Volkezeitung Nr. 94. 
17/ Leipziger Volkezeitung Ni'.  97. 
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A boykott majdnem egy hónapig tartott és a munkások gyözelmé- 

•vel végződött. "Ez a tett felemelő volt, ez a mozgalom az egész  

dolgozó osztály tette volt" . 18/ - irta a "Leipziger Volkszeitung."  

A munkásosztály csatát nyert a burzsoázia ellen, megmutatta  

a munkástömegek hatalmas erejét és egységét politikai jogainak vé-

delmében. 	 . 

A munkásmozgalom általános fellendülésének közepette ünnepel-

te a névit munkásosztály május elsejét 19o3-ban. 	. 

A II. Internacionálé első kongresszusa határozata szerint a  

világ országaiban meg kell ünnepelni a napot a világ munkásai szo-  

lidaritásának jegyében.  

A szakszervezet és a pár-t. között sok ellentétre adott okot  

ez a kérdés..A szakszervezetek, félve a tőkésekkel való viszony  

kiéleződésétől, javasolták, hogy az ünnepet munka után, vagy va-

sárnap tartsák meg. A párt általában az adott nap melletti  mg-

ünneplésért szállt sikra. A kérdést véglegesen nem döntötték el,  

melynek következtében a pártszervezetek mindinkább engedtek a szak-

szervezeteknek és nem.forditottak kellő figyelmet e kérdésre.  

Ez a viszony tükröződött  a berlini és az egész német munká-

sokhoz szó16 felhivásban, ahol általános szavakban méltatták má-

jus elseje jelentőségét, a 8 órás munkanapot, de még csak célzás  

sem volt a szervezett munkabeszüntitésről, valamint az aznapi ün-

neplés szükségességéről./Május elseje pénteken volt./  

A felhivásnak deklorativ jellege volt, és nem szervezési.  

De a munkások nagyon sok helyen saját maguk szlintették be a  

munkát ezen a napon. Berlinben az egyes szakmák szakszervezetei  

szervezték. meg május 1 megünneplését. A kőmüvesek szakszervezete  

18/ Leipziger Volkezeitung Ni . 114.  
3.  
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által szervezett gyűlésen 2500 ember vett részt. E berlini szerve-

zetben a munkabeszüntetés általános voit. 19/' 

A famunkások gyűlésén felszólalt Bebel, akit a részvevő 2o 

ezer ember óriási ovációval fogadott. /Jellemző a "Vorwgrts"-ra, 

hogy Bebel beszédét nem közölték./ 
Qv 

Az ácsok gyülésén Le
/m/ 

 szólalt fel, a kohászok előtt Sin- 

ger.. A berlini szakszervezetek által szervezett gyűléseken /Berlin-

ben tüntetés nem volt./ résztvett kb. 45 ezer ember. 

A berlini pártegyletek /Verein/ a választókerületek szerint 

május elsején sete gyűléseket szerveztek. A négyedik köetzetben 

fellépő Singer különösen a nap nemzetközi jellegét emelte ki. A 

német munkásosztályt a proletár internacionalizmus szellemében kell 

nevelni. 	 . 

Több mint 4o gyűlésen felszólalt szónokok leleplezték a bur-

ssoá junker rendszert, a kül- ős belpolitikát, éles kritika alá 

' vetették a választási rendszert. A gyűlések tömeges jellegűek vol-

tak. 2o/  

Május elsejét más városokban de  helységekben is megünnepelték. 

Lipcsében több, mint hét 644g tartott a felvonulás. A részirevők 

számának nem volt vége. 21/  A felvonulás után nagygyűlés volt, ahol 

határozatot fogadtak el: "Az összegyültek teljes elhatározotteág-

gal fellépnek minden reakciós intézkedés ellen,a nép elnyomása el-

len. Az összegy'Ultek fellépnek a kapitalista termelési viszonyok-

kal szemben, mert ez minden gazdasági de  szociális /nem beszélnek 

politikáról, VL./ baj okozója... Az óntudatos munkások és munkásnők, 

ma május 1. alkalmából a világ összes munkásainak testvéri üdvöz- 

letát küldik, és kifejezik a közös eszményt a népek közötti békét 

19/ Vorwórts Nr. lol. 
2o/ Protokoll... zu Dresden 822. 
21/ Leipziger "olkezeitung Nr. 99. 
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Os  egyenlőséget." 22/ . 	 ' 

Szászország más városaiban, mint pl: Drezdában; Chemnitz- 

ben a.rendőrség a tüntetést betiltotta. Ezekben a városokban 

csak gyűlések voltak. 	. 

Hamburgban május elseje ünneplése különösen tömegméretti 

. volt. Május 1 előtt 25o ezer példányban kiadták, "1903 május el- 
9 

sejéhez" c. röpiratot. 23/  "A tüntetésen résztvett 27-Co .  ezer em.. ' 

ber. A részvétel sokkal nagyobb volt, mint az előző évben. Nagy 

arányu.«piopagandát folytattak a.munkabeszüntetésért." 24/ 

A rajna-wostfaliai tartományban a munkások részvétele agyit- 

léseken jelentősen tulszárnyalta az előzőévek számarányát. Dort- 

mundban a gyüléseken több, mint 3000 ember vett rászt. 25/  

Nagyon sok helyen a munkát beszűntették, mint pl. Magdeburg-

ban, Brandenburgban, Nürnbergben, Münchenben. Magdeburgban törne-. 

ges városi, séta volt 3000.ember részvételével; Brandenburgban e 

napon sokan léptek be a pártba. 26/  Az összes müncheni nagytizem 

ben a munkát beszüntették. A városban tüntetés volt. 27/ 

Május elseje ünneplése ilyen feltételek mellett nagyon nehéz 

volt. A rendőrség állandó beavatkozása, a munkások gyülekezésjoga• ,  

inak korlátozása akadályozta az ünnep eszméinek széleekörü elter- 

fedését. A vezető páttezorvek nem forditottak kellő figyelmet 

május elseje jelentőségére. A legtöbb esetben maguk a tömegek 

kezdeményezték a fellépéseket. 

Egészében meg lehet állapitani, hogy 1903, uj nagy lendüle-

tet hozott a munkásmozgalomban. A réstbrevők száma szerint a külön"- 

böző gazdasági harcok jelentősen nagyobbak voltak, mint  a  korábbi 

ak, és az uralkodóosztállyal történt összecsapásoknak élesebb jel-- 

22/ Leipziger 
23/ Hamburger 
24/; Hamburger 
25/ Leipziger 
26/ Vorwörts 
27/ Leipziger 

Volkazeitung: Nr. 99. 
Echo Nr. 98. 
Echo Nr. 1o2. 
Volkezeitung. Nr. 99. 
Nr. 1o2. 
Volkazeitung. Nr. 99. 
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lege volt. Vitathatatlanul, a tömeges munkdsmozgaloa fellendülése  

döntő nyomást gyakorolt a kongresszus munkájára.  

A német munkásosztály előtt nagy feladat állt. a Reichstag  

tálasztások sikeres véghezvitele. /A választások részletes bemu-

tatását az tette indokolttá, mert .a későbbiek során a revizionis-  

'ták éppén est akarták felhasználni ürügyül taktikájuk megval6sitá-  

'sóra./  

Az önálló munkáspárt fellépése a különböző parlamenti válass-  

''tósokon nagy Jelentőséggel birt a munkásosztály erőinek mozgósitd-.  

sdra, a munkásosztály öntudatának fejlesztésére. A parlamenti sző-

szék kihasználása a tömegek érdekében, as uralkodó osztályok  nép-  

ellenes politikájának leleplezése a párt helyes politikája volt.  

De a parlamenti választások lehetőségének a tulértékelése,  

de  as összes erők ösozpontositása e választások érdekében a párt-

nak ée a munkásosztálynak óriási kárt okozott. A párt vezérei as  

általános választójogot a politikai hatalom kivivása f8 eszközének  

tekintették. Bár a választásoknak mobilizáló Jelentősélt, még-

is amennyiben a parlamenti utat fő eszköznek tekintették, a munkás-

osztály pártjának  erejét demokralizáltt t%lyan értelemben , hogy nem 

készitette elő forradalmi harcra a burzsoáziával szemben.  

A német császári alkotmány értelmében a Reichstag vdlaeztáso•  

kat minden öt évben tartották meg. Az 1898-ban választott Reichs-  

tagét 19o3-ban fel kellett oszlatni és uj választásokat kellett ki- 

irni. Ezért a párt az agitációs munkájában a főfigyelmet a választó-  

. .̀ 

sokra forditotta. Az előkészitő munkára az egész pártapparátust  

felhasználták 1903- elejétől kezdve.  

Az agitációs és propaganda munkában elengedhetetlenül ezüksé-  

gesek a tömegek helyzetét és követelését kifejező helyes jelszavak.  

A párt parlamenti frakciója április 30-án nyilvánosságra hoz-

ta a választási jelszavakat, melyeket az összes német szociáldemok- 
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rata lap közölt. 

'Le a népeket kizsákmAnyoló militarizmussal ős marinizmussal. 

Népek közötti egyetérté®t, népek közötti békéti Le a belső reak-

cióval, az állami önkénnyel, a rendőri elnyomással! Harcra a min- 
. 

dénoldalu haladásért, a tudásért, az elnyomás alóli felszabadulá- 

eért, l 

A mi oélunk - a szocialista társadalmi rendszer megalkotása, 

amely a termelőerők társadalmi tulajdonán ős a mindenki számára 

kötelező munkán alapszik. Ilyen állami társadalmi rend létreho-

zása mindenki javára egész tevékenységtank egyetlen helyes irány- 

vonala. 28/  . 

A választási harc előkéezitéee során nagymennyiségű röplapot 

is felhasználtak. Igy a parlamenti frakció felhivását 632.800 pái- 

dányban bocaájtották k1. 29/  Különleges röplapokat terjesztettek 

e rajnai tartományban 218.3oo példánybaa. 3o/ 

A választási kampány az egész országban folyt. "Az ötödik 

Schleswieg-Holsteini választási kerületben 34 elvtárs 4.000 pél-

dányban:röplapo.t bocsájtott-ki, ahol bírálják ellenségeinket, akik 

kizsákmányolják de  elnyomják a néptömegeket, valamint a szociálde-

mokrata jelöltek melletti Szavazásra hiunak fel." 31/ 

A Kieli.szociáldemokrata röplapot 32.000 példányban adták ki. 32' 

Két 

 

ős félhónap alatt a párt kiadásai /április, - május, Junius  első 

fele/ több mint 37o ezer márkát tett ki, bár rendszerint a havi 

kiadás 25,27.000 márka. 33/ 

Az agitációs propaganda .  munka másik formája a választási nagy-

gyűlések voltak. Ezek a többezres gyakran tartott gyűlések átfog- 

28/ Vorwörte Nr. 1016, 
29/ Protokoll... mu Dresden 3. 33. 
30/ U.o. 
31/ Hamburger Echo Nr. 52. 
32/ Hamburger Echo Nr. 92. 
33/ Protokoll.... zu Dresden 3. 41. 
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ták az egész országot, Németország minden sarkában hallatszott a  

szociáldemokrácia szava.  

Hatalmas feladatot teljesitett a párt veterán fárddhatatlan  

vezére Bebel a választási kampányban. Május 5-9 között a Ruhr ha-  

talmas ipari városaiban többször szónokolt többezres tömeg előtt,  

ahol a munkások mindenütt óriási lelkesedéssel fogadták. 34/ Május  

közepén Bebel Lipcsében lépett fel, ahol éles birálat alá vetette  

az uj vámtarifa rendszert. 35/ Egy hét mulya a berlini munkások  

előtt leplezi le a szabadelvű pártot, ahol bebizonyitja, kettős  

arcukat. "A liberálisok, a különböző burzsoá pártokkal szoros  

kapcsolatban vannak." 36/ Najd közvetlen a választások előtt saját  

kerületében lépett fel, Hamburgban.  

A párt más vezetői szintén résztvettek különböző választási  

gyűléseken. Pl. Klara Zetkin a Kborai nógyülésen szólalt fell "A  

nők kötelesek résztvenni a választási csatában, bár ainosenek po-

litikai jogaik. Németországban 5 millió 6ná118 keresetű munkásnő  

van és szükséges, hogy politikai jogaik legyenek. A mi érdekcinket  

nem az egyház, hanem a szociáldemokrácia fejezi ki. A nők cask a  

szociáldemokráciára szavazhatnak, azonban ezt a politikai" jogfosz-

tottság nem engedi meg. Ezért a nók feladata abban áll, hogy meg-  

világitsák a férfiak előtt, hogy nekik a szociáldemokrácia mellett  

kell azavazniok. Az egybegyűltek nagy lelkesedéssel fogadták el a  

határozatot, a nők agitátor szerepéről a választási'harcban, a  

szociáldemokrata párt oldalán." 37/  

A 'párt az előkészitő munkában az összes burzsoá párt ellen  

harcolt. Ezzel egyidőben leleplezte az imperialista Németország  

egész népellenes politikáját. A hamburgi gyűlésen szónokló Metz-

ger mondotta: "A hadihajók épitése a munkásosztály helyzetének  

34/ Hamburger ~cho Nr. 1o7. 
35/ Leipziger olkazeítung. Nr. 115.  
36/ vorwEirte Nr. 130.  
37/ Leipziger Volkszeitung. Nr. 126.  
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rosszabbodását hozza magával. A kinai kalandorpolitika /Németor-

szág részvétele az 19oo-as népfelkelés elnyomásában/ 2oo millió  

márkába került. Csak a szociáldemokrácia harcol a munkások hely-

zetének meájavitásáért. 381  A rőtai gylésen rámutattak arra, hogy  

a bevezetett uj vámtarifa elsősorban a dolgozók vállain nyugszik.  

A gyűlés nagy lelkesedéssel elfogadta azt a határozatot, amely see- 

, rint 'csók szociáldemokrata jelöltre fognak szavasni. 39/  

Azonban az agitáció a szociáldemokrácia végcélja szempontjá-  

ból is folytatódott, amely a tömegek törekvéséről tanuskodik, szo- 

cialista rend létrehozása érdekében. A lipcsei gyűlésen fellépő  

Mottelér mondotta: "A mi választási harcunknak pártprogram alap-  

kell véghezmennie. A mi jelszavunk az osztályharc, mely a kapi- 

talista társadalom ellen irányul." ao /  

:,A párt sikeresen vitte végig a választási agitációt az uralko-  

dó osztályok minden törekvése ellenére, akik felhasználták a ezo-

ciáldemokrata párt ellen szellemi, anyagi rágalmazó eszközeiket.  

A választások Junius 16-án voltak,'keddi napon. A hatalmon lévő  

osztályok szánára természetesen a legjobban a munkanap telelt meg,  

bár a szociáldemokrata párt követelte a választások vasárnapi ki  

írását, amelyet azonban elvetettek.  

Ennek ellenére a német szociáldemokrata párt eddig még nem 14-  

tott ragyogó sikert ért el a parlamenti választásokon, 9.495.992  

érlényes szavazatból  3.010.472-en a  szociáldemokrata pártra sza-

vaztak. /a választójogosultak száma 12.49o.66o./ 41/  

A párt 9oo ezer szavazattal kapott többet, mint 1898-ban a  

növekedés 43.7%. Ezzel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a la- 

38/ Hamburger ~oho Nr. 126. 
39/ Leipziger olkszeitung. Nr. 129.  
4o/ Leipziger woZkszeitung. Nr. 82.  
41/ Yorwürts Nr. 169.  



47 

kosság általános növekedése 8%-os fejlődést mutat. Ebből.követke- 

zik, hogy korábban más pártokra szavazók jelentős száma Set  a 

szociáldemokrata párt oldalára ment át. 

"A választók száma megnőtt 5 év alatt. A választásban való rész 

vétel ugyanolyan élénk volt, mint 1898-ban, de egyetlen párt 'sem 

ért el olyan növekedést, mint a mi pártunk. 1898-ban 58 képvise-

lőnk volt; 1903-ban ez a szám 81; a mi frakcionk akkor a képvise- 

lók 14.6%-át tette ki a Reistagban. 1903-ban  már 2o.4%, 42/ mondot-

ta Bebel a kongresszuson. 

A párt a maga sikereit főleg az iparoditott teruleteken érte 

el. Nagy jelentőségi volt a remek berlini eredmény. Itt a párt a 

szavazatok több mint 2/3 részét kapta. Hat berlini választó kerti 

leiből ötben a szociáldemokrata párt kapott képviseletet. 

A berlini választási eredménye 

. 43/ 
lártok 1898 1903 

szociáldemokrata 155.411 . 	218.238. Az érvényes szavaza- 
ezabadelvEiek 	. 55.329 55.782. tok száma : . 326:78o: 
konzervativok 42.210 4o.663. volt. 

Singer a IV. bérlini választókerületben 67.865 szavazatot 

kapott, mig a szabadelvű párt jelöltje csak 9.o15-t. 

Szászországban érte el a párt a legnagyobb és'legmeggyőzőbb 

sikert. 23 választókerületből 22-t a párt magának vivott ki. 

750.798 szavazatból 441.764 szavazatot kapott; vagyis 59%. 

1898-ban a párt mellett 299.196-en adták voksukat, vagyis 49.5% 

Itt a legtöbb kerületben a párt az abszolut többséget is megkap-

ta. A' nemzeti  liberálisok ős a ezabadelvttkk csődbe jutottak. 

Szászországot vörös,Szászorsz,ágnak'kezdték nevezni. 

42/ Protokoll... zu Dresden. S. 3o6. 
43/ Vorwörts Nr. 169. 
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Hamburgban a szociáldemokrata párt 161.32o szavazatból 

loo.617-t kapott. A választások ujból azt mutatták, hogy Hamburg 

a szociáldemokrácia erős bástyája. 44/  Mindhárom hamburgi kerü-

letben a szociáldemokrata jelölteket választották meg, akik az 

abazolut többséget is megkapták, itt választották meg Bebelt is. 

Először 35 év alatt ért el a párt nagy sikert a rajna weet-

faliai ipari tartományban. Itt rendszerint két párt harcolt a 

centrum és a nemzeti liberálisok, mindegyik a maga eszközével; 

a szellemi butitással, illetve a gazdasági nyomással. 

A fekete-kék demagógiával szemben a szociáldemokrata párt 

a szavazatok többségét megszerezte magának. Ebből következik, 

hogy a tömegekben a vallás /Németország nyugati részében katoli-

kus vallás tulsulyban volt/ és. a gazdasági megvásárlás helyett 

az osztályharcos álláspont kerül előtérbe. 	. 

A szavazatok 4övekedését nagyon meggyőzően bemutatja a követ- 

kező táblázati 
45/ 

1898 
	

19o3 
Kerületek szociálde-

mokrata 
párt. 

centrum 	ezociál- centrum 
ős a nem- 	demokra- és a nem- 
zeti libe- ta párt. zeti libe 
rális párt 	rális párt. 

Essen 

Dortmund 

Bochum 

Duisburg 

öeezesens 

Ebben a négy kerületben a szociáldemokrata párt az első 

helyre került. 

44/ Hamburger Echo Nr. 138. 
45/ Vorwörts Nr. 149, 

W. Düwelle Die Sozialdemokratie im Gebiet der rheiniech-weet-
füliechen Grossindustrie... Die Neue Zeit. Nr. 4o. 
1903. 

4.400 48.301* 33.000 39.8+0. 

19.864 35.o78 39 • 398 39.074. 

22.379 5o.38o 52.0oo 50:50o. 

7.8o4 40.975 29.932 36.43o. 

54.447 184.034 154.330 165.844. 
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A burzsoá pártok részéről az agitáció eddig nem látott ará-

nyu volt. Ha a liberálisok ellen a centrum részéről elegendő volt 

a ezentirás, mint főfegyver, akkor a szociáldemokraták ellen már 

szükség volt külön gyülésekre, a katolikus sajtó nagy aktivitásá-
ra, de főleg a papok házi.látogatásai a.munkás kerületekben. En-

nek következtében a centrum elért bizonyos sikert, Bochumban pl. 

12.000 munkás a fekete katolikus reakciós párt mellett szavazott. 46/ 

A harmadik hatalmas párt megjelenése következtében szükséges 

volt, hogy az uralkodóosztály két különböző pártja egyesüljön a 
számukra közös osztályellenség ellen. Helyesen jellemezte ezt a 

helyzetet a Kreuz-Zeitungs "Az idő szükségessége előkésziti és ki- 
kényszeriti a Rómais Wittenberg közti harc szétkapcsolását a po-
litikai élet miatt. „47/ 

A pártnak növekvő népszerűsége volt mezőgazdasági területeken 

is. Helyes és a parasztság érdekeinek megfelelő agrárprogram hiánya 

ellenére is a párt a szavazatok 17,1%-át kapta meg ezeken a terű- 

leteken.4$/  

8ezőgazdasági területeken a szavazatok a következőképpen osz- 

laktak  megt 	• . 

entrum 1033 000 nemzeti liberálisok 546.000 

Szoc. Dem,P. 735 000 birodalmi párt 2o6.000 

konzervátivok 667 000 szabadelvűek 174.000 

Ez a körülmény a munkáspártnak a faluba való behatolásáról 
tanuskodik. A szociáldemokrata párt mindenoldalon megerősödik. 

Szászország falvaiban .a szociáldemokrata párt sok szavazatot 

szerzett a nemzeti liberálisoktól. Igy pl. Neuhof-faluban 1898-ban 

46/ W. Düwells Die Soziáldemokratie im Gebiet der rheiniech-west- 
fglischen Grossindustrie... Die Neue Zeit. 
Nr. 4o. 19o3. 

47/ Protokoll... zu Dresden S. 30. 
48/ Beóenat CoruaannHuM coarse conzan-ueuozparzvecfco£M..., crp6 
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a liberálisok 116 szavazatot kaptak, 1903-ban csak 76, viszont  

a szociáldemokrata párt 130-ről 243=ra növelte szavazatainak szá-

mát.49/  

Szászország más falvaiban hasonló képet kapunk: Egészében ki  

lehet jelenteni, hogy a szociáldemokrata párt a szavazatok szá-

mát tekintve mezőgazdasági kerületekben a második helyre került,  

megelőzve a konzervátorokat ős a nemzeti liberálisokat.  

A centrum párt különösen Bajorországban volt erősen tulsuly-  

ban, ahol majdnem az összes kerületeket a katolikus párt szerez-

te meg. A fekete reakció pár#ja Bajorországban 422.642 szavazat  

tot kapott, mig a szociáldemokrata párt 212.5o6-ot. 5o1  De még  

olyan katolikus városban, mint pl. Köln, eléggé erősen megrendült  

a centrum biztosnak vélt helyzete. /A centrumpártiak kijelentet-  

ték, hogy Köln Németország első katolikus állama./ A kölni vá-

lasztási eredmények szerint a centrum 15.662 szavazatot kapott,  

mig a szociáldemokrata párt 13.284-et. 51/  

A!konzervativ párt főleg Kelet-Poroszországban volt dántő  

befolyással, azonban a munkáspártnak itt is sikerült elfoglalnia  

a második helyet. A kötigsbergi központi választókerületben a kon-

zervativok 57.412 szavazatot és 6 mandátumot, a szociáldemokrata  

párt 38.654 szavazatot és egy mandátumot., a centrum 23.863 szava-

zatot ős 2 mandátumot kapott.  

Még.a gumbinneni központi választókerületben., ahol a konzer-

vativok kapták az összes mandátumot, a szociáldemokrata párt  

16.622 szavazatot kapott. 52/  

S tények a párt mindenoldala és nem valami lokalizált elter-

jedtcégéről tanuskodnak. Egyetbn párt - a szociáldemokrata kivé-

telével sem tudott 395 képviselőjelöltet állitani, a liberáli- 

49/ Leipziger Vdlkszeitung extra Ausgabe VI. 17.  
5o/ VorwUrts Nr. 158.  
51/ Leipziger Volkszeitung Nr. 13.7. 	. 
52/ Vorwhrts Nr. 158.  
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sok csak 181-et, mig a centrum 161-et. A pártnak minden válazstó-

körzetben meg volt a saját bázisa. Ezt a tényt különösen aláhuzza  

a választások második fordulója. Ekkor a szociáldemokrata párt  

122 körzetben, a liberálisok 65,.a centrum 33, más pártok még ke-

vesebb kerületben.állitottak jelöltet. Továbbá ez akörUlmény a  

Növekvő osztályellentétekről tanuskodik a kapitalizmus idején.  . 

A szociáldemokrata párt ellen szövetkezett a burzsoázia, a junke-

rek és a katolikus egyház.  

De a szociáldemokrata párt nemcsak szélességben, haáem mély-

ségben is növekedett. 1903-ban 13.választókerUletben szerezte meg  

a szavazatok abszolut többségét, mig 1898-ban csak 2 ilyen körzet  

volt. 19o3-ban a szociáldemokrata párt 46 körzetben az össz szava-

zatok 4o -56%-t kapta, mig 1898-ban csak 23-ban. 20-30%-os sikert  

ért el 67 körzetben, mig 1898-ban csak 16-ban, 30-40%-os eredmény-

ről számolhattak be 51 körzetben. A visszamaradó körzetekben lo%-

nál több szavazatot kapott a szociáldemokrata párt. 3/  

Ezek az adatok a szavazatok koncentráltéágáról, a szociálde-

mokrata párt mély gyökéreresztéséről beszélnek az adott kerületek-

ben, másrészt tanuskodnak a párt ezélesarányu elterjedéséről más  

..t tQletokben is.  

Meg kell jegyezni, hogy a reichetagi választások messze nem  

voltak általánosok és egyenlőek. A magas korhatár, a  nők  ée a  

hadkötelesek kizárása a választásokból nagymértékben korlátozták  

a választás általános jellegét. Németország lakossága 1903-ban  

56.367.000 volt, a választójogosultak száma pedig 12.49o.66o-t  

tett ki, ebből leszavatott 9.495.992. A szavazatok  de  a képvise-

lői mandátumok a különböző pártok között a következőképpen osz- . 

ANY@  

53/ Wahletatistisches... Die Neue. Zeit Nr. 47. 1903.  `Í5°a ~ °„~ `; 
`l-,44 ~~ r 

~0 0~onV 
`t4)BZ r/  
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lottak meg: 

Pártok szavazatok képei- %-ban a képei- 
száma selök a kép- se/ők vagy 

száma vise-  az.; 
lők.sz. 1898. 

Szociáldemokrata'párt 3.010.472 81 2o.4 58 . 	+ 23. 

Centrum 1.899.470 loo  25.48 lo6 - 	6. 

Nemzeti liberálisok 1.240 . 816. 5o 12.59 53 . - 	3. 

Konzervátorok 939.192. 52  13.o9 52 0 

Szabadelvi párt 52o.229. 21 5.28 28 - 	7. 

Lengyelek 347.420. 16 4.o3 14 .+ 	2. 

Birodalmi párt 299.394 19 4.76 20 1 

Szabadelvti szövetség 238.09 9 2.26 15 - 	6 

Antiszemiták ,13o.785 11 2.77 12 - 	1 

Parasztszövetség. 123.723 6 1.5o 6 

Elezászok 1ol.921 lo 	' 2.51 . '.l0 	• 0 

Welfek - 7' 1.76 3 + 4 

Wildek 7 1.76 8 - 	1 

Dánok • 	• 1 o.21 + 	1 

Nemzeti szocialisták - 1 o.24 .- - 

Ahhoz, hogy világos képet nyerjünk a választások "egyenlő- 

ségéről" azitkeéges figyelembe venni a különböző pártok képvise- 

löira leadott szavazatok számáts 

egy szociáldemokrata képviselőre 37.167 szavazatot adtak, 

katolikus centrumpárti 

konzervativ párti 

nemzeti liberális párti 

szabadelvű párti 

18.994 

18.061 

24.816. 

24.771 

54/ Ventilate fir.  147. 
-"- 	 " 169. 
-"- 	" 2o5. 

54/ 
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A választások "egyenlőségéről" tanuskodjanak még a következő 

adatok: 

A pcsdami választókerület körzeteiben a szociáldemokrata párt 

363.711 szavazatból 175.2oo szavazatot kapott, de csak 3 mandátü- 

mot. Zubeilt 73.854 ézavazattal választották még, a birodalmi pár-

ti képviselőt pedig 9.741 szavazatta1. 55/ 

Wéetfaliában a szociáldemokrata párt 104.840 szavazatot ka-

pott és 2 mandátumot, mig a szabadelvü párt 22.612 szavazatot és 

szintén két mandátumot. 

A düsseldorfi választókerületben a szociáldemokrata párt mel-

lett szavazott:149.445 választó, de csak 3 mandátumot kapott, u+ 

gyanitt a centrum 1804444 szavazatot  de  8 mandátumot kapott. 56/ .  

Ezekből az adatokból világosan tűnik szembe a párt befolyásá-

nak hatalmas növekedése, ami kifejeződik a szavazatok ée a mandá-

tumok Számának növekedésében, a.kiilönböző burzsoá pártok szerve- 

zeteinek és mandátumainak csökkenése, különösen a liberális pár- 

toké, néhány nemzeti párt növekedése. Nagy  jelentőséggel birt a 

szociáldemokrata párt falusi'sikere, bár a választási agitáció 

idején nem beszéltek a parasztkérdésről, a junker földeknek a pa. 

Tasztok kezébe -való átadásáról. Az agrárkérdés megoldatlansága - 

a siker ellenére is - éreztette negativ hatását. . 

A választások eredményei 'a  szavazatok. egyenlőtlen és arányta-

lan elosztásának fényes bizonyitékát nyujtfák. A szociáldemokrata 

párt annyi szavazatot kapott, mint a centrum és a konzervativok 

égyüttiéve, de csak egyedül a centrum 19 mandátummal többet kapott 

aála. De természetesen a szavazatoknak az ilyen elosztása felelt 

meg a junker burzsoá Németországnak. 

55/ Vorwörts 152. 
56/ U.o. 
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A párt azért tudott ilyen hatalmas sikert elérni, mert a tö-

Anegek és különösen a proletáriátus ereje növekedett az osztályel-

lentétek erősödtek, valamint a munkásosztály tudata is jelentős 

fejlődésen  ment keresztül. A szociáldemokrábis sikeré tanuskodik 

a széles tömegek elégedetlenségének a növekedéséről, amely az im-

perializmus igája és a burzsoá junker-kormány ellen irányul. A 

"Leipziger Volkezeitung" helyesen állapitotta meg: "A választások 

eredményei ez a kormány és a rendőruralom elleni tiltakozás meg- 

nyilvánulása." 57/  

A párt a váls atási harcból győztesen került ki és :.mLalmas 

sikert aratott. 

A választások eredményei a szociáldemokrata párt növekedésé-

ről tanuskodtak. A választások eredményeinek értékelése nagyjelen-

tőségei a párt további taktikájának meghatározása szempontjából, 

valamint a más pártokhoz való viszony szempontjából, s a válasz-

tások eredményeinek, a proletáriátus érdekében való felhasználá6 

es szempontjából. 

Az opportunista szárny a párton belül nagyon sietett, hogy 

felvesse uj "téziseit", melyek a választások eredményeinek fel-

használásával voltak összefüggésben. 

Ezek, amikor meghatározták az uj taktikát, a revizionizmus 

alapvető eszméiből indultak ki, mégpedig az osztályharc gyengü-

léséből és az ellentétes osztályok kibéküléséből. Tulértékelve a 

választások eredményeit és a parlament jelentőségét az 1903-as 

Junius 16-i siker a liberális burzsoázia megmentésére akarták 

felhasználni. 

Az opportunista W.Heine /ski 1898-ban a kormány támogatása 

mellett szólalt fel, különösen a kormány katonai politikájának 

57/ Leipziger Volkszeltung. 1Pr. 139. 
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támogatása mellett bizonyos "népi jogok" bevezetésbór% / a "So- 

zialistische Manatehette" o, opportunista folyóiratban sikket 

jelentetett meg, ahól különösen fellép a liberália burzsoázia 

árdekében,•Kifejezi azt a véleményét, hogy kiindulva a kapita-

lista fejlődésből a gazdaságilag tönkrementek nagy tömege "td- 

rekesik a munkásosztályhoz ős zaját eszközeikkel hozzá akarnak 

járulni ahhoz, hogy a szociáldemokrácia fejlődjön és e jövőben 

as eaMez nemzetet képviselje. Ebből következik, hogy a liberális 

pártokat nem lehet eavszerüen megszitntetnt. hanem fel kell eze- 
ket váltani, hogy az állami  de  szellemi szabadság eszméjét_ 

lehet Megszüntetni, hanem fel• kell tölteni. 

A szociáldemokrácia est saját büszke kötelességének tekinti és 

arra törekszik,,hogy magában tartsa a nemzet vezetésének ré, eső 

- részét a társadalom életében."58/ 

Az opportunisták vezetője E. Bernstein azt a nézetet fej-

tette ki, hogy a párt növekedéséből, a szavazatok ilyen nagyará- 

nyu sokaságából következik, hogy a szocialdemokrata pártnak el 

kell foglalnia az alelnöki tisztséget a Reichetagben minden tel- 

tétel Makin.  A pártnak nem szabad éles ellentétes viszonyban 

€fllnia más pártokkal szemben. Bernstein rámutat arra, hogy Ang-

liában és Branoiaorezágban a burzsoá pártok nem támadnak olyan 

erősen a munkásmozgalomra, ezért, hogy törtánelmileg folytassa 

munkáját a német munkáspárt, most  a tevékenységet korlátozni kell. 

A burzsoá pt'tokkal megegyező, héjlékony és e pártok vezetőivel 

pedig'teetvéri viszonyt hell lótositeni. Amennyiben a liberális 

párt vereséget szenvedett a szociáldemokráciának el kell toglalia 

helyét. 59/ 

58/ iY.lIeines Der 16 Juni. Sozialivtiche t-obr.tehefte rt.  7. 
59/ B. Bernstein* Was folgt aus  den  Ergebnie der Reichstagewahlen 

t3o z . Men. Dr. 7. 
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Vollmer, mint az állami ős a gyakorlatias szocializmus teore- 

tikusa a választások eredményeit a következőképpen értékeli, "Az 

uj helyzet amely a párt előtt áll - mondotta Münchenben - abban 

. van, hogy a mi pártunk ma a birodalom gazdasági és politikai  fej- 
, 

lődésének szükséges összetevő része és ennek a pártnak elsőrendű 

politikai befolyással kell rendelkeznie."6o/ 

Vollmarnak teljesen természetes'a munkásosztály pártjának gazda-

sági és politika  fejlődéséről szóló "elmélet" a kapitalista állam 

keretein belül. 

Továbbá a "bajor király" - ahogyan Bebel szokta őt nevezni na- 

gyon pontosan meghatározza a szociáldemokrata frakció feladatát! 

"Az állam érdekeinek nevében és' a modern kulturális szükségletek 

következtében nekünk á kereskedelmi  szerződések  mellett kell sza 

vaznunk."61/ 

Tehát a szociáldemokráciának védelmeznie kell a burzsoázia és 

a feudálisok államának érdekeit. Vollmer elég logikusan jut el ál-

litásához, először a burzsoá-júnker állam részévé  kell válni, azu-

tán már védelmezőjévé. 

A szociáldemokráciának milyen távolabbi perepektivája van? 

Vollmer erre a kérdésre is megadja a választ* "Keladataink a Reichs- 

tagban ős at országban egyaránt megnőttek... Egész eddig a mi par-

lamenti tevékenységünk főleg biráló jellegű volt, de most olyan ter-

vet kell kidolgozni, amely átfogja a nép egész gazdasági helyzetét. 

Mi szociáldemokraták nem is kivánhatunk jobbat, mint jelenlegi po-

ziciónkat alkalmazni a na$y nemzeti kulturális feladatok megoldá- 

sára. " 62/ 

60/ G. Vollmer; 

61/ G. Vollmer; 
62/ G. Vollmer; 

Lehrsn und iblgen der letzten Reichetagewahlen. 
űdii7ohen. S. 14. 
U.o: 
U.o. 	9. 16. 
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Tehát a szociáldemokrácia főfeladata bizonyos kulturális nem- 

zeti problémák eldöntése beleértve a társadalom legkülönbözőbb 

osztályait, de egyáltalán nem feladata harcolni a munkásosztály 

felszabaditásáért az elnyomó osztályok ellen. 

Teljesen ellenkezőleg az opportunistákkal szemben értékelték 

a választások eredményeit és a parlament jelentőségét at un. orto-

doxok. Ők nagy jelentőséget tulajdonitottak ezeknek a választások- 

nak, de az osztályharc és a proletáriátus további fejlődésének a 

szempontjából értékelték őket. 

R. Luxemburg a burzsoá parlament szerepét; mint a munkásosz-

tály nevelésének egyik eszközét értékelte, valamint a burzsoázia 

osztályuralmaként a proletáriátus felett."A parlamentarizmus a 

burzsoázia osztályuralmának egy meghatározott történelmi formája. 

A burzsoá parlamentarizmus csak addig őrzi meg a maga életképessé- 

gét, arcig folytatódik a burzsoázia és a feudálisok közötti ellen- 

tét. Ahogy megjelenik e harc éltető Vize a parlamentarizmus elvesz-

ti történelmi céljút." 63/ "A parlamentarizmus a kapitalista társa- 

dalom számára elvesztette minden tartalmát; de a felemelkedő mun-

kásosztály számára az osztályharc egyik leghatalmasabb és legesuk-

ségesobb eszköze. 64/ 

Jellemezve a Junius 16-1 választások eredményeit a szociálde- 

mokrácia szempontjából Bebel a következőket mondottas "Én mind-

járt . most e hatalmas győzelem után, amely engemet megdöbbentett 

mondottam; hogy nagyon kevés fog megváltozni. Nekünk nagyon kedve 

millió szavazat. FA11 kezünkben tartjuk a szavazatok egyharmadát, 

de a mandátumoknak csuk egyötödét, a mi még kisebbség vagyunk, de 

olyan kisebbség, amelytől félnek az ellenfelei."65/ 

63/ P.Amxceaóyprs Haó.cov., r.I, u.II, M.T930, cTp.I26. 
64/ P.nl3sceuóypr: Ha6.coa., r.I, v.II, M. X30 , crp.I28. 
65/ Po"u Beóeuu aa Axcrepuaucxou aourpeoce. Ouecca, I905 . crp.I9. 
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Bebel különösen rámutat arra, hogy a választások második for-

dulója idején /Stíchwahl/ az un. középpártok egyesültek a cent-

rummal ős a konzervativókkal a szociáldemokrácia ellen. Az összes 

burzsoá párt egyezm:nyt kötött a forradalmi párttal szemben és igy 

a választásokon két alapvető  erő vesz részt, amely sehogysem tud 

megbéktilni egymással, ez a kizsákmányolók és a kizsákmányoltak 

osztálya. 

A választások idején a különböző liberális pártok csak lát-

szátképet alkotnak arról, hogy mintha a szélsőséges jobboldali 

pártok ellen lépnének fel, azonban objektive az  6 érdekükben. 

Amikor harcolni kell a nép követeléseinek megvalósitásáért, e pár- 

tok a harcról lemondanak.66/ . 

"A burzsoá baloldal elvesztette egész radikalizmusát, ez a . 

burzsoázia már nem ellenzéki. A burzsoá baloldalra többet szémi-

tani nem lehet. Ma nagy hiba lenne e burzsoá ellenzéktől harcot 

várni, amely a munkásosztály egyenlőségére irányulna. Ennek örök- 

re vége". 67/  - irts a Leipziger Volkszeitung. 

Elemezve a Reichstag uj beszetételét Bebel megjegyezte s 

"Az uj Reichstag és burzsoá pártjai a kérdésekben közös álláspon-

ton lesznek. Semmi uj a Reichatagban nem lesz. A kérdéseket nem 

minőségileg, hanem mennyiségileg fogják eldönteni."68/ A centrum 

ős az összes jobboldali /nemzeti liberális és konzervativ/ pártok 

közös álláspontot foglalnak el a "baloldali" burzsoá pártokkal. 

A Centrum és más pártok még csak reakciósabbak lesznek mint eddig 

voltak. Ezt nekünk soha nem szabad elfelejtentink,,mondotta Bebel 

a kongreeszuson. 69/ 

A történtekből látható, hogy semmiféle megegyezés, az osz-

tályharcnak semmiféle csökkenése nem következhetett be az ants- 

66/ A.Bebels Dae Fazit dee Wahlkampfee Die Neue Zeit Nr. 4o. 
67/ Leipziger Volkezeitung. Nr. 145, 
68/ A.Bebels Das Fazit des.Wahlksmpfes Die Neue Zeit Nr. 4o. 
69/ Protokoll... zu Dresden S. 3o1. 
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gonisztikús osztályok között. Erről tanuskodnak a második fordulói 

választások, amikor néhány "illuzionista abban reménykedett, hogy 

a baloldali burzsoá pártok minden erőfeszitént ki fognak fejteni 

annak érdekében, hogy a Reichstagban egy erős baloldal alakuljon 

ki". 7o / 

Megállapitható tehát, hogy a szociáldemokrata párton belül két 

egymásnak teljesen ellentmondó nézet alakult ki, a választások .e-

redményeinek felhasználásában. Az opportunistáknak pártellenes né-

zetük volt, amely kifejezte az osztályok közötti együttmüködést. 

A párt forradalmi szárnyának nézete megfelelt a párt osztály-

jellegének. A választások eredményeit fel kell használni a párt 

további ragyogó sikereinek megszervezésére. "A választások eredmé-

nyei a bizalom ragyogó megnyilvánulása és az eddigi harc módszeré-

nek és taktikájának próbaköve. A választók szavazataikat ezért a . 

támadó taktikáért a harci módszerétt adták. A proletáriátus osz 

• tályérdekének nevében, valamint az emberiség haladása nevében min 

den teriileten előre". 71/ 

A választások eredményeinek felhasználásáról szóló kérdés a 

kongresszus megnyitásáig egyik legfontosabb kérdés volt a párton 

belüli. Nagyon sok kongresszus előtti gyűlésen, amelyek augusztus-

ban, szeptemberben folytak le, sokoldaluan ée viharosan vitatták 

ezt meg. 

A revizionisták által felvetett opportunista tézisek széles 

pártkörökben nagy elégedetlenséget váltottak ki. Á párt tagjai- n 
nak tulnyomó többsége elvetette ezeket a revizionista nézeteket. 

A tömegek hangulatának tanulmányozása nagyon Pintos és szükséges, 

mert éppen a helyi pártszervezetek határozatai egyben világos ta- 

7o/ A:Bebel: Das Fazit des wahlkempfes Die Neue Zeit  Dr. 40. 
71/ A.Bebelt U.o. 
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nujelét adták a tömegek forradalmiságának és döntő hatást gyako-

roltak abban, hogy a kongresszusón a revizionietákat elitéltek.  

A revizionisták azonban kezdetben elég szivós harcot foly-

tattak a különböző gyűléseken. A revizionisták amikor felléptek  

e gyűléséken, arra törekedtek, hogy bebizonyiteák tételeik helyes-  

cégét és megszerezzék a többséget a párt soraiban, s ezzel revi-

zionista határozatokat fogadjanak el a drezdai kongresszuson. Az  

opportunistáknak ebben a törekvésűkben látható nyilvánvaló  fraká  

ciósharcuk abból a célból, hogy a pártot reformista alapokra he-

lyezzék. Julius 3o-án Berlinben a harmadik választókörzetben  

nyilt pártgyűlés volt. Az egybegyűltek előtt felszólalt a hírhedt  

opportunista Heine, a választási eredmények felhasználásának kér-

désében. Ó rámutatott Franciaország példájára, ahol a szociálde-  

mokráoiának több politikai hatalma van, mint ez megfelelne az ot-

tani párt beled erejének. De éppen forditva van Németországban,  

ahol a szociáldemokrácia meg van fosztva a törvényhozástól és az  

igazgatástól, habár szavazóinak és mandátumainak száma erről ép-  

pen ellenkezőleg tanuskodik. Tagadhatatlan, hogy a francia elv-  

táreak politikáját át kell hozni Németországba. 8 tövábbá megvi-

lágitotta, hogy e cél elérésére elsősorban el kell foglalni a  

Reischtagban az elsó elnökhelyettesi poziciót. Eá a szociáldemok-

rata frakciónak követelnie kell. Továbbá ezt  követeim kell abból  

a szempontból is, mittel figyelembe kell venni, hogy a megválto-

zott helyzet következtében a Rei.i9tag milyen nagy befolyással 

rendelkemneja társadalmi közvélemé ''nyre.72/  

Szászország lo., választókörzetében megtartott gyűlésen fel- 

szólalt a frakció tagja Grünberg de  6 határozottan sikraezállt az  

72/ Dorwsrts Er. 170.  
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alelnöki pozició mellett. "A párt•e kérdésről tovább nem mondhat 

le. A dolgok egész fejlődése ezt szükségszerűvé teszi." - és még 

hozzátette "hogy az udvar meglátogatása számunkra nem okozhat 

kárt." 73/ 

Ugyanilyen szellemben szólalt fel a "Volkefreund" szerkesz-

tője Koib Karlsruhe-ban, ahol a következőt mondotta: "Az alelnö-

ki pozició a pártnak erőt és befolyást fog eredményezni. A mi 

köztársasági szellemű elvtársaink számára /ugylátszik az oppor- 

turisták lehetségesnek tartották monarchista felfogásu egyének 

párttágságát is/ nem fog gpőddt jelenteni az udvar meglátogatása: 

Azonban a gyűléseken élesen elitéltéé a revizionista tenden-

ciát. A berlini gyűlésen rámutattak a revizionista elmélet gyöke-

reire /természetesen távolról sem a kellő alapossággal/ és a fő 

és egyetlen okot az un. "akadémikusok" befolyásának növekedésében 

látták. Lukenwaldból javasolták, hogy "az akadémikusok növekedés 

séta pártbán akadályozzák meg és ne engedjék, hogy burzsoá ele-

mek, a pártban vezető poziciókat töltsenek be."75/ 

Még meggyőzőbben hangzik a második berlini választókörzet 

javaslatas "A pártkongresszus elhatározta, hogy a párt vezetősé- 

gét megbizzák, hogy készitsen a következő pártkongresszusra ja-

vaslatot, amely szerint a frakció minden tagja köteles munkájá- 

r61 a pártkongresszusnak beszámolni." 76/ 

A berlini pártszervezet tagjai követelték, hogy a pártkong-

resszus véglegesen zárja le a revizionistákkal a vitát és utol- 

jára foglalkozzon általában a revizionizmussa1. 77 / 

A berlini gyűlésen, amely augusztus 2o-án volt az összes 

választókerUletbeitegyőzött a forradalmi álláspont. A párt fala 

73/ Vorwörts Nr. 192. 
74/ U.o. Na'.  -189. 
75/ Protokoll... zu Dresden 8. 131. 
76/ Vorwdrts Nr. 186. 
77/ U.o. 
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data, ahogyan sok felszólaló megjegyezte a választási eredmények 

helyes felhasználásában van. A párt nem köthet kompromisszumot 

a burzsoáziával ős a párt programjának seek munkáspolitikáját 

folytathatja. Amikor ilyen népellenes politika folyik, semmiféle 

egyességet más osztályokkal kötni nem lehet. A kongresszusnak 

meg kell jelölni a frakció f8 feladatát. 

Megjegyezve az alelnöki kérdést "Berlin 2. választókörzet 

elvtársai mélyen meg vannak győződve arról, hogy ez a kérdés nagy 

jelentőséggel bir a burzsoá körök számára, de nem a szociáldemok- 

rata párt számára."78/  

Általában a berlini kongresszus előtti gyűléseken a bern-

steini álláspontot elvetették, a ktilünböző kongresszusi javasla- 

tokban, de nemcsak konkréten, hanem általában a revizionizmust 

is. "A 4. választókörzet elvtársai aztbartják, hogy Bernstein 

által felvetett alelnöki pozició sok kárt okoz a pártnak, de sem-

mi hasznot nem hoz de  azt várják Bernsteintől, hogy a vélemény- 
". 

szabadságot a párt érdekében.fejezze ki ős nem szenzációhajsza 

érdekében."79/ 

Berlinen kivid más helyeken is folytak a kongresszus előtti 

gyűlések. A Ltibeokben lezajló gyulésen megjegyezték "hogy a kong• 

resszus legfontosabb kérdése a  revizionistákról szóló kérdés. 

A mi véleménytank, hogy semmi körülmények és feltételek mellett 

sem kell megváltoztatni a párt helyes vonalát, amely eddig volt. 

A szociáldemokraták sohasem mehetnek az udvarhoz". 8/ 

A 9. Schleswig-holsteini választókeriiletben sikra szálltak 

az eddigi taktika helyessége mellett és továbbra is ennek a foly- 

tatását javasolták, valamint semmiféle engedményt e téren adni 

nem szabad.81/  

78/ Voreörts Ni'.  198. 
79/ Protokoll... zu Dresden S. 128. 
8o/ Hamburger Echo. Nr. 181. 
81/ U.o. Nr. 205. 
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A Hamburgi gyűlésen felszólalt Molkenbuhr és a hallgatók 

teljes támogatása és helyeslése közepette megjegyezte: "Éppen 

most amikor ilyen remek győzelmet arattunk akarják pártunkat meg- 

változtatni a burzsoázia hasznára. Bernstein javaslata hazug. Mi 

nem fogjuk revideálni a szociáldemokrácia alapjait. A frakció 

jobb feladatot.nem teljeeithet, mint a mi helyes taktikánkat. 

A kongresszuson szükséges következetes harcot folytatni az "aka-

démikusokkal."82/  

A leipzigi elvtársak javaslatában hangzik: "A pártkongreez-

szus élesen szembehelyezkedik pártképviselők résztétele ellen 

monarchikus szokásokban és elitéli néhány elvtársnak a párt tak-

tikai kérdésében elfoglalt revizionista törekvését." A pártgyti- 

lés elvárja a kongresszustól, hogy élesen ezembehelyezkedjék.a 

bernsteiniek ellen. 83/  

A különböző gyillések határozatai és javaslatai arról tanul- 

kodnak, hogy a párt tulnyomó többsége nem hajlandó az opportunis-

ták nézetének megfelelő uj taktikát elfogadni és szilárdan áll-

nak a régi taktika alapján. 

Az opportunisták látva terveik sikertelenségét kénytelenek 

visszalépni, de ezt ugy teszik, hogy a párttagság körében azt a 

látszatot keltsék, mintha semmiféle nézetkülönbség nem lenne. 

Fischer egy gyűlésen felszólalt és kijelentette, hogy az al-

elnökségről szóló kérdés tisztán akadémiai jelegű és semmilyen.  

gyakorlati jelentőséggel nem bir. 

Auer, aki ugyanosak itt szólalt fel kijelentette, hogy arról 

van szó, hogy Bernstein egyszerűen rosszul fogalmazta meg a revi- 

cionisták tervét, e ebből a *helyzetből következnek a félreérté- 

82/ Hamburger'Echo. Ni'.  188. 	• 
83/ Protokoll... zu Dresden S. 129. 



- 64  

sek. /Térmészetesen a kérdések eldöntése jobb Auer stilusábant  
~ 

Erről nem beszélnek, hanem azt csinálják./.Ez a kérdés, mondta  

6 teljesen jelentéktelen és nem érdemlt .  meg, hogy foglalkozzanak  

vele184/  

Ugyanez a szellem tükröződik a ldrstenwaldiak . határozati ja-  

vasiatábant "A pártkongresszusnak nem kell foglalkoznia másodren-

dit kérdésekkel, mint amilyen pl. az alelnöki. kérdés. A kongreéz-  

szuenak fontosabb kérdésekkel kell foglalkoznia, és takarékos-  

•kodnia kell az idővel. „85/ Est a határozati javaslatot Braun és  

Iieine befolyása alatt fogadták el. . 

Erre . a javaslatra válaszul Bebel nyilvánosságra hozta  véle-

ményét a párt központi lapjában. Rámutatott arra, hogy az adott  

kérdést nem lehet elrejteni és az egyáltalán nem másodrendű. Rá-

mutatott arra, hogy ezt a javaslatot az opportunisták tevékenysége  

alapján fogadták el.  A kérdés lényege nem abban van, hogy ezt •cl-  

kell nyujtsni, hanem tiszta képet kell nyerni a pártban a felme-

rUlt problémában. Babel inditványozta, hógy ezt a javaslatot ne  

fogadják ei. 86/  

A továbbiakban a "Vorwtirts” Bebel ellen ultimátum jellegit  

cikket jelentetett meg, amelyben követelték, hogy Babel vonja  

vissza szavait, amelyekben Heinet és Braunt opportunistáknak ne-

vezte. Babel  ezt  nem tette meg, viszont a Vora:rts nem hozta nyil-

vánosságra a párt vezérének a következő nyilatkozatát, amely lé-  

nyegében megismételte Babel korábbi álláspontját, de kijelen-,  

tette, hogy érthetetlennek tartja a központi lap ilyen álláspont-  

ját. Ez a. konfliktus bebizonyitja, hogy a párt központi lapja  

am  opportunistákat védelmezte.  

84/  Vorwörts Br: 199.  
85/ U.o. Nr. 196:  
86/ U.o. Nr. 197.  
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összefoglalva, milyen tervük volt.as . opportunietáknak a kong-

resszus előtt? Amikor ők felvetették a fentiekben tárgyalt kér-

dést, arra számítottak, ho gy  többséget érnek el a kongresszuson 

ős igy sikerül gyakorlatilag megvalósitani azt. Dé amikor látták, 

hogy- a párt tulnyomó többsége ellenük van,. akkor az 6 taktikájuk 

abban volt, hogy  ezt, a kérdést vegyék le a kongresszusi napirend-

ről, abból a célból, hogy  őket ne leplezzék le és a frakció ne 

kapjon semmi konkrét utasitást a kongresézustól. A frakció tevé-

kenységét saját belátása szerint végezze annál is inkább, mivel 

a frakciöban a többség a revizionisták kezében valt. 

Ezért teljesen helyesen és jogosan irta a "Gleichheit" c. 

folyóirat; "Bernstein követéléseiben kifejeződik az, hogy  a !onto-

sabb kérdésekben ne a párt, hanem a frakció mondja ki a döntő szót. 

Ez teljesen jogtalan ős antidemokratikus.. A frakció a párton be- 

fül van. és nem felette. Természetes, hogy á pártnak kell meghatá-

roznia a frakció magatartását a Reisohtagban."87/ 

Es a vélemény feltárta.az opportunista frakció terveit ős 

helyesen mutatott rá a frakció szerepére és a pártben meglévő ve-

zetők helyére, de nem leplezi le azokat, akik ezen a véleményen 

. vannak és nem mutat rá azokra a következményekre, amelyek ebből . 

következnek. 

ügyszintén a helyi pártszervezétek határozatai, javaslatai 

bár elvetik az opportunista vonalat ős élesen elitélték a revi-

zionistákat, követelték a revizionista propaganda betiltását, de 

még sem következetesek ezek, a kongresszus előtt még nem követe-

lik az opportunisták kizárását a pártból. 

8$/ Die Aufgaben des Parteitags zu Dresden - Gleichheit Nr. 19. 
jhrg 13. /19o3./ 
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HARMADIK FEJEZET. 

A revizionista tervek kudarca a kongresszuson. A drezdai hatá- 

rozat támogatása a német ős nemzetközi proletáriátusnéezéről, , 

A drezdai pártkongresszus megnyitását az  egész német tár-

sadalom nagy érdeklődéssel várta. Az uralkodóoeztályok sokat 

reméltek az opportunisták sikerétől. A burzsoá sajtó az égig 

magasztalta a revizionista terveket ős elképzeléseket. 

A német munkásosztály a kongresezuetól a revizionisták vég-

leges elitélését, nézetül teljes . szétzuzását, az osztályharc a-

lapján állá taktikának a proletáriátús érdekében való továbbfej• 

lesztését várta. . 

A kongresszus időpontjárá kialakult helyzet eléggé feszült 

volt, mert hatalmas harcot kellett vivni, hiszen a legfontosabb-

ról volt szó: a továbbiakban is képes-e a párt az osztályharc 

alapján védelmezni ós képviselni a proletáriátus alapvető osztály-

érdekeit, avagy a párt a burzsoázia oldalára kerul és a ezooiá-

lie reformok pártjává alakul. 

A kongresszus 2903 szeptember 13-án nyilt meg Drezdában. 

A kongresszusi tercet Marx, Engels, Lassalle, Liebknecht mell-

szobraival diszitették fel. A kongresszust a helyi pártszerve-

zet nevében este 7 órakor Haden nyitotta meg. Nagy örömmel üd-

vözölte a kongresszus küldötteit a vörös országban 6e . a vörös 

városban?/ /Mtalás a választási sikerekre./ 

Megjegyezve a kongresszus feladatát Kaden aláhózta: "A kong-

resszusnak szét kell oszlatnia ellenségeinek reményét, akik a 

sorunkban meglévő ellentétekre számitanak". 2/ De az opportunis-

ta Kaden ezt a feladatot nem a következetes elvi hg 0, hanem az 

1./ Protokoll...zu Dresden S. 136. 
2./ ü.o. 	S. 137. 
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ellentétek elkenésének alapján, a két ellentétes csoportnak a 

minden áron való kibékitóse, aa egység megőrzése árán akarta 

elérni.. 

Az elnökök megválasztása után /Singer, 'laden/.  elfogadták a 

kongresszus napirendjét. .A kongresszus napirendjét a Vorwarts 

Julius 26-i ős következő számai közölték. De egészen a kongresszus 

megnyitásáig nem szerepeltek , a napirendi javaslatokban a legfon-

tosabb kérdések. Az első javaslatváltozatban a vezetőség besző- ' 

mosója május elseje kérdése, a szervezeti szabályzat módositása, 

stb, javaslatok szerepeltek. A legfontosabb kérdéseket a kong- 

resezue előtti vita eredményeképpen vették fel a napirendbe, a-

zonban itt a  tömegek játszották a fő szerepet. Az 8 fellépéstik 

eredményéül vitatták meg a párt tagjainak egytittmtiködésének kór- 

déeét burzsoá lapokkal, a párt további taktikájának kérdése, 

-avagy ez ahogyan akkor szerepelt az alelnökségről szóló kérdés, 

ugyezintén revizionista áramlatok a pártban. Singer javasolta, 
hogy ezeket -a kérdéseket vegyék tel a kongresszus napirendjébe. 

Az opportunisták már a napirendi ős ügyrendi kérdéseknél 

szembehelyezkedtek. Az opportunista Timm azt mondotta, hogy ez 

a kérdés nem gyakorlatias. Ő azt javasolta, hogy fel kell .venni 

különkérdésként a Reichstag választások eredményéről szólót, de 

külön kérdés ne szerepeljen az alelnökségről. Erről minden elv- 

. társnak meg van a maga véleménye- mondotta 8. 3/ 

Az  opportunisták már törekednek, hogy a vitát elkerüljék, 

nehogy leleplezzék őket. 

De Babel mindjárt Timm után felhivta figyelmet: *Timm mély- 

cégesen hibázik, amikor azt gondólja, hogy minden világos. Re- 

3./ Protokoll... zu Dresden S. 143=144. 



Mink  nem elegendő csak a választások eredményét megvitatni. 

Nekünk minde%oldaluan meg kell vitatnunk az alelnökségről szóló 

kérdést, mert ebben bennfoglaltatik a mi általános taktikánk. 

Ez rámutat az egész parlamenti frakció egész tevékenységére. 

Szavazzunk Singer javaslata melletti' 4/  

. A kongresszus elfogadta Singer javaslatát. Tehát az oppor* 

tunisták már az első napon vereséget szenvedtek, amikor nem ei- 

került aláaknázniok a legfontosabb kérdés megvitatását. 

A kongresszuson 32o küldött vett részt, 263 ebből választott 

küldött volt, valamint az 57.parlaienti frakció tag, A kongrees- 

azuson ugyancsak résztvettek az ellenörző bizottság tagjai a, 

párt központi lapjainak /Vorwhrts, Neue Zeit/ szerkesztői. Azon- 

ban nem minden küldött mandátumát ismerték el. Végeredményben 

314 szavazatképes mandátumot ismertek el. 5/ A kongresszusi kül.' 

döttek Németország legkülönbözőbb pontjaiból érkeztek. 	, 

A kongresszuson rétvettek a külföldi szociáldemokrata pár 

tok küldöttei is. A mi külföldi elvtársaink -- mondotta Singen--

nagy figyelmet forditanak kongresszusainkra. Mi teljesen meg 

vagyunk győződve, hogy kongresszusaink a német nép és ezzel e- 

gyütt az egész nemzetközi proletáriátus felszabadulásának szol« 

gálnak. 6/ 

A kongresszuson képviseltette magát az osztrák, a cseh, a 

holland, az angol, az amerikai szociáldemokrata párt. A kong- 

resszuson ugyszintén rétztvett az orosz szociáldemokrata párt 

képviseletében M.N. íjádov, akiről ismeretken okok miatt a jegy-

zőkönyv nem tesz emlitést. A kongresszuson felszólaló külföldi 

4./ 
5./ 
6./ 

Protokoll.... 
Protokoll:... 
Protokoll....  

zu Dresden 8;144. 
zu Dresden 5:189-19o. . 

zu Dresden 5.146. 
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szociáldemokrata küldöttek megjegyezték a kongresszus határoza-

tainak jelentőségét más pártok számára. 8k rövid üdvözlő beszé-

deikben jó munkát le  helyes határozatokat kívántak. 

A pártvezetőségnek Pfannkuch által megtartott tájékoztató-

jának tudomásvétele után a kongresszus rátért a népirend egyik 

legfontosabb kérdésének a megvitatására, amely a párt álláspont- 

ját határozta meg a burzsoá ujságokkal együttmüködő párttagokkal 
• szemben. 

• E kérdésnek a kongresszuson való megvitatására ürügyül szol-

gált az opportunista Bernhard.tollából • származó cikk, amoly egy► 

burzsoá folyóiratban  jelent meg. Jellemző e folyóiratra /Zukunft/ 

hogy még Marx, Engels, Liebknecht, Bebel a szerkesztőség kéréöé-

re nem voltak hajlandók résztvenni e folyóirat munkájában. Ugyan-

is az emlitett lap nagyon ellenségesen viszonyult a munkásosztály-

hoz. 
Bernhard emlitett cikke, "A párt-erkölcsről" oim alatt 

lent meg. A cikk a párt ellen egy támadást jelentett de  demora- 

112áló hatást érhetett el a párt•soraibán. A cikkben a következő 

Alit  "A párt vezetője saját akaratát és meggyőződését ugy viszi 

a tömegekbe, ahogy ő ezt akarja és ott az valósul meg, amit 8 

kigondol... A politikai pedagógusok csak iránytmutatnak, a párt 

többségének harcra nincs szüksége." 7/ Bernhard a munkástömege- 

ket sötét csordának nevezi, a párt irányvonalát pedig a vezetők 

akaratának. 

Bernhard cikkére elsőnek Mehring válaszolt. A továbbiakban 

szintén azt fogjuk látni, hogy Meóring az első sorban volt a re- 

vizionizmus bármilyen megnyilvánulása elleni harcban. 

7./ P.Mehrings Konzessionsohulzes Die Neue Zeit Nr. 16. 



Mehring cikkében, mely a Neue Zeit-ben jelent meg, a kö-

vetkezőt irja: "Ez a cikk Harden ur erkölcse /a Zukunft kiadó-

ja/ csak nem a párt erkölcse. Ezt a cikket pártunknak egy tagja 

irta, de ő a mi ellenségünk, mivel egyességet kötött a burzsu-

áziával, Ez a cikk a tömegek nyilt becsapása és ilyen hazugságot 

szociáldemokrata ujéágiró terjeszt." 8/  

Méhring leleplezi e cikk pártellenes jellegét. Valójában 

Berhard cikke a burzsoááiával való egyezmény, és ez megfelel a 

nyilt burzsoá ellenség érdekeinek. De Mohring nem mutat rá és nem 

leplezi le Bernhard tézisét, amely "a többség harcban nem ezüköl- 

ködié" alatt jut kifejezésre. Itt Bernhard az osztályharcot a ve- 

•'zetők ellentétére vezeti viasza. Itt arról van szó, hogy a  töme-

geket általában kizárják a harcból, annak a sugalmazására, hogy 

nekik ilyen harcot nem is kell folytatniok. Ez természetesen a 

burzsoá tárcadalom nyilt védelmét jelenti. 

Mindennek ellenére Kehring cikke nagyon jelentőé: és nagyon 

fontos, mert élesen leleplezte az opportunietákat és ennek követ 

keztében széles *Se  éles harc bontakozik ki a párton beliil. 

Egy hét mulya megjelent Neue Zeit-ben Bernhard rövid vála-

sza Mehringnek. Önmagát védelmezte ezt irtsa "in általában irtam 

s pártról és ez közvetlenül nem vonatkozik a szociáldemokrata 

pártra". 9/  De akkor ebből az következnék, hogy a szociáldemokrá+ 

oia semmiben sem különbözik más burzsoá pártoktól, benne semmi 

uj, semmi minőségi nincsen. 

Kautsky ugyanebben a számban kinyomtatta nyilatkozatát, a-

melyben dapjábanvéve megismétli Mehringet, de nem olyan élesen, 

mint ezt tette Mehring és uj következtetéseket nem vont le.  tag 

8./ F.Mehring: Konzessionschulzes Die Neue Zeit Nr. 16. 
9./,Die Neue Zeit. Nr. 18. 	. 
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ringnél még bizonyos utalások találhatók Bernhard kizárását ille-

tően a pártból. Kauteky errevonátkozólag hallgat. 

1903 március 2-án megjelent a pártvezetőség határozata, 

amelyben rámutattak arra, hogy teljesen lehetetlen összeegyeztet-

ni a párt érdekeivel a párt tagjainak egytittmüködését burzsoá la-

pokkal, ezerkesztők és munkatársak' minőségében, különösen olyan 

burzsoá' lapokkal, amelyek gyűlöletes és rosázindulatu kritikával 

viszonyulnak a munkáspárthoz. lo/ 

Azonban a vezetőségnek ez a határozata mégis lehetőséget 

adott a párt tagjainak a burzsoá lapokkal való együttműködésre. 

A vezetőség határozatának különösen második része teszi ezt  lehet-• 

ségessé azzal a feltétellel, hogy az adott burzsoá lap nem viszo - 

nyul éllenségesen a párthoz és ha a szociáldemokrata tagok, mint 

a burzsoá lap munkatársai nem fognak irni saját munkáspártjuk el-

len' Továbbá a párt ezen tagjai nem tölthetnek be vezető helyet 

a pártban. 11/ 

A vezetőségnek ez a határozata nem jelölte meg véglegesen- 

a párt tagjainak viszonyát a burzsoá sajtóhoz. Bár bizonyos törek-

vés volt arravonatkozóla$, hogy az együttmiiködés normáját megálla-

pitsák. A határozat nem jelöli meg a teljes megtiltást errevonat-

kozólag ős a továbbiakban a pártnak bizonyos tagjai együttműköd-

tek burzsoá politikai lapokkal, figyelmen.kivül hagyva a fentem-

litett vezetőségi határozatot. 

De az opportunisták nem elégedtek meg a vezetőség ilyen ha-

tározatával. Braun a párt központi lapjának hasábjain felszólalt  

ez ellen. "Ez a nyilatkozat lehetetlen azért, mert megszegi a vé-

leményszabadság elvét. Ezt az elvet nem szabad korlátozni, ez 

lo./ Protokoll... zu Dresden S. 117. . 
11./ Protokoll... zu Dresden S. 118. 
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.burzsoá 
`,;kérdésben 
°'rátámadni 

olyan elv, amellyel nem szabad kereskedni." 12/ Braun továbbá köve-

teli, a pártvezetőség határozatának hibás minősitését, és a Neue Ze-

it részéről az opportunisták ellen folytatott birálat beszüntetését. 

/Tehát a véleményszabadság "nagy harcosa" megfosztja a Neue Zeitet 

..'ettől a jogtál. Igy értelmezik az opportunisták a véleményszabadsá- 

; got•/ 

r éhogy est  
`mossa az ellentéteket ebben 'a kérdésben de  megint az opportunistá- 

:' kát védelmezi. 
A revizionisták fellépései ellen különösen éles harcot foly- 

á tatótt a "Leipziger Volszeitung", amely védelmezte a pártvezetőség  

álláspontját, ellentétben a párt központi lapjával, amely helyet 

fi biztosított az Opportunisták publikáci6inak. 14/ 

A választási kampány idején a kérdés megvitatása a párában 

sa pártsajt6ban•ideiglenesen lekerült a napirendről. Azonban a 
kongresszus előtti tömegpárt gyüléseken éles vita folyt a felme-

riilt kérdésben. A párt tagjainak nagy többsége csatlakozott a ve- 
zetőség határozatához, vagy ezen még tulment ée követelte a bur-

zsoá lapokkal való mindenféle együttműködés megtiltását. 
Szászország 12. irdlasztókarzetének határozatában és ugyszin- 

"tén a 2. berlini körzet határozatában hangzotta " Mi  teljesen egyet- 

'22./ Vorvhrts Nr. 75. 
,13,/ I. Auera•Zum sozlaldemokratischen'Parteitag zu Dresden. Sozia- 

listieche hlonatehefte Nr. 9. 
'14,/ Leipziger Volkszeitung Nr. 73. Dir.  93. 

szintén birálja a párt elméleti folyóiratát a burzsoá 

ellen megirt éles cikkel kapcsolatban. De érdekás, hogy 

lapot Auer egyáltalán nem birálja. Ő megjegyzi, hogy a 
rendet kell teremteni, de teljesen céltalan emberekre 

/itt az opportunista csoportot veszi figyelembé/ ugy, 

a mi pártaajtónk tette. 13/ A lényeget tekintve Auer el- 
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éráink a. március É.-i nyilatkozattal és elvárjuk,.hogy a.kong-

resszuson es a vélemény lesz többségben." 15/ 

. A, hamburgi elvtársak javaslatában rámutattak arra, hogy "A 

párt tagjai nem folytathatnak irodalmi és ujságirái tevékenysé- 

get a pártvezetőség beleegyezése nélkül." 16/ Ez a határosat 

vezetőség vezető szerepének a tekintélyét akarta erősiteni. 

Mindennél helyesebben jelöli meg az együttműködés normáját 

a brémai határozat javaslat: "A, párt tagja, mint nem szociálde-

mokrata lap, vagy folyóirat szerkesztője, vagy munkatársa csak 

abban az esetben működhet, ha az adott lap tudományos, vagy mü- 

' szaki, azért, hogy a szociáldemokrácia elleni harcot ezen keress- 

tül megakadályozzák. 17/ Ez a határozati javaslat .a párt tagjai-

nak mindenféle együttműködését megtiltja burzsoá politikai lapok- 

kal. 

Ez a kérdés széles méretekben vita alapját képezte a kong-

resszus előtti gyűléseken. Scharlottenburgban felszólaltak azok 

ellen az akadémikusok ellen, akik még burzsoá lapokban irnak. 

Sk kötelesek alávetni magukat a párt szervezeti szabályzaténak 

és megszüntetni mindenféle együttmUködést nem szociáldemokrata 

lapokkal ■18/  

A berlini pártgyűlésen Bernhard kijelentette, hogy a párt 

nem korlátozhatja ezt a tevékenységet. Ezek az ujságirók a párt- 

nak nagy hasznot honnak. Hasonló véleményt fejtett ki Bernhard, 

amikor Mehring jogos birálatával szemben "védekezett". 	. 

E kérdés megvitatása különösen élesen jelentkezett a kong-

resszuson, ahol már egészen személyi ellentétekig fajult. . 

15./ Protokoll... zu Dresden S. 118. 
16./ U. o. 	. 

17./ ű.o. 	• . 

18./ Vorv&rts Nr. 203. 
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A kongresszuson az opportunisták -.as un. irodalmárok a kri-

tika ős a véleményszabadság szemazögő alapján léptek tel. As op-

portunista Heine megállapitotta, hogy a véleményszabadság a párt 

tevékenységének alapvető elve és a továbbiakban ki kell dolgozni 

azt az elvet, hogy "szabadság a gondolatban, egység a dolgokban". 

Általában ez a jelszó helyes, feltétlenül szükséges, hogy a 

párt tagjai szabadon goldolkozzanak, legyen saját véleménytik, a- 

zonban as alapvető kérdésekben legyenek egységesek, és a többség 

által hozott határozatokat maradéktalanul mindenki teljesítse. 

,Nem véletlenül jegyeste meg Bebel még a hannoveri kongresszuson 

"A vélemény-szabadság a mi levegőnk". 

Azonban az opportunisták számára ezek a jelszavak csak üres 

l4ázisok voltak. Az opportunisták birálták a párt egész elméletét, 

6k ugyan magukévá tették és szavaztak az opportunisták elleni ha-

tározatokért, de ez nem zavarta őket pártellenes tevékenységeikben, 

habár mindig ünnepélyesen a pártegységről azilatkoztak. A cselek- 

vés-egységhez hasonló jelszavakat az opportunisták természetesen 

sohasem tartották be és csak további fellépéseik áloázása céljá-

ból hangoztatták. 

A kongresszuson e kérdés két fő opportunista szónoka Braun 

6s Heine voltak. Mi vonható le az 6 felszólalásaikból? Vélemény-

szabadság korlátozását egy adott személynek a szociáldemokrata 

. párthoz való oeatlakozásából levezetni nem lehet, ezért . a burzsoá 

lapokkal való együttműködés jogs továbbra is termált, annál is in- 

„ kább, mert a párt ettől még nyer, mivel a burzsoá lapokat mégis-

csak a burzsoázia maga olvassa és ott a szociáldemokraták cikkeit 

tanulmányózhatja. Ezzel a burzsoá köröket közelebb lehet." hozni 

magáhos a munkás párthoz. 

Ez volt aztán az eredmény. Cenk hadd Jöjjenek a burzsoázia 

:1014ből többen, majdosak sikerül átalakitani a munkáspártot burzsoá 
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párttá. 

Véleményűket továbbá hósszu szólamokkal próbálták megalapozni 

történelmileg is. Arra támaszkodtak, hogy annakidején Marx Engels 

Liebkneoht ős mások ezintén.irtak burzsoá lapokban ős' ezzel 8k te-

vékenységűk helyességét igazolták az adott időben. Be  Mara és En- ' 

gels akkor képytelenek voltak burzsoá lapokban írni, ` de 6k akkor 

-is a munkásosztály érdekében léptek fél. 

Különösen élésen szólalt fel Braun és Heine Méhring ellen, 

aki ebben az időben a "Leipziger Volkazeitung" fószerkeeztője volt. 

.Braun a rágalomról sem mondott le, amikor Mehringet.a rendőr-

miniszterrel való kapcsolattal vádolta meg, és követelte, hogy Mah-

ringet zárják ki a pártból. 

Mahrine a mult század 7o -8o-as éveiben valóban a ezociálde - 

mokráta párt ellen kűlönböz8 cikkekkel fellépett. Azonban a 80-as 

érek végére a marxizmus álláspontjára helyezkedett, amelyet Engels 

hagyva értékeit. Mehring a párt aktiv tagja volt, és'kűlönböz8 

Cikkeivel fellépett Németország politikai rendszere ellen, valamint 

annakidején birálta a szociélisták ellen hozott kivételes törvényt. 

Ezért jogosan jelenthette kit "Én soha nem ittam olyan rágalmazó 

cikkeket a ézooiáidemokrácia ellen, mint Bernhard és'Bertold.'Bern-

hárd együttmöködik egy ellenséges lappal' és á párttá, valamint egy 

' sor elvtársra támad rá, amely nagyon becstelen tett." 19/ 

Mehring, mint ismeretes a pártban baloldali állásponton volt. 

Ezért'nem véletlen, hogy an  opportunisták támadás céljára Mohrin-

get választották ki. Felhasználva a Méhring elleni támadás lehető- 

iáéét az opportunisták egy öeezeeaküvéét szerviztek, amely a kiala- 

kuló baloldali erők elleni szervezétt támadásba nőtt át. űgyezin- 

tan Mehring kizárás4nak követeléée'á•pártból nem véletlen jelenség, 

" 19./ i,éipziger,Volkszeitung. Nr. 79: 
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hanem a párt forradalmi erejének meggyengitése céljából létesitett 

és elgondolt lépés. 

De az opportunistáknak nem sikerült a kongresszus többségét 

becsapni. A. kongresszuson felszólaló sok küldött az opportunisták 

ellen volt. "Megengedhetetleni hogy a párt tagjainak barátságos 

viszonya legyen a "Zukunft" vezetőségével, amely mindig ellenünk 

volt." 20/ - mondotta Bábel, leleplezve a párt azon ts'jait, akit 

szerkesztők, vagy munkatársak minőségében összeköttetésben glltak 

különböző burzsoá lapokkal, 6 még megjegyezte: "A harcnak ebben a 
történelmi pillanatában, mely számunkra mint még soha nem hozott 

ennyi dicsőséget még körünkben vannak még spekulánsok, . akik kap-

csolatot tartanak olyan lappal, amely rendszeresen diszkreditálta 

pártunkat - én ilyen magatartást csak egy erős és egyértelmü szó-

val tudok jellemeznie pfúj." 21/ 

Élesen elitéltéé azokat a személyeket, akiket a "burzsoá tár-

sadalom képviselőinek tudtak és akik azért jöttek hozzánk, hogy 

hassanak ránk." 22/ "Az akadémikusok nem játszhatják a vezetők ezt. 

repét. Kiindulva a párt programjából és alapeszméjéből többet nem 

kell ilyen kérdéssel soha foglalkozni." 23/ 

Hofmann felszólalásában rámutatott arra,: "hogy a Reichstag 

képviselőit munkásokból és nem a burzsoázia képviselőiből kell ki• 

jelölni."24/ Rámutatott az akadémikusok és a munkások közti nagy 

különbségre, a munkások a nehéz munka után rövid szabadidejükben 

még elterjesztik a munkás-sajtót és uj előfizetőkért agitálnak, 

az irodalmárok ezalatt az idő alatt burzsoá lapokban ellenünk fir 

káinak. Hogy lehet ezt összeegyeztetni pártunk jellegéve1. 25/ 

2o./ Protokoll... zu Dresden S. 213. 
21./ Protokoll... zu Dresden S. 224. 
22.1 U.o. S. 172. 
23./ U.o. S. 182.  
24./ U.°. S. 183.  
25./ U.o. S. 181,182. 



A kongresszusi küldöttek ezt a  kérdést  nem korlátozták cask 

Braun esetével. Ők rámutattak a hasonló pártellenes fellépések lé- 

nyegére. Zubeil mondotta:  "Ez egyáltalán nem berlini kérdés, a  

kérdés lényege nem Bernhardban és Braunban van, hanem abban az d- 

ramlatban, amely már néhány éve arra törekszik, hogy pártunkat le- 

téritse hagyományos talajáról, amelyen pártunk olyan hatalmas si-

kereket ért el, s amely arra  törekszik,  hogy pártunkat burzsoá re-

Pormista párttá változtassa." És még megjegyeztet "a mi kötelessé-

günk az, hogy ezt a törekvést pártunkban ne engedjük meg. "26/  

Teljesen helyes marxista szempontból indult ki Klara Zetkin 

amikor az'együttmüködée lényégét meghatározta. "A burzsoá sajtó- 

val való együttműködés kérdése taktikai kérdés. Ez szoros kapcso-

latban van a burzsoá társadalomhoz való egész viszonyunkkal. A 

kérdés lényege abban van, hogy képesek vagyunk-e megférni a kapi-

talista világgal, hogy a magunk oldalára tudjuk vonni meggyőzódés- 

sel és jó manőverekkel avagy nekünk arra kell törekednünk, hogy 

ezt a világot legyőzzük, azén véleményem, hogy az osztályharc lé-

nyege meghatározza a mi taktikánkat. Én azt gondolom, hogy a békés 

belenövés jó manőverekkel hazug állitás. És a mi taktikánkat az 

osztályharc követelései diktálják." 27/  Elare Zetkin e szavait a 

'k ldöttek viharos tapssal fogadták. 

A revizionisták törekvései határozott ellenállásba ütköztek 

a kongresszus többsége részéről. Ez az e]enállás az opportunistá-

hat visszavonulásra kényszeritette és 6k kijelentették,'hogy töb- 

bet nem fognak együttműködni az emlitett burzsoá lappal ős maga- 

kévá fogják tenni a párt határozatát. 28/ 

26/ Protokoll....$ú Dresden S. 199,2oó. 
27/ U.o. .8., 181. 
`28/ ü.o. ,8.. 24o, 242. 



S nyilatkozat kapcsán az OSzDMP képviseletében a kongresezu-

son.résztvevő Ljadov általában helyesen jelölte meg az opportunis-

ták magatartását, akik azért jöttek a szociáldemokrata pártba,  

hogy azt felhasználják céljaik érdekében és segitségével a.képvi-

sel8i székbe kerüljenek. 29/ De Ljadov tulértékelte Heinenek ée má-

soknak az igéreteit ős igy kiált felt "Igen, van mit tanulnunk a  

német elvtársaktól".ao/  Rámutatva a kemény pártfegyelemre.  

.A kongresszuson ugyszintén megvédelmezték Mehringet minden  

támadástól. Babel kijelentette, hogy Braun, Heine.és Gáhre neveit  

már régen elfelejtik, arcig Mehring nevét tudni.fogják. /igy isvan/  

Kautsky ugy jellemezte őt,.mint a párt egyik jelentős teoretikusát,  

valamint a német szociáldemokrácia egyetlen történészét. 31/  

Sét napi vita után elfogadták a pártvezetőség március 2-i  

határozatát. A határozat mellett 283-an szavaztak, ellene 24-en.  

Tartózkodott a szavazástól 4. A határozat ellen. szavazottt Braun,  

Heine, Göbre, Fischer, Kolb, Südekum, 1%])mar, Timm és mások. Tar-

t6zkodeak a szavazást6ls Auer, /a pártvezetőség tagja/ Bernstein,-

Dawid, Heiman.32 / 	 . 

Az elfogadott határozat korlátozta ,a párt tagjainak bármilyen  

együttmüködését,burzsoá lapokkal, de teljes mértékig ezt az együtt-

müködést nem tiltotta meg. A bremai javaslat sokkal következete-

sebb volt, mivel feltétel nélkül megtiltotta ezt az együttmükódésts  

De a revizionisták mégsem oeelekedhettek saját belátásuk szerint,  

mivel a nagy. többség szembeszállt velfk. Ugyezintén fontos még . 

megjegyezni a küldöttek felszólalásainak egész hangnemét a kongreez-

azuson. A küldöttek nagy szenvedéllyel védelmezték a párt osztály- 

29./ Plcxpa E 48  
30 i1 

 
M.N.'  JIxnoB: C 'b eaR . r eppMaxcxxx  couHan-AenaoxpaTos . ~llcxpa N° 48  

-31,1 Protokoll... zu Dresden 8 . 174.  
' 32.'/ U.  o. S. 263, 264.  
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harcos álláspontját és szembeszálltak mindazokkal akik ezt meg akar-

ták változtatni, azonban a felezálalások'e szelleme az elfogadott 

határozatban a határozottság nem tükröződik ée lehetőséget ad  a 

revizionistáknak engedményekre, mivel nem volt következetes. ' 

Az adott kérdés megvitatása nagy jelentőségű volt ós nagy ha-

tást gyakorolt a fő taktikai kérdés megvitatásában. 

A taktikai•kórdós a drezdai pártkongresszus fő kérdése volt. 

E kérdés körül óriási harc bontakozott ki a revizionista áramlat 

ellen. . 

A revizionisták e törekvése akkor jelent meg, amikor mindjob-

ban kiéléződött a burzsoázia és a munkásosztály közötti ellentét, • 

amikor a munkásosztály győzelmet aratott az uralkodó osztály fa-

lett, amikor a munkásosztály előtt az a kérdés állt, hogy hogyan 

használja fel ezt a sikert a munkások érdekében, amikor a munkás-

osztálynak élesebb harcra•kellett készülnie a burzsoáziával szem-

ben és uj harci eszközöket kéllett találnia e siker elérésére. 

Miben állt a párt taktikája? A párt harcot folytatott a mun-

kásosztály gazdasági, politikai helyzetének közvetlen megjavitá-

sáért, a burzsoá demokratikus jogok további kiszólesitóséért, har-

cot folytatott a reakciós kormány ellen, leleplezve a junkerek 08' 

a burzsoázia népellenes politikáját. A párt folytatva ezt a harcot 

szembenállt az összes burzsoá párttal. Megállapitható, hogy a párt 

gyakorlati tevékenysége ebben az időben még az osztályharc 'slap-

jén volt. 

• A párt taktikájában mindenekelőtt kifejezésre jutott a szociál-

demokrata párt viszonya a burzsoá államhoz, a kapitalista társada-

lomhoz, különböző burzsoá pártokhoz. A szociáldemokrácia a U. ezd. 

elején még nem kötött semmiféle  lényeges kompromisszumot az ural- 



kodó osztályok pártjaival, e következetesen leleplezte a burzsoá 

junker állam osztálytartalmit. 

A párton belül létező opportunista csoport vezettetve saját 

áruló elméletétől felvetette a szociáldemokrata párt viszonyának 

gyökeres megváltozásánák tervét az egész burzsoá társadalomhoz, 

és uj, a Bernsteini osztályharcsökkenés elmélet?n alapúló takti-

ka elfogadását. A revizionisták a burzsoá államgépezet szerveibe 

való beépülést tartották fontosnak. Szerintük a szociáldemokraták- 

nak . a burzsoá állam funkcióban részt kell vállalniok, e igy a jun-

ker burzsoá államnak népies jellege lesz, a amelyen keresztül az 

osztályok kibékitésével az állam átalakul. 6 revizionisták nem 

értették az állam osztályjellegét, s az államgépezet felszámolása 

nélkül akarták azt megváltoztatni, de a burzsoáziával együtt. Két-

ségtelen, hogy ebben a felfogásban érződik a laesallei szabad nép- 

állam elméletének hatása. 

tpfeh-ézdrt a német revizionisták féltékenyen néztek Fran-

ciaországra, ahol őkét már megelőzték a francia Millerand tipusu 

azoá.e_:i.aták a munkásosztály elárulásának ügyében. 

Millerandnak a burzsoá kormányba való belépését a német op: 

portunisták ugy kezelték, mint amely Németország számára a leg- 

szükségesebb ós leghelyesebb példa. Vollmer rögtön, ahogy Mille-

rand a burzsoá kormányba'belépett, kijelentette; "Németországnak 

követnie kell Franciaországot". 

A szociáldemokrácia 1903-as választási győzelmét ugy tekin-

tették, mint amely a legkedvezőbb pillanat a revizionista elmé-

let gyakorlati kivitelezésére. A revizionisták ezt a pillanatot 

mér régen várták, ős ők ezt megfelelőnek tartották, mivel a vá-

lasztási eredmények revizionista módon való beállitása lehetősé-

get ad az ő taktikájuk elfogadására. 6k a párt. e nagy győzelmét 



ugy értékelték, mint ezt valóban a munkásosztály árulói. 

A kongresszus előtt nagy feladat állt. Meg kellett védeni a 

párt taktikáját a párton beltil jelentkező revizionista frakció tá- 

nadásától, le kellett leplezni a revizionisták taktikai terveinek 
tarthatatlanságát és ugyanakkor be kellett mutatni e terv szerves 

kapcsolatát az egész revizionista elmélettel, s ezzel együtt haté- 

rozottan elvetni az egész revizionizmust, bemutatva elfogadhatat-

lanságát az osztályharc alapján álló tömeges munkáspárt számára. 
Meghatározva a párt taktikáját Bebel a kongresszuson a követ- 

kezőket mondottas "A taktika mint olyan nem örök. A párt taktiká- 

jának egységben kell állnia a párt alaptézisel ei. Liebknecht azt 
mondotta, hogy taktikámat 24 6ra alatt 24 szer változtathatom meg, 
de egyetlen egyszer sem leszek ellentétben az alaptételekkel. 

Most a párt sikerei láthatók, és kiindulva a történelmi helyzet-

ből nekünk a legkisebb tirtigyünk sincs arra, hogy megváltoztassuk 
kipróbált taktikánkat. Nekünk változtatni kell a taktikánkat, de 
nem olyan értelemben, hogy akadályozzuk, vagy leállitsuk, hanem 

ilyen a gyózelem : után még energikusabban és élesebben kell foly-
tatni harcunkat mint eddig." 33 / Bebel e szavait viharos tapssal 
fogadták. 	 . 

Kebel itt helyesen állapitotta meg az elmélet és a taktika 
egységét. A párt taktikája nyilvánvalóan csak akkor helyes, ha el-
vi alapból indul ki. De  a revizionisták elvetve a szociáldemokrá-
cia elméleti alapjait, nyilvánvalóan pártellenes következtetések-

re jutottak a taktikai kérdésben is. 	• 
Az 6 alapvető eszméjük, ahogy már a fentiekből kidertil, abban 

volt, hogy a szociáldemokráciának el kell foglalnia az alelnöki 

33./ Protokoll... zu Dresden S. 305-306. 
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helyet a birodalmi gyülésben. Arrevizionisták e nézetüket azzal 

indokolták, hogy bár a szociáldemokrácia ereje évről évre nő ós 

gyarapszik, de sohasem lesz képes arra, hogy elérje az általános 

többséget. Soha nem volt kellemesebb idő arra, hogy éppen most 

/1903.1 egyesüljön más pártokkal és létrehozzon egy erős kormány- 

zati többséget. A revizionisták ugyszintén követelték az uj frak-

ciótól, /jelentősen tulértékelve szerepét/ hogy fejtsen ki minden-

oldalu tevékenységet, különösen uj törvényjavaslatok kidolgozásá- 

ban. Azonban amikor ezt a követelésieket kijelentették, akkor rámu- 

tattak arra, hogy itt nem a munkások mindennapos helyzetéből kell 

kiindulni, hanem a gazdaság objektiv feltételeiből. /ahogyan ez 

látható volt Vollmarnál./ 

"Teljesen helytelen taktika lenne a szociáldemokrácia részé-

ről az alelnöki hely el nem fogadása, amely teljesen megfelelt az 

általános parlamenti szokásoknak ős nem áll ellentétben a párt a- 

lapvető politikai tőteleivel... és annak következtében, hogy a szo-

ciáldemokrácia ilyen helyet tölt be, a szociáldemokráciára iránya-

ló burzsoá támadások megszunnének." 34/ 

A lényeget tekintve ez a taktika a francia szocialista mi-

niszterek taktikája német kiadásban. Ez a munkásosztály érdekeinek e 

a burzsoázia érdekeinek a teljes alávetését jelenti. "Ez az angol 

tradeunionok és az angol munkások taktikája, akiknek már több év-

tizede nines önálló politikájuk." 35/ 

Bernstein az osztályharc beszüntetését nyilvánitja ki, kölcsö-

nös engedmények ellenében. De mindenekelőtt a proletáriátusnak kell 

engedményeket tenni 'a burzsoázia irányában. ' 

34./ E. Bernstein: Der neue Reichstag und die Aufgaben detSozialde-
mokratie. Soz. Ménatehefte Nr. 9. 

35./ Y.autsky:Nock ein Wort zum 'Parteitag. Die Neue Zeit Nr. 5o. 
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A burzsoáziához való koaliciós kormány megalakitásának gon- 

dolata a  XX.  ezd. elején áruló jellegű volt. A szociáldemokrácia 

vezetői állandóan bebizonyitották, hogy a liberális burzsoázia do  

a konzervativok között nincs kflönbség a munkásosztályhoz való vi- 

szonyban ős ezt a helyzetet még ának az is alátámasztotta, hogy 

Németországban nem egy párt elapitotta meg a kormányt; /mely kiviv-

ta.volna a többséget/, hanem éPPen  az összes burzsoá junker párt; 

éppen a növekvő szociáldemokrácia ereje ellen. Hiszen Németország 

többnyire feudális rendőri módón irányitott ország volt, amely 

Törökország kivételével egyik legreakciósabb európai ország volt36/ 

/Bebel ehhez még hozzá tehett e  volna, hogy a cári Oroszország, va- 

lamint az Osztrák-Magyar Monarchia még reakciósabb volt./ 

Az alelnöki pozició elfogadása kötelezte volna a szociálde- 

mokráciát, ahogy ez a Reichstag gyakorlatában volt, bár ezt a bi-

rodalmi alkotmány nem követelte, mégis részt kellett volna venni 

a német császárnál a szokásos fogadásokon. 

Az opportunisták készek voltak ezeket a kötelességeket tel-

jesiteni, amely alapjábanvéve a szociáldemokrácia legcsufosabb 

szereplését jelentette volna. Vollmer még ki is jelentette, hogy 

"ezeket a magas kötelezettségeket a császár nagyra fogja értékel- 

ni." 37/ 

Bernstein ebben a kérdésben bebizonyította "ragyogó" logiká-

ját. Egyik breslaui felszólalásában kijelentette, hogy a szociál-

demokrata alelnök megjelenése a császárnál, a császár hódolatának 

a kifejezését fogja jelenteni a szociáldemokrácia felé. 

36.1 Peru seóena, )xopeca...ctp.I3. 
37/ G.Vollmard'Liehren und Folgen der letzten Reichstagswahlen. 

19o3. S. 17. 
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Az alelnöki pozició elfogadása a szociáldemokrata párt ré- 

széről éppen Bernstein állitásának ellenkezőjét jelentette volna.  

A szociáldemokrata alelnök kötelező részvétele. a császári fogadáson  

a társadalom leghaladóbb erejének a feltételnélküli behódolását  

jelentette volna a császárság intézménye előtt. Ilyen módon a mun-

kásosztály forradalmi pártja udvati párttá vált volna. A szooiál- 

•.demokrácia ezzel elismerte volna az állami rend jogos és helyes  

formájának a junkeri Németországot. B lépéssel a párt elvesztette  

volna a tömegeknek azt a széles támogatását, amelyre mindenütt  t'- 

: maszkodott. Kautsky ezzel kapcsolatban megjegyeztet "Számunkra nem .  

az a fontos, hogy ez hogyan hat /a császári fogadás/ Bernsteinre  

ős Vollmarra, hanem hogyan hat ez a lakosság tömegeire. Számunkra  

politikai létezik és nem egyes személyek." 38/  

Ha a párt elfogadja ezt a javaslatot, akkor le kell mondania  

a köztársaság melletti agitáoiáról. "Németországban az összes al-

kotmányoknak -'itta Mehring - monarchikus. jellege volt. Németor- 

szágban még nem volt népi alkotmány. Valójában a szociáldemokraták-

nak le kell mondaniok a köztársasági meggyőződésükről? Valójában  

nekünk olyan alkotmányt kell támogatnunk, amelyet a német és fran-

cia fiatalok elhullajtott vérén hozott létre a vaskancellár? Ez  

Bernstein különleges kivánsága, amelyet feltétlenül el kell vet- 

nünk." 3g/  

• A monarchista alkotmány ellen ugyszintén harcoltak a köztár-

sasági burzsoázia legjobb képviselői, mint amilyenek voltak Jakoby  

és Ziegler, és mások. A szociáldemokráciának a burzsoázia e forra-  

eh~ 
dalmi hagyományait nemcsak folytatnia kell, ha nem tovább kell még  

36,/ Kautsky: Zum Parteitag. Die Neue Zeit Nr. 49.  
39./ Mehring Von Extra und anderer Wurat Die Neue Zeit Nr. 49.  
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mennie, ahogyan azt Babel jogosan 2#t megjegyezte: "Mi sok eset-

ben a burzsoá pártok örökösei vagyunk, de nem olyán értelemben, 

ahogyan ezt Heine értelmezi, mintha mi a burzsoá libéralizmust 

csak felváltanénk. Neme Nekünk azt tul kétl szárnyalnunk." 4o/  

A revizionisták lemondtak a korlátozott burzsoá forradalmi 

hagyományokról is.Niimbeezélvo arról, hogy a próletár forradalmi 

szellemet sohasem ismerték. "Bernstein minden uj követelése, ame-

lyet G felvetett ellentmond a köztáreasáii propagandának. Kiindul -

va ebből, nekünk meg kell változtatni programunkat és korlátozni 

'kell parlamenti tevékenységünket." 41/  

Az opportunisták, /mint Voltmar, Göhre/ azt állitották, hogy 

az államhatalom formájáról szóló kérdés másodrendit jelentőségű, a 

ezért nekik teljesen mindegy volt a köztársasági propaganda. Az 

alelnöki pozició elfoglalásában "nekünk még köszönetet kell monda-

nunk a porosz királynak ős a németcsászárnak de  még hajlonganunk 

kell az udvarban, amikor (Poroszországban még a háromlépcsős válasz- 

tásirendszer létézik ős a szociáldemokrácia még most is meg van 

fosztva a választásokon való részvételtől." 42/  Az opportunisták-

nak érthetetlen volt a burzsoá köztáréaság jelentősége a munkás -

mozgalom fejlődése szempontjából. dk le tudtak mondani a köztársa-

ságról ős ki tudtak békülni Németország monarchista rendszerével. 

Bár a köztársaság megvalósításával az egyik legközelebbi feladat 

vált volna valóvá. De az opportunistáknak a szocialista miniszterek 

és államtitkárok kinevezése fontosabb volt mindennél. Babel az op-

portunisták ilyenjellegei tevékenységét, mint hiperopportunizmust 

jellemezte. 

4o./ Protokoll... zu Dresden S. 3o8, 309. 
41/ Leipziger Volkszeitung N;. 151. 
42/ Bebels Bin Nachwort zum wizeprösidentfrage und Verwandtem. 

Die Neut Zeit. Nr. 49. 
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De ezeket az ultraopportunista eszméket a burzsoá lapok nagy 

lelkesedéssel fogadták. Voltmart nagyra értékelte a burzsoázia. 

"Frankfurter Zeitung" helyesen jegyezte meg a revizionista taktika 

célját. Teljesen helyesen mondta Vollmar ur, hogy az alelnöki po-

zicióról szóló gondolatnak milyen nagy értéke van a szociáldemok-

rácia számára. A párt ezzel nagy sikert é$ el nemcsak a Reichstag- 

ban, hanem ami fontosabb, választóinak egy nagy többségénél is..  És 

a forradalmi változás hivei jelentősen csökkennek."L43/ 	. 

És valóban a revizionisták teljes erejükkel törekedtek arra, . 

hogy a párt forradalmi szárnyának hiveit csökkentsék. 

TJgyszintén a burzsoá "Berliner Tagenblatt" nagy örömmel jel-

lemezte Bernstein pompás gondolatait, mely szerint a Reichstag szo• 

ciáldemokrata frakciója átalakitja a 3 milliós hadsereg férfias és 

hős harcát a monarchikus államforma előtti meghajlásba. Bernstein 

legelső és legfontosabb feladatát a párt udvari jellegének az elé-

résében látja. 44/  

A burzsoá lapok • egyáltalán nem tagadták a revizionista tervek 

egybeesését a burzsoázia érdekeivel. • 

Bernstein és Vollmar a párt taktikáját nehézkesnek tartották 

ős példaként emlegették Franciaországot. Különösen javasolták a 

német szociáldemokratáknak Jaures példáját figyelembe venni, aki 

akkor még nem itélte el Millerandot, sót akkor még megis védelmezte. 

Kétségtelen, hogy a német birodalomnak szüksége volt a ozociál- 

demokrácia mindenoldalu segitségére. A császár maga nyiltan kije-

lentette, csak nekem lenne egy Millerandom. Bebel nem félt kijelen. 

43/ Bebel: Ein Nachwort sum Vizeprdeidentfrage und Verwandtem. 
Die Neue Zeit. Nr. 49, 

44/ Mehring: Von Extra und anderer buret. Die Neue Zeit Nr. 40. 
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teni a. kongresszuson: "Nekünk van egy Voltmarunk, ez a bajor ki-

rály, aki teljesen egyenlő iJilleranddal."45/  

Kézenfekvő, hogy az opportunizmus . elfogadáea a német szociái-

_ demokrácia csődjét jelenti és a millerandizmus korlátlan behatolá-

sát a német szociáldemokráciába. 

A revizionisták taktikázgatása, ahogy ez a fentiekből látható, 

kiindult a revizionizmus elméleti alapjaiból és elsősorban az osz- 

tályharc csökkenéséről szóló bernateinista elméletből. "Ha mi ugy- 

lhatároznánk, mint a revizionisták, irts Bebel, akkor véglegesen 

olyan álláspontot kellene elfoglalnunk, amely teljesen lehetetlen-

né teszi tovább fenntartani a párt jelenlegi taktikáját". 46( Az 

alelnöki pozició elfoglalása után következtess volna más helyek elv 

foglalása és még több engedményt kellett volna tenni, mig végülia 

teljesen le kellett volna mondani a forradalmi harcról. A frakció- 

nak az adók, a hadihitelek mellett kellett volna szavaznia az im-

perialista Németország támogatása érdekében. /Ami meg is történt 

1913-ban, amikor a szociáldemokrácia kompromisszumot kötött a 2i+ 

berálisokkal az 1912-es választásokon./ Haraggal, de jogosan je- 

gyezte meg Bebel, hogy "az alelnöki kérdésről kialakult vitát a 

legszégyenteljesebbnek tartom, amelyet a pártra rákényszeritettek: 

Nagy forradalmi meggyőződéssel vet#ette el ó4ehring a revizi-

onista terveken "Mi tiszteljük a véleményszabadságot ás a párt 

minden tagjának véleményét, de cask a szervezeti szabályzat ás a 

pártprogram alapján. Minden erőnket kötelességtank a program érde-

kelnek alávetni ős ezért, bár minden demagóg zajt, amely hangulatot 

akar teremteni, elvetünk, mivel mi a program alapján vagyunk. kitin-
, 

den törekvésnek ős kétségnek, amely pártprogramunk irányában meg- 

45/ Protokoll.... zu Dresden. 8. 316. 
46/ Babel: Bin Nachwort zum... Nr. 49. 

4 ! Bebels Bin Nachwort sum... Die NeueZeit Ni'.  49. 
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nyilvánult tekintet nélkül arra a tendenciára, hogy a kapitalista 

társadalmat felemeljék; valamint a párton belül végbemenő szellemi  

dezorganizációra mi erősebbek leszünk, mint a mi állami "elvtársa-

ink" vagy a "szövetséges elvtársaink", meri bennünket a modern 

proletáriátus forradalmi öntudata vezet," 48/ 

De a párt nem minden vezetője harcolt ennyire nyiltan a re 

vizionizmus ellen. Kautéky cikkeiben törekedett mindenoldaluan á 

revizionizmus veszélyét csökkenteni. Kautekyra mér ekkor jellem-

ző az ortodoxok és a revizionisták között lévő ingadozás. Bár a 

• revizionistákat nyiltan nem védelmezi, de mindég lehetőséget to 

141 arra,'hogy elmossa . a revizionisták és a vele szembenálló szárny 

közötti szakadékot. Kauteky közvetlenül a kongresszus előtt egy 

cikket jelentetett meg, amelyben a következő volti "A revizionis- 

táknak nincs téljes és világos képük saját nézeteikről és aAga az 

egésá revizionizmus nem képvisel egy végleges és rendszerezett el- 

méletet, következée -képpen nincs végleges taktikája sem." 49/ 

Kautekynak ez az állítása objektive a revizionisták megeeen- 

téléül szolgál. Ebben oz időben pontosan meg lehet állapítani, 

hogy a revizionizmus általában egy kiforrott, renizerezett a ma- 

ga nemében, antimarxista elmélet volt és meghatározott taktikája 

volt. Nem hiába irts abban az időben Lenine"Eosy mi a lényege a 

"régi dogmatikus" marxizmussal "kritikusan" szembenálló "új" I-

rányzatnak, azt elég határozottan megmondotta Bernstein és meg- 

. mutatta  Millerand." 50/ Meghatározva a revizionizmus osztálylé-

nyegét, Lenin  megjegyezte, "tartalmát tekintve ennek az irányzat-

nak nem is kellett fejlődnie és alakulnia' készen hozták át a 

burzsoáirodalomból a szocialista irodalomba'*? 51/ 

'48/ Mehrings Desorganieotion der Geister. Die Neue Zeit Nr. 45. 
49/ K.Kautskys Noch enin Wort sum Parteitag. Die Neue Zeit Nr. 

50. 
5o/ V.I. Lenin: OM. 5.k. 363 old. 
51/ V.I. Lenint V.o. 

• 
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I{auteky-nek nem pártszerű nézetével, akinek döntő befolyása 

volt a pártban nem lehetett következetesen a revizionizmus ellen 

fellépni. 

Az opportunisták felszólalvá a kongresszuson nem tudták meg- 

alapozni saját nézetűket a taktikai kérdésben és látva terveik si-

kertelenségét ugyanugy, mint a kongresszus előtti gyűléseken a kül-

dötteknek azt sugálmazták, hogy a felmerült kérdés jelentéktelen. 

Vallmar, aki a taktikai kérdésben Bábellel együtt szintén előadói 

beszédet mondott, nem tudott Bebel ellen semmit felhozni. Vollmer 

ős Bernstein kijelentették, "hogy ez a kérdés egyenesen a dolgok- 

ból következik, de egyáltalán nem elsősendü jelentóségü." 52/  Voll- 

mar felszólalása Bebel személyének volt irányitva, amikor a párt 

diktátorának nevezte, hirtelen embernek, aki nem tudja magát tar- 

tóztatni, s aki könnyen saját hangulatának rabjává válik.5 3/ Ebből 

az következett, hogy a felmerült kérdést csak Bebel egyéni jellem-

vonásából vitatták meg. Vollmer hasonló felszálalásait csak ugy 

értékelhetjük, mint amely Bebelnek a pártvezetésről való álcázó . 

eltávolitását követeli. 

Auer é3Bernstein megjegyezték, hogy az alelnökségi kérdés 

egyáltalán nem elméleti kérdés, /Auer korábban azt mondta, hogy 

ennek elméleti jelentősége van/ hanem a párt gyakorlatának szem-

pontjából van jelentősége. Szociáldemokrata alelnök -.állitották 

meggyorsithatja a szociáldemokraták törvényjavaslatainak a megva-

lósitását. 54/  

Ezzel kapcsolatban Bebel megjegyezte: "A német birodalomban 

az összes törvényhozási törekvések, de a világ összes parlamentjé- 

ben is céak nagyon kielégitetlenek, és jelentéktelenek. Az osztály- 

52/ Protokoll .:. zu Dresden 3. 345. 
53/ U.o. 3.333. 
54/ H.o. 3.370. 	. 
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társadalomban osztálytörvények uralkodnak, melyek egyre inkább 

élesebbek."55/  A burzsoázia a győztes forradalom eredményeképpen 

haladó törvényeket alkotott, azonban az imperializmus korszakában 

a reakciós burzsoáziának már nincs sziksége semmilyen haladó tör- 

vényre. A revizionisták képtelenek megkülönböztetni a XVIII. szd. 

burzsoáziáját a Xi. szd. burzsoáziájától. 

Az opportunisták felszálalásaikban tagadták a revizionizmus 

létezését a párton belül, kinyilvánították a párt egységét. A re-

vizionisták a pártegység meséjét alkották meg abból a célból, hogy 

megakadályozzák a pártból való kizárásukat. 

Voilmar, amikor a revizionizmusról beszélt, megjegyezte, hogy 

ez a radikálisok kigondolása, és ez olyan csoda, amelyet még soha 

senki nem látott. Ez az elmélet fanatikusainak terméke. Mindennek 

-ellenére rámutatott, a maga módján természetesen, a nem létező revi-

zionizmus okaira. "Mindannyionknak különböző vérmérséklete, tempe- 

ramentuma van, aminek következtében különböző módón fogunk fel és 

magyarázunk meg azonos dolgokat. Mindent megmagyaráz ez az ok." 56/ 

Kolb meghatározva a revizionizmus lényegét nagyon buszkén ki-

jelentettes "A revizionizmus az nem más, mint a jelenlegi takti- 

kőnk. Kacatig► és köztem a véleménykülönbség csak abban van, hogy 

ő hiszi, hogy a kapitalizmus pusztulása elkerülhetetlen, ős azt 

gondolom, hogy ennek megváltoztatását elérhetjük törvényes uton is. 

Nekem ugy tűnik, hogy mi most egy most végbemenő szocialista tor- 

radalom központjában vágyunk. Mi lassan akarjuk a kapitalista tár-

sadalom gazdasági alapjait megváltoztatni és akkor majd megválto-

zik a politikai felépitmény is. "57/ 

Kolb állitotta, hogy a párton bélül létezik ilyen áramlat, 

de mégis arra törekedétt, hogy kinyilvánitsa á nézetek egységét 

55/ Protokoll... zu Dresden.  S. 307 
56/  11.0. 3. 333. 
57/ U.o. 3. 348, 349. 



ős a párt egységes célját. Kolb számára nem bir különleges jelen-

tőséggel az, hogy ki milyen alapon.van a pártban, a fontos csak 

az, hogy nyilvánosan párttagnak vallja magát, a párt elméleti alap- 

: jai nélkül. Ő nyiltan kijelentette felszólalásában, a revizionisták 

általoly sokszor hangoztatott osztályharc tágadását. 	. 

Auer az opportunisták folyóiratában közvetlenül a kongresszus 

előtt nyilvánosságra hozott cikkében irta: "Okosabb lett volna, ha 

Bernstein elképzeléseit a frakció előtt ismertette volna, mert ak- 

kor nem látszott volna, hogy a pártban vannak ellentétek, amelyek 

szakadásra vezethetnek."58/ Véleménye szerint az ellentéteket el 

kell leplezni és nem beszélni róluk. De ennek ellenére nagyon gyor- 

san megváltozott korábban hangoztatott véleménye, amelyben elis-

merte a pártban létező mély ellentéteket. Auer a kongresszuson ki-

jelentette a "Mi soha nem voltunk olyan egységesek, mint most, Bern- 

stein nagyon jó  elvtárs, akivel én mindig együtt harcoltam. Vádol-

ják a revizionistákat abban, hogy ők tagadják az osztályharcit, ha 

igy cselekednének, akkor'Ők álátulnák a pártot. De mutassanak nekem 

csak egy revizionistát, án még soha ilyet nem láttam." 59/ 

Néhány revizionista beszél a pártban meglévő revizionista 

tendenciáról és féltek a pártból való kizárástól, ezért felhivtak 

az ortodoxok ős a revizionisták között végbemenő harc beszttnteté- 

sere, de nem marxista alapokon. Igy szólalt fel pl. az opportunis-

ta Timms "Nekem meggyőződésem, hogyha ez /a két áramlat további 

létezése/ igy fog folytatódni, akkor ez a dolog a párt szakadásé - 

val fogvyégződni. Mi most hatalmas párttá váltunk, mögöttünk 8 kü-

lönböző szervezetek nagy tömege áll és a mi feladatunk abban van, 

hogy megtartsuk és kibékitsük a különböző áramlatokat sorainkban." 84  

58/ I. Auer: Znm sozialdemokratischen Parteitag zu Dresden. 
Sozialistische Lbnatehefte Nr.9. 

59/ Protokoll... zu Dresden S. 366, 367. 
6o/ U.o. 361. 
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A revizionisták minden eszközt felhasználtak arra, hogy most-

.már elérjék számukra a legfontosabbat, azt, hogy a pártban marad-

hassanak. A revizionista pártellenes törekvések ellen határozottan  

felszólaltak a kongresszus küldöttei. Bebel fellépett azok ellen  

a nézetek ellen, amelyek azt tartották, hogy a revizionizmus osak  ' 

egy hangulat, s azt mondotta, hogy a revizionizmus "céljául azt . 

állitotta, hogy a kormányban hatalomra kerüljön és szocialista mi- 
OZ  

nisztériumot alakítson, vagy szocialista államtitkárokat szerezzem  

Bebel leghatározottabban elvetette  ' a pártegységről kigondolt mi-

toszt, amikor kijelentette: "Csak ne beszéljenek a párt egységéről,  

ez nem igaz ős én ezt a leghatározottabban elvetem. Soha nem vol-  

tunk korábban ennyire nem egységesek, mint éppen most. Az ellenté-

.tek soha nem voltak még ilyan mélyek, mint most."62/  

Stücklen felszólalásában még következetesebb volt, mink Bebel  

"Pártunknak proletár forradalmi jellege van és ezért a párt veze-

tősége nem lehet az "akadémikusok" kezében, hanem csak azoknak az  

elvtársaknak a kezében, akik együtt mennek a néppel."  63/ Ezeket 	' 

a szavakat a delegátusok többsóöca teljesen támogatta.  

Bebel beszédének végén felhivta a kongresszust arra a javas-

latra szavazni, amely élesen elitélte a revizionista áramlatokat.  

"Most, amikor a revizionizmus az utóbbi választások után különle  

ges erővel rendelkezik, mivel minden figyelmét a frakcióra fordi-  

tott; most amikor a pártkongresszusnak véglegesen határoznia kell'  

ebben a kérdésben és ugyszintén ki kell nyilvánitania a véleményét  

a frakció tevékenységét illetően is. Meggyőződésem, hogy a kongresz-  

szus ezt a kérdést a párt történelmi feladata teljesitésének  szelle-

mében oldja meg." 64/  

61/ Protokoll:,. zu Dresden 3. 315.  
62/ U.o. S. 319:  
63/ U.o.  S. 353.  
64/ U10. '3. 320,  321.  
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Babel, Singer, Kautsky benyujtott határozati javaslata, amely 

kifejezésre juttatta azt a készséget,. hogy megőrizzék a párt ko-

rábbi taktikáját, valamint a leghatározottabb módon elvetett min- -

den revizionista tendenciát a párt taktikájának megváltoztatására 

a burzsoázia érdekében. Voltak törekvések, hogy a benyujtott ja- 

vaslat erejét gyengitsők. Az opportunista szakszervezeti vezér 

Legien javasolta, hogy a javaslatból huzzák ki a "revizionista 

áramlatok" szavakat, azonban ezeket elvetették.  A határozati ja- 

vaslatot lényegtelen kiigazításokkal a kongresszus elfogadta. 

A javaslat mellett. szavazott 288 ktildött, ellene 11. A hatá- 

rozat mellett szavazott Auer, Kolb, Südekum, Vollmar, a kongresz-

szus nagy derültsége közepette. A javaslat ellen szavazott Bern 

stein, Dawid, Grünberg, 	Schwarcz ős mások. voltak, akik.a 

határozati javaslatot bizonyos következetlensége miatt vetették el. 

. E határozat elfogadása a revizionizmus elvetőséből a prole-

tárpárt taktikájának, amely az osztályharc alapján áll annak vő-

delmóről tanuskodott. A kongresszus határozottan elitélte a revi-

zionistáknak nemcsak taktikai terveit, hanem az egész revizioniz- 

must, mint pártellenes áramlatot. 

A párt taktikája irányitva volt, mint korábban is az uralko-

dó osztályok ellen. 

A kongresszus napirendjén volt még május 1-e megunneplósónek 

kérdése,. valamint az általános tömegsztrájkról szóló kérdés. E kőr- 

déseket nagyon gyorsan megvitatták, a kongresszus különleges jelen-

tőséget ezeknek nem tulajdonitott. 

Mint a fentiekben már rámutattunk Németországban megünnepel- 

tők mind május l-ót, de ezek az Unnepségek változó sikerrel foly-

tak le. 

E kérdősben világosan tükröződött ős kifejeződött a párt ős 
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a szakszervezet közötti viszony. Ismeretes a szakszervezetek veze-

tőinek negativ álláspontja május 1 megünneplésével kapcsolatban, 

s éppen e kérdésben a párt és a szakszervezetek között éles viták 

folytak, hogy ebben a kérdésben helyes döntést érjenek el, elen-

gedhetetlen feltétel a párt vezető szerepe. Ismeretes,az, hogy a 

szakszervezetek opportunista vezetés alatt álltak. A szakszerveze-

ti vezetők 'bzakazervezeti függetlenséget" hangoztattak a párttal 

szemben. Ennek volt köszönhető az, hogy a szakszervezetek lényegé- 

ben politikai munkát nem folytattak. Viszont a német szociáldemok• 

rata párt vezetősége a kivételes törvény bukása után nem ismerte 

fel a szakszervezeteőriási jelentőségét a munkásosztály politikai 

harca szempontjából, mivel a szakszervezeteket ekkor még lebecsül- 

ték. A későbbiekben ezt javitani akarták, de nem sikerült a párt 

és szakszervezet közötti egészséges kapcsolatot kiépiteni. Bár az 

un."független" szakszervezetek munkájában, különösen a tömegeknél 

és a közép- és alsóbb vezetésnél, érvényesült a párt ideológiai 60 

politikai befolyása, mégsem váltak a szakszervezetek, minden éraab. 

védelmi jellegük mellett, még Mrrx által meghatározott politikai 

harc iskoláivá. 

Május 1 megünneplésével kapcsolatban benyujtott javaslatok 

többsége az ünnep jobb szervezett véghezvitelét érintette. Pride-

berg és Breslau pártszervezeteinek javaslataiban rámutattak arra, 

hogy a pártvezetőség május 1 alkalmából bocsásson ki több röpla- 

pot, plakátot, amelyek a megfelelő formában kifejezésre juttatják 

a munkások követeléseit. Szükséges, hogy e nap alkalmából energi-

kusabb propagandát fejtsenek ki az Internacionáló kongresszusi ha-

tározatainak értelmében, nagyszabásu munkásgyüléseket szervezzenek 

a munkaidő csökkentéséért, a munkások helyzetének javitásáért. 65/ 

65/ Protokoll... zu Dresden. S. 123. 
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Az elfogadott határozatban hangzotta "A  pártkongresszus kifejezi 

azt, hogy május 1-én általános munkabeszűntetés legyen és valósit-

sák meg ezt ott, ahol erre lehetőség van." 66/ 

A kongresszus döntő többsége elvetette azt a müncheni javas-

latot, amely kifejezésre juttatta, hogy május 1 megünneplését min- 

denütt május első vasárnapján kell megvalósitani. 

De ugyszintén elvetették ezt a düsseldorfi javaslatot, ahol 

rámutattak arra, hogy május 1-ét mindenütt munkabeszüntetéssel 

kell megünnepelni, ahogy ezt elhatározta az Internacionálé kong- . 

.resezusa. 

A kongresszus kibékitő határozatot fogadott el. Az elfogadott 

határozat második részében, ahol a május 1-i munkabeszüntetésről 

volt sz6, ezt olyan feltételhez szabták, hogy a munkabeszűntetés 

megvalósitáea mindig a helyi adottságoktól és feltételektől függ. 

. Ilymódon lényegben ez a kitétel az opportunizmusnak kompromisszu- 

.. mos engedményt tett. 

Az általános sztrájk kérdése a kongresszuson nagyon jelenték- 

telex:  helyet foglalt el, bár az általános sztrájk eszméje a kong-

resszus előtti gyilléseken vetődött fel. Még 19o3 januárjában Szász-

ország 12 Os  13-as választókerületének pártkonferenciáján az itt 

felszólaló Klott kijelentette, hogy az általános választójog bele- 

setése egy távoli idő kérdése. Ennek a meggyorsitására szükséges 

alkalmazni az általános sztrájkot, mint eszközt. 67/  

De ezen a konferencián arra hivatkozva, hogy ennek a kérdés-

nek z elméleti jélentősége van, és hogy ez a kérdés még nincs kidol-

gozva, elvetették. Néhány szónok olyan lehetetlen állitással lépett 

fel, hogy ilyen sztrájkot csók szervezetlen munkásokkal, de nem 

66/ Protokoll... zu Dresden S. 422. 
67/ Leipziger Volkszeitung Nr. 18. 
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szervezett munkásokkal léhet megvalósitani. 68/  A kérdés - lényege 

pedig éppen forditva van, mert ha egy ilyen nagyjelentőségű sztrájk 

megvalósitására a munkások szervezettsége egyik fontos előfeltételt 

jelent. 

A berlini gyűlésen felszólaló Frideberg, aki azt állitotta,. 

hogy meg kell változtatni a párt taktikájának jellegét, mivel a 

parlamenti uton az osztályuralmat elérni nem lehet, annál is in- 

kább, mert a parlamentarizmus már tul élte magát. Azt mondotta, 

hogy az általános sztrájk propagandájának szükségességével lehet 

elérni az osztályuralmat, mint egyetlen helyes eszközze1.19/ 

Frideberg aztáltalános sztrájkról anarchista szellemben be-

szélt. Ő bár helyesen mutatott rá á politikai hatalomnak a parla- 

menten kereeztül való kivivásának lehetetlenségére, de ezzel együtt 

káros volt, és anarchista jelenség volt az általános sztrájkról • 

ügy beszélni, mint amely politikai hatalom kivivásának eszköze. 

Nyilvánvaló, hogy a tömegsztrájk ilyen megvilágitása kárós volt. 

E kérdésben Bebel a párt jenai kongresszusán élesen elitélte az 

anarchószindikalistákat. 

Az opportunisták a tömegsztrájk eszméjét, mint a harc egyik 

eszközét tartották károsnak és elfogadhatatlannak. Auer, még a 

kongresszus előtt ktelentette, hogy az általános sztrájkról sz61ó 

gondolat nem más, mint egy általános értelmetlenség. Néhány szónok 

kijelentette, hogy a szociáldemokrata mozgalom kereteiben az álta-

lános sztrájk lehetetlenség, csak kárt okoz az egész mozgalom ezá 

mára. 7o/  A szakszervezetek opportunista vezetője Legion csak eze- 

ket a nézeteket aláhuzta: "Az általános tömegsztrájk propagandája, 

68/ Leipziger volkezeitung Nr. 18. 
69/ üorwarts Nr. 191. 
70/ vorw$rts Nr. 191. 
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a sztrájkok megvalósitásának egy szerencsétlen eszköze a jövőben:
711  

Az opportunisták mindenáron arra törekedtek, hogy a felmerült kér-

dést vegyék le a koflgresszus napirendjéről. 

Priedeberg javaslata ellen, melyhez nyiltan csatlakozott Kauts-

' ky, Stadhagen, Zetkin, Luxemburg, a kongresszuson felszólalt Legien 

ős Ledebour. Frideberg javaslatában, amely alapjában véve helyes 

volt.,  tekintettel arra, hogy a felmerült javaslatban az általános 

sztrájkról helyesen volt szó és nem anarchista azellembeni "A párt-

kongresszus megbizza a pártvezetőséget, hogy a következő pártkong- 

resszus napirendjére vegye fel az általános sztrájkról szóló kér- 

dést." 72/ 

Legion felszólalva a kongresszuson arra hivatt fel, hogy a kér-

dés megvitatásának elvi jelentősége van, a ezért a kongresszuson 

megvitatni nem kell. Bog ha az amsterdami internacionálé kongress-

ezue elfogadja eat a kérdést, akkor Németországnak ez elfogadha-

tatlan.73/  "Nem kell semmilyen uj eszköz, hogy a továbbiakban is 

a szakszervezeteket, a munkásosztály felszabaditó harcának fontos 

tényezőjeként azámitsák, hanem-már csak a megkezdett harc nyugodt 

folytatása kell.  Németországban a tömegsztrájk eszméje nem fog ki- 

váltari együttérzést."74/  Ledébour ehhez még hozzátette, hogy ez 

a javaslat csak Frideberg egy szerencsétlen gondolataa 75/ 

Legion már előre elveti az amsterdami-határozatot', indokolva, 

hogy németországra nem vonatkozik a tömegsztrájk, Legiennek es  a 

kijelentése fényesen bizonyitja azt, hogy az opportunisták hogyan 

teijesitették a kongresszusok határozatait. Az opportunistáknak a  

nyugodt harcról szóló elmélete a burzsoázia kezére játszott. Telje-

sen nyilvánvaló ős nincs semmi kétely abban, hogy a ezakezerveze- 

71/k.Jfermu: Pa3BVCTxe npc4COCO3HOro ABxxeHHa B PepmaHViu aa 1894-1903 r 
72/ Protokoll... zu Dresden S. 134. 	cTp. 15 
73/ U.o, S. 432. 
74/ K.JIerHx: PaaBxTxe npoipcom3HOro... , cxp.I6. 
75/ Protokoll... zu Dresden S. 433. - 
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teknek az ilyen vezetőit a munkáltatók megvásárolták. E kérdésben  

a kongresszus elvetette Prideberg javaslatát és az opportunisták  

felülkerekedtek, azonban e kérdés a kongresszus után a párt kü-

lönböző fórumain vita tárgyát képezte.  

1903 októberének közepén Parwus, aki 19o3-ban még marxista  

alapokon állt, egy cikket jelentetett meg a tömegsztrájkról. Par-

wus kijelenti, hogy nem elegendő csak határozatokat elfogadni, ha-

nem azt is tudni kell, hogyha célhoz milyen eszközök vezetnek.  

' Minden  bizonnyal a parlamenti választásokón kivid vannak még más  

harci formák is. A politikai tömegsztrájk speciális céllal lehet  

támadó és védekező. A politikai tömegsztrájk figyelembevéve a fel-

tételeket történelmi ezüekségszerüség. Parwus felvetette azt a  

kérdést, hogyha a munkásosztálytól el akarják venni a választójo-

got, akkor milyen eszkpzökkel kell azt megvédeni? 76/  

Valóban  a német és a nemzetközi szociáldemokráciát nagyon  

érdekelte ebben az időben a tömegsztrájk. Az ellentétek kiélező-  

déle az imperializmus idején a munkáspártokat a harc élesebb forr  

máira viszi. Az orosz munkásosztály ujtipusu pártjának vezetésé-

vel nagyszerűen tudta felhasználni ezeket a harci formákat és uj  

korszakot nyitott meg a nemzetközi munkásmozgalom történetében.  

A továbbiakban szükséges a dre zdai pártkongresszus általá-

nos értékelését bemutatni, ugyszintén a kongresszus határozatai-

nak következetlenségeit. Az értékelésnél figyelembe kell venni,  

a pártban  meglévő két áramlat visszhangját.  

Ahogy ez már bemutatást nyert, a kongresszus fő kérdése a  

taktikáról szőlő kérdés. A revizionisták a kongresszus után is  
fenntartották és megőrizték korábbi meggyőződésüket. 6k általában  

76/ Leipziger Volkszeitung. Nr. 242.  
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a drezdai pártkongresszust negativan értékelték. Egészében értékel-

ve a kongresszus eredményeit Elm a következőket irta: "A drezdai 

pártkongresszus kevésre tanitott meg és a küldöttek többsége csa-

lódással tért haza. Sok kárt okozott a proletáriátus ügyének és 

mi csak örülhetünk annak, hogy még sokára lesznek választások. 

A párt ereje jelentősen gyengült a kongresszus után és most nem 

tud olyan mértékben harcolni az ellenséggel, mint korábban." 77/  

Ugyszintén elveti azt a harcot, amely kifejezésre jutottsa határo-

zatban, ée csak arra a harcra hiv fel, melyet a tredeunionisták 

folytatnak. "Mi nagy haladást értünk el a szakszervezetekben és 

jobban ismerjük a tömegeket, mint Bebel, ásta gazdasági helyzetünk, 

már elég erős lesz, akkor majd a burzsoá társadalmi rendszert ezo- 

cialistává épitjük. „78/  

Különösen éles kritika alá vetette Bernstein a taktikáról szó-

ló határozatot. "Ez a taktika - irts 6 - felesleges, lehetetlen, 

e ezért a pártban dolgozni is lehetetlen, „79/  de Bernstein megálla-

pitotta a revizionisták feladatát: bemutatni a határozat tarthatat-

lanságát ás elérni, hogy megváltoztassák. 8o/  

A revizionisták nem mondtak le a további pártellenes harcról, 

sőt ők a nézeteltérések elmélyitésére hivtak fel és nem vetették 

alá magukat a többség határozatainak. 

Sajátos módon értékelte a kongresszus munkáját Kautsky. 8 

'megjegyzi: "Az utóbbi idő revizionista mozgalmát nem lehet megér-

teni, mert ha felosztjuk két részre, elméletire, azaz tudatosra 

és gyakorlatira, azaz öntudatlanra, akkor csak az elsó csoport 

érzi magát leleplezettnek kiindulva a határozatból. A második cso-

port csak egy meghat ározott hangulatot képez, amely mindig volt 

77/ A. Elms Der Parteitag dee Sieges. Soz. Monatshefte Kr. lo. 
78/ A Elms U.o. 
79/ E Bernstein: 1878 und. 19o3. Soz. Monhefte. Kr. lo. 
80/ U.o. 
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ős lesz a pártban."81/  

Kautsky korlátozza a revizionizmus kiterjedését, a revizio-

nisták, ezek olyan emberek Bernstein kárul, akik Németország egy 

politikai tényezőjét alkotják. Kautsky véleménye szerint a revi-

zionizmust Bernstein Angliából importálta. Ő nem Jutat rá a revi-

zionizmus szociális alapjaira Németországban, hanem csak az embe-

rek különböző jellemvonásaira, valamint Németország fejlődésének 

sokréttteégére és szerinte, csak ezek a feltételek képezik a revi-

zionizmus elterjedésének alapját. 

Kautekynak a szociáldemokrata mozgalomban  kifejtett tevékeny- 

sége kezdetétől idegen volt a marxizmus igazi forradalmi szelleme 

nem értette meg valójában, hogy a revizionizmus burzsoá ideológiát 

képvisel és ezért 8 a revizionistákat soha nem jellemezte ugy, mint 

akik objektive a burzsoázia képviselői a munkásmozgalomban. 

A kongresszusi delegátusok többsége együtt Bebellel azt tar-

totta, hogy a revizionizmus egyik jelentős szociális bázisa az 

un. akadémikusok nagy száma és befolyásos poziciója a pártban. "A 

kongresszus munkája bebizonyietrtta, hogy pártunkban sok olyan sze-

mély van, akik a szocialista mozgalomban  csak saját érdekeiket lát-

ják, akik egyéni ügyeiket a párt ügyei fölé helyezik. De a párt 

ilyen személyei nem dolgoznak, hanem csak a kulisszák mögött tevé- 

kenykednek." 82/  

Bebel a kongresszuson, amennyire ez lehetőséges volt, töreke-

dett rámutatni a munkásarisztokrácia szerepére is. Bebel ezzel kap-

csolatban a következőt mondotta: "a revizionisták másik része a 

munkásosztályból származik, ők látták a munkásosztály helyzetét, 

elnyomását. Sokan megtették saját karrierjüket és a proletáriátus- 

81/ K. Kauteky: Der Dresdener Parteitag. Die Neue Zeit Ni'.  52. 
82/ Der Parteitag zu Dresden. Gleichheit Ni'.  21. 
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hoz csak származásuk szerint tartoznak."83 
 
/ Bebel ellentétben 

Kautskyval látta a revizionizmus osztály és szociális bázisát és 

ugyszintén ennek az ideológiának osztálylényegét is: 

De ezzel együtt Bebel helytelenül jegyezte meg:"a revizio- 

nizmusnak pártunkban nincs sikere, hanem csak kárt okoz a pártnak. 

A revizionizmus szótforgácsolja erőnket és akadályozza fejlődésün-

ket és kényezerit bennünket az egymás közötti harcra." 84/  

Ezek a vélemények bár a maguk nemóben helyesek, de nem ártó- 

kelták a  revizionizmus káros voltát óe helytelenül mutatták rá 

az ellene folytatott harcra, amiből a következetlenség jutott ki-

fejezésre. 	 . 

Rosa Luxemburg helyesen ós jogosan jegyezte meg, hogy a  re-

vizionizmusnak kapcsolata van a burzsoáziával. "A drezdai párt-

kongresszus, nemcsak erőteljesebben huzta alá agti korábbi itéle-

tünket, hanem egyidőben elitélte a revizionizmus másik oldalát, 

azaz politikai etikáját, amely a burzsoáziával való kapcsolatban 

gyökeredzik . 085/  De Luxemburg nem áll meg a következtetéseknél, 

hanem gyakorlati intézkedéseket javasol a revizionizmus elleni 

harcban. "Az idő megérett arra, hogy a pártot megtisztitsuk'a ezét- 

forgácsolódás eleméitől, akik az utóbbi 5  év alatt megerősödtek."86 1  

Ez a nézet volt a legkövetkezetesebb, amely követelte a revizionis-

ták;  kizárását a pártból. 

A pártkongresszus jelentősége nagy. A kongresszus megvédelmez-

te a revizionisták támadásaitól korábbi álláspontját, a leghatáro-

zottabban leleplezte a revizionista törekvéseket. A kongresszus 

elitélte a revizionistákat, nemcsak 'a taktikai kérdésben, hanem 

83/ Protokoll... zu Dresden. S. 32o. 
84/ U.o. 	• • 

85/ R.Luxemburg: Geknichte Hoffnungen. Die Neue Zeit, IJr.2. 
1903/04. • 	. 

86/ R.Luxemburgs17.0. 
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az egésa revizionizmust, mint a párton beliili áramlatot ős az 

egész revizionizmust elvetette. 	. 

Nagy  jelentősége volt a koágresszuenak még abból a szempont-

ból is, hogy a marxista taktika védelme Nillerand árulása után 

H történt. A német proletáriátus nem engedte hogy becsapják, hogy 

pártját liberáne reformista párttá alakitsák át. A korábbi tak-

tika védelme nagy jelentőséggel bir a világ munkáspártjainak szá-

mára. 

A drezdai pártkongresszus a leghatározottabb volt az összes 

kongresszusok közül, ahol a revizionizmus kérdését vitatták meg. 

A revizionizmus ilyen éles leleplezését és elitélését a tömeges 

munkásmozgalom növekedése tette lehetővé. Nagyjelentőségű volt a 

'•szokssámu kongresszus előtti pártlilés, ahol már a kongresszus 

előtt elitélték az uj revizionista törekvéseket. A tömegmozgalom 

növekedésének hatása és a párt tagjainak fellépései jelentették 

az elsőrendii,döntő feltételt a kongresszus ilyenirányu kimenete-

lére. 

Bár.kedvezó feltételek voltak az elfogadott. határozat még- 
 

sem volt következetes. Teljesen jogosan irta ebben az időben Ple-

hanov a kongreeszusrált "Ni forrón üdvözöljük a vörös kongresszust, 

de mi nem akarjuk saját magunkat becsapni rózsás reményekkel, A 

revizionizmust ugyan halálraitélték ős ez nagyon j6. De a revizio-

nisták, ugy mint előbb fontos pozíciót töltenek be a párt kUlönbö• 

ző szerveiben és ez nagyon roses, azért, mert 6k minden'bizonnyal 

felhasználják. ezeket a poziciókat saját céljuk érdekében. Az iga-

zat megvallva, mi azt gondoljuk, hogy a drezdai kongresszus többet 

tehetett volna, mint tett a revizionisták gyakorlati befolyáóának 

gyengítése érdekében."87/ 

87/ IInexaxos: KpacxeK cseau s xpacaoK cTpaxe.41cxpa M49  
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A pártban semmilyen egység nem', volt, hanem eszmei szétforgá-

csoltság de  e téren két vonal volta pártban. A forradalmi szárny  

harca és győzelme ideiglenes,következetlen volt.  

A párt vezető szerveiben volt a következetes:szociáldemokra  

táknak egy csoportja, amely már akkor követelte a Szervezeti eze-  

kitárt az opportunistákkal. De a kongresszuson ők sem vetették  

fel a revizionisták kizárásának kérdését a pártból ée ezt az  

elvi harcot nem vitték végig.  

A német. szociáldemokraták többsége nem tartotta a revisio  

nistákkal való szervezeti szakitás szükségességé.t..Kautsky a kong-

resszus előtt irtsa "Bérnstein csak ismerje be, hogy az 8 takti-

kai.javaslata csak egyszeriien szeszélyesség volt é's akkor ezt az  

egész kérdést eldöntöttnek lehet tarteni"'. 88/ Természetesen ilyen  

és hasonló módszerekkel lehetetlen volt  a  szervezeti szakitást  

megvalósítani. A párt vezetőinak többsége azt gondolta, hogy mi-

vel az opportunistáknak nincs talajuk a munkásosztály körében de  

mivel a nagy tömegek a marxista szárny mögött állnak:/ez valójában  

igy is volt/ a revizionisták végül saját maguk be fogják látni  

mélységes hibájukat.  

'Plehanovnak más véleménye Volt:  "Bernstein nem olyan veszély-

telen a párt számára, mint ahogy az ők gondolják. Még nagyon sok  

kárt fog okozni a pártnak."  89/ Lenin ezt. a.körulményt azzal ma-  

gyarázta meg, hogy "az opportunizmust.nem ritkán elhajlásnak és 
 

szélsőségnek tartották, de mégis a szociáldemokrata'párt.összete-

vő részének." 90/ 	 . 

A drezdai pártkongresszus elitölte a pártellenes törekvése-

ket, de nem vitte végig ezt a harcot a következetes szervezeti  

88/ K.Kautskya Noah ein Wort zum Parteitag. Die Neue Zeit. Nr.5o.  
89/ Hnexaxos: KpacHU ?? c%van B xpacUOK c ~tpaae. ➢icxpa  M49.  
9o/ V.I . Lenini  OM. 21.k. 314. old.  
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szakitásig. 	. 

A továbbiakban szükséges bemutatnia német ős a nemzetközi 

munkásosztály viszonyát a drezdai pártkongresszus határozataihoz. 

A határozat meghozatalát ős a kongresszus egész munkáját a 
német munkásosztály nagy figyelemmel kisérte.és mély visszhangot 

váltott ki a munkásosztály körében. A kongresszus után egész Német- 

; 

	

	nagyszámu üléseket tártottak, ahol megvitatták a legfon- 

tosabb kérdéseket. A gyülések nagyon viharosan zajlottak le. 

Anton város helyi pártszervezetének határozatában mondották) 

"A gyűlés kijelenti, hogy egyetért a pártkongresszus határozatai 

val, és elvárjá, hogy a pártvezetőség véglegesen megvaldsitja a 

még el nem döntött kérdéseket a pártban". 91/ A felezőfalók kijelen-

tették, hogy a Bebel által beterjesztett határozat a leghelyesebb. 

Értékelve a taktikai kérdésben lezajlott vita eredményét a 

"éőagdeburger Volksstimme" irtat "A taktikáról szóló határozat a ra- 

dikalizmus győzelme a pártban. Mi folytathatjuk harcunkat a bur- 

zsoázia pártjaival és az uralkodó osztályokkal ős e harcot az egész 

kapitalista társadalom ellen irányitjuk." 92/ 

A sbhandaui gyulás egyhangulag elfogadta: "a gyűlés kijelen-

ti, hogy a kongresszus határozatával teljesen egyetért és üdvözli, 

hogy a bernsteiniánusok törekvéseit legyőzték és aláhozza a szoci-

áldemokrácia forradalmi osztályjellegét. Ügyszintén üdvözli a párt- 

':' tagoknak a burzsoá sajtóval való együttműködését elitélő határoza- 

tot is."93/ 

Ezek a határozatok alapjábanvéve megismétlik a kongresszus 

határozatát de  teljesen helyeslik, de nem mutatnak rá annak hiá-

nyosságaira. 

91/ Torwörts Mr. 238. 
92/ Hamburger Echo 223. 
93/ U.O. Mr. 228. 
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De a helyi pártszervezetek több határozata erélyesebb intéz-

kedést'javasol a revizionizmus ellen, és rámutat a kongresszusi 

. határozat hiányosságaira is. 

"A weimari elvtársak kijelentik, hogy a kongresszusi hatá- 

" .csattal egyetértenek, csak az agitáció és a szervezeti kérdések- 

. ben is a táktikához hasonló határozatokat kell elfogadni. „94/ 

Értékelve a kongresszuseredményeit a "Leipziger Volkszei-

tung” irtat "A kongresszus a revizionizmus j61 előkészitett visz 

szavonuláea alapján folyt le. Amikor ők /a revizionisták/ a nagy 

csatában vereséget szenvedtek g 	, akkor  egy  résztik feladta saját po= 

zicióját és a kongresszus radikális többsége oldalához ment át. 

Ez most még nem világos, hogy ez a revizionizmus teljes visszavo- 

nulása, vagy csak egy j61 kigondolt taktikai manőver. Ezért a 

pártnak ébernek kell lennie irányukban, hogy bármilyen lépésüket 

vissza lehessen verni." 95/ 

Ennek az értékelésnek azért van nagy Jelentősége mert nem 

osztja .a revizionizmus teljes vereségéről kialakitott véleményt, 

hanem rámutat az ó aljasságukra. 

A szociáldemokrata nőmozgalom folyóirata szintén rámutatott 

az elfogadott határozat hiányosságára, ami azt is bizonyitja, hogy  

'mellette tudtak szavazni a nyilt opportunisták 6s néhány radiká-

lis pedig ellene ezavazott. 96/  

Ezzel kapcsolatban írta a szociáldemokrata hannoweri lap 

teljesen jogosan: "Az elfogadott határozat lehetőséget nyujtott 

a revizionistáknak, hogy szavaz atukkal támogassák azt. A határos 

zátban fel kellett volna tűntetni ezekeneveit és akkor Vollmer 

és Auer és mások kénytelenek lettek volna a határozatellen sea- 

rvazni és akkor őket - jobban leleplezhettük volna." 97/ 

94/ Hamburger Echo Nr. 22o. 
95/ Leipziger Volkazeitung Nr. 22o. 
96/ Der Parteitag zu Dresden. Gleichbit Nr. 21. 
97/ Vorwörts Nr. 246. 
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"A gyűlés kijelenti - hangzik a dortmundi határozatban - a 

kongresszus határozataival egyetért. Ha a 13o-as határozat /ez 

volt a taktikában elfogadott revizionistákat begbélyegző határo-

zat/ pontosabb és erősebb formával rendelkezne a revizionisták 

elitélésével kapcsolatban, akkor azt üdvözölnénk. „98/ 

A liposei gyűlésen elfogadott határozat rámutatott, "A gyű-

lés nagy lelkesedéssel kifejezi azt, hogy a kongresszus fellépett 

a proletár osztályharc érdekében, tulnyomó többségében a revizio-

nista törekvések ellen. A gyűlés a továbbiakban is elvárja, hogy 

a pártot megtieztitják a berneteinianizmus és a revizionizmus más 

megnyilvánulási formáitól mert ezek csak gyengitik a párt harc-

készségét."99/  

Ezek a határozatok már rámutatnak a kongresszus hiányossága-

ira és helyes javaslatokat adnak a revizionizmus elleni harcra. 

A leipzigi szociáldemokraták felvetették a párt megtisztitását a 

revizionista elemektől. 

A kongresszus utáni gyűlések feszülten folytak le Berlinben, 

A 2, választókerületben megtartott gyülésen, ahol több mint 2.000 

ember vett részt felszólalt Bebei. Több mint kőtórás beszédében 

jellemezte a párt belső helys.tét. Kijelentettes "Mi erősen nőt-

tünk szélességben,  de nem mélységben. Az elvtársak nagy része, 

akik a mindennapi harcdal vannak elfoglalva, de teljesen lemond-

tak a párt elméleti felvilágositó munkájáról a tömegek körében, 

a pártsajtó nagyrésze abból a hibás elképzelésből indult ki, hogy 

nem szabad megingatni a nyugalmat, az egységet a pártban. Az utol- 

s6 években mindinkább kezdtek hozzászokni ahhoz, hogy az ellen- 

téteket elmossák." Értékelve a kongresszus eredményeit Bebel még 

98/ Leipziger VolkezeitungNp238, 
99/ U.o. Nr. 223. 
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hozzátette, nagyon hibás lett volna hogyha ezeket a kérdéseket 

nem vitattuk volna meg a kongresszuson. Még soha egy kongresszus 

nem volt annyira hasznos a pártnak, mint a drezdai. "loo/  

A berlini gyűléseken felszólalók  nagyon élesen elitélték 

a revizionistákat és gyakorlati intézkedéseket javasoltak. A 3. 

választókerület gyülésőn követelték Braun, Bernhard, Heine, Göhre 

:;kizárását a pártból. Heinetál továbbá még követelték, hogy mond- 

jon le képviselői mandátumáról és helyette mást küldjenek a Reigh- 

"tagba. "Az irodalmárok undoritó szerepet játszottak. Továbbá az 

;kell, hogy a párt szervezeti kérdéseit dolgozzák ki. Ha az irodai: 

márok igéretet adtak, ez még nem jelent beleegyezést, a munkások 

: . még nem mondtak igent. Ezeket a kérdéseket, mindenekelőtt a mun-

kásokkal együtt kell megvitatni." lol/ 

A revizionisták kizárásának követelése, akik szorosan össze-

függésben voltak a burzsoáziával teljesen helyes és következetes. 

Azonban ezeket a követeléseket nem teljesitették, mert "a párt 

döntő birósága nem találta megalapozottnak a követelőst" ős ezek 

a nyilt opportunisták a biróság véleménye szerint "nem tettek sem- 

mit, amely ellentmondana a szervezeti szabályzatnak ős a párt alap- 

.tőteleinek." 102/ 

Az opportunisták, habár őket a kongresszuson elitélték, nem 

. nyugodtak. Ők felszólaltak gyűléseken, az ujságok hasábjain a kong- 

resszus határozata ellen. Miller felszólalva a müncheni gyűlősen 

kijelentettei "Ez a kongresszus nemcsak a munkásoknak volt egy el-

vesztett hét, hanem egyenesen kárt hozott. A kongresszus csak za-

vart keltett a különböző kérdésekben.nl0/ 

100/ Leipziger Volkezeitung 1ár. 232. 
loll 11.0. Br. 228. 
102/ Protokoll... des Parteitages zu Bremen 1904. S. 34-4o. 
103/ Leipziger Volkezeitung Kr. 227. 
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A revizionisták által vezetett év szerkesztett ujságok a  

kongresszust ugy jellemezték, mint "az elvesztett napok", "see-

rencsétlen hét", "szégyen a pártra."  
A hasonló nézeteket ugyancsak elitélték a pártkörökben.  

A Rajnamenti M lheimben kijelentették, hogy nem értenek egyet a  

kölni szociáldemokrata káppal ős követelik, hogy hasonló pikkek  

publikáását szüntessék be: Hasonló határozatot fogadtak el Köln  

ben 10. 1°4/  

A bádeni pártgyülésen felszólaltak a "Volksfyeund" szerkesz-  

tősége ellen, inert az ujeágban revizionista cikkek jelentek meg.  

A gyűlésen továbbá követelték és határozatba foglalták Kolb eltá-  

volitását a szerkesztőségből. 1ó5/  

A breslaui pártgyülésen olyan határozatot fogadtak el, mely-  
ben kifejezésre juttatták, hogy nem értenek egyet képviselőjükkel.  
/e képviselő Bernstein volt/ ős ha továbbra is hasonló véleményen  
ős nézeten lesz, akkor szükséggasé válik leváltani. loó/  

A schwelmiaki határozatában rámutattak arra, hogy "Timm kong-  
resazusi felszálalása után lehetetlenné vált az ő képviselői  man- 
dátuma. Követeljük, hogy másik képviselőt választhassunk." lo7/  

Az opportunista Göhrétől szintén követelték a képviselő man-

dátumról való lemondást de  oŐ kénytelen volt ezt a követelést tel-  

jesiteni.  

A tömegek ilyen fellépése nagyon fontos, mert az opportunis-

ta befolyásának korlátozására törekszik. A tömegek törekedtek ar-

ra, hogy a pártot megtisztitsák a burzsoá elemektől.  

A helyi pártszervezetek sokszámu határozatában kifejezik hós.  

1o4/  
lo5/  
106/  
lo7/  

Leipziger Volkszeitung.  
U.o. Hr. 237.  
Hamburger Echo Hr. 23o.  
Leipziger Volkszeitung.  

Hr. 241.  

Hr. 239.  
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idjukat Bebelnek ragyogó felszólalásáért, amelyet a proletáriá- 

• tus érdekeinek védelmében mondott el. Továbbá'kifejezésre juttat-

ják azt a kivánságukat, hogy a továbbiakban még következetesebben 

és határozottabban harcoljon a revizionizmus ellen. 

Lenin nagyra értékelte Babel felszólalását a drezdai kong-

resszuson. Lenin rámutatott arra, hogy  Babel  felszólalása a revi- 

zionizmus ellen Honnawerben és Drezdában "hosszu'idóre példaképe 

'marad a marxista nézetek védelmezésének és a munkás párt valódi 

szocialista jellegéért vivott harcnak." 

A drezdai:pártkongresszus nemcsak•a németi hanem a nemzet- 

közi'  munkásmozgalom figyelmének középpontjában állt. Erről helye- 

sen irt Bautskyi "Mt.nemzetközi párt Vagyunk és a német szociálde- 

mokráoia a nemzetközi mozgalom élén halad: Magatartása nagy hatás- 

.sal van a világ proletárosztályharcára," 109/  

"Az.egész világ öntudatos proletáriátusának figyelme Drezda 

felé irányult. Abban a harcban, amelyben mi résztvesatink német 

elvtársaink haladnak élen. $k nekünk utat mutatnak, mi tőlük tanu- 

lunk harcolni, mi követjük az 6 példájukat. "110/ -  irts a Népszava. 

°4.  elfogadott határozatért - irts a kongresszus után Pleha-

nov - a nemzetközi szociáldemokráciának hálát kell mondania a 

drezdai kongresszusnak. "111/  

És valóban Angliában és Franciaországban a kongresszus hatá-

rozata élés visszhangot de  a. proletáriátus önálló osztálypoliti-

kájának a folytatásának követelését váltotta ki. Ezért nem vélet- 

len, hogy a francia szociálisták az Internacionálé amsterdami 

kongresszusára javasolták, hogy a napirendbe vegyék fel a drezdai 

108/ Lenin óM. 19.k. 294. old.  
l09/ K.Hauteky: Nachklhnge zum Parteitag. Die Neue Zeit Nr. 1. 

1903-1904. 
110/ Népszava Nr. 165. 
ill/  IInexaaoB: HpacHuK cseau B xpacHOLi cTpaxe.-Idcxpa N? 49. 

108/ ' 
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kongresszus megtárgyalását, ill. elfogadását, mint amely taktikai 

utmutatásul.szolgál nemzetközi méretekben.' .E kérdés megvitatása 

a nemzetközi kongresszuson központi hélyet töltött be. 

Mint ismeretes az Internacionálé 19oo-as párizsi kongresszu- 

sán már fogadtak el határozatot taktikai kérdésben, Millerand áru-

•'lása után..Ez volt a nevezetes Kautsky-féle kaucsuk-határozat, 

mely szerint végeredményben a párt maga döntötteel a burzsoá kor- 

mányba való belépés kérdését. Ez opportunista határozat volt és 

szükséges volt uj határozatot .elfogadni. 

Az amsterdami kongresszuson 1904-ben egy külön bizottságot 

hoztak létre, amely a szocialista pártok taktikájának nemzetközi 

'szabályát dolgozta ki. E bizottságban minden ország képviseltette 

magát,és minden küldöttségnek két szavazata volt. 

.Az.adott bizottság első ülésén felszólalt Guesde és javasol-

- ta a dresdai határozatot a bizottságnak elfogadás 064061. Ő ki- 

jelentette, hogy "a taktikáról szóló kérdés minden ország számá-

ra általános kérdés. A drezdai határozatnak általános jellege val121  

. Jaures fellépett a határozat ellen, azzal indokolva, hogy 

"különböző országokban különbözőek a feltételek, ezért egy párt 

taktikája különbözik más párt taktikájától. A kongresszusnak nines 

joga meghatározni minden párt taktikáját." 118/ Jaures arról be-

szélt, hogy a taktika az osztályharcon alapul. De ő különösen tul 

értékelte a burzsoá köztársaság jelentőségét és szerepét. Felszó-

lalásában megtalálható bizonyos törekvés arra, mintha a szociál- 

'demokráciának elsőrendüen a burzsoá köztársaságért kell harcolnia. 

"Mi harcoltunk a katolikus egyház ellen, a reakció eras hatalma el- 

» len ás most köztársasági politikai feltételekben élünk." 114/ 

Jauree felszólalása után Adler és Vandervalde uj határozati 

javaslatot terjesztettek be egy uj kaucsukjavaslat szellemében. 

112/ Internationaler Sozialisten Kongres zu Amsterdam 1904. 8.58. 
113/ U.o. S. 59. 
114/ U.o. S. 6o. 
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S javaslat szerint a drezdai határozatból ki kellett husni e leg- 

fontosabbatt A revizionista tendenciák elitélését, továbbá a ja- 

vaslatból kihuzni a pártban létező revizionista törekvóeeket., de 
a legfontosabb Miken  űjitani Kauteky hirhedt határozatát. 115/  

Adler alátámasztva e javaslatot kijelentetten A drezdai 
határozat oaak egyszerűen elméleti deklaráoi6. nemzetközi vonat-
kozásban nem szükséges bárkit oly élesen elité3a1. 16/ 

Vandervalde rámutatott$ femzetközi viszonylatban a taktikai 

kérdésben nem lehet egységes szabályt alkalmazni. Kautsky 1900-as 

határozata világosabb .mint a dreads:* 117/ Azonban Adler Vender-

valde.javaslatai ellen fellépett  Ferri,,. Flechanov, Zatojóma, Ra- 
kovezki és mások. (5k eeyértelmüen támogatták a drezdai hatéroza-

tot és emlékeztették a résztvevőket, hogy kauteky határozata am 

opportunistákat erőeitette. 

Kebel élesen bírálta Jaures felezőlalását. Kijelentette, 

hogy a revizionizmus nemcsak egyszerűen német jelenség,. ahogy ezt 

•dilitotta Jaures, hanem nemzetközi jellege van. Bebel, amikor as  

államhatalom formájáról beszélt megjegyezte, hogy bár az államtora 

mák különbezőek mégis minden  országban a burzsoázia tartja eat 

kezében. Vajon tette fel a kérdést a francia burzsoázia nem alkal i.  

mazna a aztrájko16 munkások ellen a rendőrséget? Hol van akkor 

,az a hatalmas különbség a monarchia 69 a köztársaság kizött? ue/ 

Az adott kérdés három napos vitája után a drezdai határoza- 

tat 27 szavazattal elfogadták 8-an ellene, lo-en tartózkodtak. 

A kongresszus együttes ülésén a drezdai határozat ellen ujra 

115/ Internationaler Sozialisten t{ongres zu Amsterdam 19o4. 8.32. 
116/ U.o. 9. 62. 
117/ U.o. ő. 63. 
118/ U.o.. S. 67. 
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felszólalt Jaures. Ó ujra felvetette helyesebben, folytatta azt  

az elméletet, amely szerint a szociálistáknak kell megvédelmezni  

a köztársaságot. /Amely egyáltalán nem.volt vészélyben./ Részle-

tesen elemezte a reformokjelentóségét. Jaures vádolta a német  

szociáldemokráciát, mivel szerinté neai tudta felhasználni a vá-

lasztások eredményeit ős a drezdai kongresszuson nem tudott elfo  

gadni cselekvő programot. "A drezdai határozat elfogadása a nem-  

zetközi kongresszuson azt jelentené, hogy a nemzetközi szocializ-  

mus minden országban, mindén formájában csatlakozik a német szo-

ciáldemokrácia ideiglenes, de szörnyű tétlenségéhez." 119/  

' Jaures állitotta, hogy ezt a határozatot nem lehet elismer - 

ni'kötelezőnek minden ország számára, annál is inkább, mert ennek  

ideiglenes jelentősége vet, és csak a sajátos német feltételek  

között lehet alkalmazni. Ha ezt a határozatot elfogadják, akkor  

ez a német szociáldemókráciaönkényuralma lesz a nemzetközi moz-

galom felett. 12o/  Ó a határozatot, mint szektást jeibemezte, a-

mely "nem látja, hegy á proletár osztályharc érdekében szükséges  

fordulni sokféle demokratikus erőkhöz, amelyek nem közvetlenül a  

. proletáriátushoz tartoznak ezt meg kell tenni azéét, mert a bur-

zsoá demokraták hasznosak lehetnek a proletáriátus számára, még-  

. pedig a reakció elleni harcban ás reformok megvalósitásánál. "121/  

Jaures ezen a kongresszuson reformista revizionista nézete-

ket hangoztatott.  

Ellene fellépett különösen Bebel, - Guesde, Vaillant: Pelezóla-  

lásúkban bebizonyitották, hogy a proletáriátus és a burzsoázia  

közötti Szövegség /amiről beszélt Jaures, / nagyon ideiglenes  

119/ Petal  Be6enx, Atopeca Ha m  AmcTepuaucxoee xoarpecce, cTp.II  
12o/ PeuH Beóenx, H(opeca Ha..., cTp.6  
121/ Peuu Beóenx, N(opeca Ha...,cTp. 5. 	. 
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jellegű és ez nem lehet tartós, folyamatos szövetség, mivel a mun-  

kásosztálynak feladatait önállóan kell megoldani. Ezzel kapcsolat-

ban Bebel jogosan jelentette kit  "A határozat megfelel nemcsak,a  

mi Reichstag frakciónknak, hanem más országok taktikájának is a  

burzsoá országokban." 122/  

A felszólalók meghatározták az elfogadott határozat lényegét.  

Mégpedig a szociáldemokrácia részvételének megtiltását a burzsoá  

kormányokban és elitéli mindazokat, akik e határozatokat megszegik.  

Az amsterdami kongresszus elfogadta a drezdai határozatot az  

egész nemzetközi munkásmozgalom számára, a burzsoá kormányhoz va-

16 viszony kérdésében. Az együttes ülésén a határozat mellett sza-  

vazott 25, ellene 5, 12 tartózkodott.  

Lenin értékelve a drezdai határozat jelentőségét megjegyez-

te: "A drezdai szociáldemokrata kongresszus határozatát, amely  

megerősitette a szociáldemokrácia régi kipróbált taktikáját, el- 

fogadta az amsterdami nemzetközi szocialista kongresszus és az ez-

által a világ öntudatos proletáriátusának közös határozatává vált: 23'  

■ ■
- 

122/Petal  Se6enR, Ftopeca 	c ~rp. 
123/ Lenin .  OM.  9.k. 292. ol . .  
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BEFEJEZÉS 

A német szociáldemokrata párt drezdai kongresszusa az összes 

kongresszusok közül a leghatározottabban itélte el a revizioniz-

must. A párt marxista alapjainak védelme a revizionista támadá-

soktól a kongresszus legfőbb eredménye volt. 

A  revizionizmus ilyen éles elitélésének kiinduló pontjátd 

kialakuló széles tömegmozgalom, valamint a párt tagjainak ha-

: tározott fellépése szolgált ;. 

Mindezt figyelembe véve a kongresszus munkája következetlen-

léggel volt telitve. 

A német szociáldemokraták azonban nem értették meg a revizi- 

önizmus veszélyét, A revizionizmus elleni harcot nem folytatták 

végig /bár ez következett a helyes határozatból/ . a szerveseti ass-

kitásig,/ bár erre kedvező feltételek voltak/. 

A párt baloldali széánya a kongresszuson nem vetette fel a 

revizionisták kizárásának kérdését. A revizionizmus elleni követ-

kezetlen harcban nagy szerepet játszottak a Kautaky féle tipusu ve-

zetők, akik a pártban meglévő mély ellentéteket mindenoldaluan el 

akarták mosni és igy akadályozták a következetes harc véghezvite-

lét, ellenezték a revizionisták ellen alkalmazott gyakorlati intéz-

kedések bevezetését. 

Ugyancsak éz évben lefolyt történelmi jelentőségit OSZDST. 

kongresszuson a nagy Lenin vezetésével a bolsevikok szervezetileg 

szakitottak az opportunistákkal. A bolsevikok e kongresszuson megaá 

lapozták a munkásosztály ujtipusu pártjának létrehozását, amely a 

munkásosztály következetes harcát vivja meg a proletárdiktatura ki 

vivásáért. 
A német szociáldemokrata párt, amely nem vezetett következetes 

harcot a revizionizmussal, fokozatosan elvesztette forradalmi jelle-

gét és mivel a revizionisták ős centristák fokozatosan felülkereked-

tek, elárulta a munkásosztályt. 
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