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Mi a Liberter Szocialista Csoport (GSL)?

A Liberter Szocialista Csoport anarchista forradalmárok tömörülése, akik arra 
törekednek, hogy segítsék és hozzájáruljanak a proletariátus forradalmi tisztázásának 
folyamatához.

A GSL önmagát a létező anyagi feltételek termékének tartja, amelyek mindenütt 
létrehoznak olyan egyéneket, akik felismerik a kapitalizmusnak az emberiség többsége 
felett gyakorolt, természetéből fakadóan kizsákmányoló és elnyomó szerepét, és akik 
megszerveződnek azzal a szándékkal, hogy hozzájáruljanak a nyereségen és egy 
kisebbségnek a többség feletti borzalmas uralmán alapuló tőkés társadalmi viszonyok 
forradalmi lerombolásához. Nem gondolhatunk a rombolásra anélkül, hogy egyidejűleg ne 
gondolnánk arra, amit a lerombolt dolog romjain fel fogunk építeni, és ezért a GSL, amely 
mindannak a megszüntetéséért harcol, amely elnyomja az uralmnak alávetett osztályt, a 
proletariátust, éppígy harcol egy új társadalom felépítéséért, amelyben nincsenek 
társadalmi osztályok, nincsenek sem kizsákmányolók, sem kizsákmányoltak, amely 
lehetővé teszi a társadalom minden tagja számára a legnagyobb mértékű átfogó – anyagi 
és szellemi – fejlődést. Magáért a proletariátus mint osztály tagadásáért harcolunk, amíg a 
társadalmi forradalom le nem fekteti az alapokat az összes osztály eltűnéséhez, küzdünk 
az Emberi Világközösségért, a Liberter Szocializmusért.

Mi az Anarchizmus és miért vállaljuk azt?

Az Anarchizmus számtalan homályos és helytelen interpretáció tárgya. Az anarchista 
eszmevilág nevében a burzsoá idealizmus saját individualista nézeteit tolták előtérbe, 
amelyek teljes mértékben ellenségesek az osztályharc felfogásával szemben. Ebből 
kiváltak más elhajló változatok, mint pl. azok, amelyek az anarchizmust egyszerű 
“életstílusnak” fogják fel, absztrakt filozófiának, vagy – ami az abszurdum csúcsa –
“táplálkozási etikának”. Mindezek a pszeudo-anarchisták osztják az osztályharcos és 
forradalmi perspektíva explicit vagy implicit elutasítását, azét a perspektíváét, amely az 
Állam-tőke elpusztításáért harcol a proletárforradalmon keresztül.

Mi, a GSL militánsai, felismertük, hogy az eszmék minden szervezett rendszere, így az 
anarchizmus is, az anyagi feltételek visszatükröződése a történelem egy meghatározott 
korszakában, és ezért azon az állásponton vagyunk, hogy az anarchizmus a tőkés 
társadalom természetes produktuma, amely társadalom lerakta azokat az anyagi alapokat, 
amelyek alkalmasak először is a kizsákmányoltak logikus elégedetlenségének 
felkeltésére, majd pedig – ennek következményeként – arra, hogy felbukkanjon az 
általános nézeteknek egy olyan összessége, amelyek az eszmék síkján a burzsoá 
társadalom által felkínált valóság tagadását jelentették. A magában a munkásosztály 
méhében felbukkant legélenjáróbb és legkritikusabb eszmék összességének fejlődése,
érése és tisztázása – ez az, amit mi Anarchizmusnak tekintünk. Ezért az Anarchizmus 
alapjai és gyökerei azokban a tudatos vagy öntudatlan harcokban találhatók, amelyeket a 
proletárok vívnak kizsákmányolóik ellen, nem pedig holmi homályos és történelmi 
kontextustól mentes eszmékben.

Azért vállaljuk az Anarchizmust, mert úgy gondoljuk, hogy ez a proletariátus 
természetes Szocialista Forradalmi programja, amely történelmileg elsőként vázolta fel a 
termelőeszközök magántulajdonának megszüntetését a munkások öntudatos, autonóm és 
direkt harcának segítségével, amely kívül és szemben áll az Államok egész politikájával, 



amely természetéből fakadóan burzsoá, és ennélfogva ellensége a kizsákmányoltak 
történelmi érdekeinek.

A forradalmi Szervezet és annak szerepe az osztálytudat fejlődésében

Mi mint aktív kisebbség, az élcsapat elemeinek tekintjük magunkat, de nem az egyedüli 
és tökéletes “forradalmi élcsapatnak”. Mi, a GSL militánsai egyszerűen a világproletariátus 
legvilágosabban látó frakciójának vagyunk a része. Számunkra az Anarchizmus nem egy, 
a proletariátuson és az osztályharcon kívül létrejött filozófia, a GSL az Anarchizmust –
ahogyan az előző szakaszban elmondtuk – a proletariátus burzsoázia elleni természetes 
harcainak elméleti és filozófiai rendszerezésével azonosítja, amely rendszerezést Mihail 
Bakunyin internacionalista forradalmár kezdte el, aki elméleti nézeteket vezetett le a 
kizsákmányoltak harcából, melyeket maguknak a harcoknak a hevében elemzett.

Az Anarchisták ezért nem idegenek attól az osztálytól, amely harcain keresztül lerakta 
az Anarchizmus keletkezésének anyagi alapjait, amiből következik, hogy az anarchisták 
nem “viszik be a tudatot” a munkásosztályba és nem “irányítják” azt a forradalom és saját 
emancipációja felé, hanem – minthogy annak integráns részei – arra törekednek, hogy 
ösztönözzék összes osztálytestvérük reflexióit energikus propaganda, diszkusszió, vita és 
az osztályharcokba való közvetlen beavatkozás révén.

Az öntudat, ahogyan már mondtuk, nem olyan szubsztancia, amelyet mi forradalmárok 
fecskendezünk be az attól megfosztott tömegekbe. Az öntudat az osztályösztön 
természetes fejlődése, azé az ösztöné, melynek anyagi gyökerei a tőkés kizsákmányolás 
mindennapos tapasztalába nyúlnak. Mivel a öntudat az ösztön logikus fejlődése, ezért 
teljes mértékben elutasítjuk az öntudat jakobinus kautskysta-leninista fogalmát, amely 
szerint az öntudat olyasmi, ami idegen és elválasztott a tömegektől. Az élcsapat 
kisebbsége nem viszi be az öntudatot a tömegekbe, hanem ösztönzi a fejlődést, amely azt 
majd létrehozza, harcol azért, hogy felébressze a tömegekben az ösztön evolutív 
folyamatát, az ösztönét, amelynek természettől fogva hordozói.

Mindazonáltal ez a fejlődés nem immunis azokkal az akadályokkal szemben, amelyeket 
a tőkés valóság rákényszerít, és a munkások nagy többsége, a munkahelyi 
kizsákmányolás hosszú és kemény munkanapjai folytán, amelyhez hozzájön a napról 
napra mind elidegenítőbb, elhülyítőbb és dekadensebb burzsoá kultúra, nehézségekkel 
küzd osztályösztöne fejlesztésének terén. Ezenkívül ezek a tényezők viszonylag könnyen 
elérhetővé teszik azt, hogy a kizsákmányoltak többsége elfeledje a közös anyagi 
érdekekkel rendelkező világméretű társadalmi osztályként való létezés fogalmát, és azt, 
hogy elvesszen a történelmi emlékezet, amely a jelenlegi proletariátust összekapcsolja a 
korábbi nemzedékek összes harcával. Ebben az aspektusban az aktív kisebbség egyik 
legfontosabb feladata az, hogy az osztály történelmi emlékezetének őrzője legyen, 
harcoljon azért, hogy megakadályozza a történelmi-generációs fonál elszakadását, amely 
lehetővé teszi a proletariátusnak, hogy felismerje saját magát mint világforradalmi és 
történelmi alanyt. A forradalmi Szervezetenek fel kell ismernie és le kell lepleznie minden –
objektív és szubjektív – akadályt, melyek meggátolják a forradalmi öntudat önfejlődését az 
osztály összességében.

A Liberter Szocialista Csoport legfőbb célja röviden összefoglalva: 1) Hogy olyan 
elemmé alakuljon, amely kedvez azon folyamat véghezvitelének, amelynek során fejlődik 
az osztályösztön és forradalmi osztálytudattá alakul. Nyilvánvaló, hogy ezt a folyamatot a 
kizsákmányoltak összességének kell kifejlesztenie, mivel a társadalmi forradalom, a 



magántulajdon megszüntetése és minden Állam teljes lerombolása olyan feladat, amely az 
osztály totalitására vonatkozik, az aktív kisebbségnek az a feladata, hogy ösztönözzön és 
– propagandája révén – olyan nézeteket és álláspontokat sorakoztasson fel, amelyek 
dinamizálják és elmélyítik ezt a fejlődést, arra törekedve, hogy egyre több elvtárs legyen 
az osztályon belül, aki elkezdik és/vagy folytatják öntudatuk fejlesztését; és 2) Az előbbiek 
következtében, küzdelem és ösztönzés minden egyes fellépésünk során az osztály 
autonóm szerveződéséért szemben az Állammal és a kapitalizmus összes frakciójával, 
beleértve a tőke baloldali és szélsőbaloldali apparátusával is (az etatista szociáldemokrata 
és álforradalmi pártokkal, a “függetlennek” és “demokratának” címkézett burzsoá 
szakszervezetekkel, a nemzeti felszabadító és “antiimperialista” osztályközi mozgalmakkal 
stb.).

Nyilvánvaló, hogy nem a teljes proletariátus vesz részt a tisztázási folyamatban, amely 
a kapitalizmus viszonylag nyugodt korszakaiban jön létre, ezért mikor eljönnek a mély 
társadalmi megrázkódtatások pillanatai, amelyek az utcákra indítják a tömegeket, hogy 
szabadjára engedjék harciasságukat, ilyenkor logikus, hogy az osztályháborúban 
megjelennek olyan egyének, akik korábban soha nem vettek részt a harcokban, és hogy 
ezzel együtt a tőke baloldali áramlatai is felbukkannak mint a burzsoázia ügynökei, hogy a 
proletariátus harcait megpróbálják  a kapitalizmus fenntartásának és védelmének medrébe 
terelni. Az anarchista forradalmárok feladata, hogy ezekben a pillanatokban a társadalmi 
Forradalom valódi propagálóivá és energikus agitátoraivá váljanak, ennek a forradalmi 
anarchiának, a burzsoá kormányozhatatlanság termelőjének ösztönzőivé, amely fel fogja 
borítani a tőkés kizsákmányolás büntetlen menetelését. Az anarchista Szervezetbe 
tömörült forradalmárok igyekeznek befolyást gyakorolni minden proletár réteg körében, 
amelyek kiutat keresnek a tőkés barbárságból, legyen ez a keresés tudatos vagy 
öntudatlan, miközben akadályozzák minden lehető eszközzel azt, hogy a burzsoá erők 
visszhangot keltsenek a kizsákmányoltak között és azokat burzsoá programok védelme 
felé vezessék.

Elméleti-taktikai egység és kollektív felelősség az anarchista Szervezetben

A GSL magát Mihail Bakunyin tanításai folytatójának vallja, és ebben az értelemben 
egy nemzeti és nemzetközi Szervezet létrehozásának híve, amely végrehajtja a fent 
megjelölt feladatokat. Az a forradalmi Szervezet, amelynek a megteremtéséért harcolunk, 
minden elemének elméleti és taktikai Egységén kell hogy alapuljon, koordinált és 
kohézióval rendelkező tevékenységet jelentő működésen az osztályharc táborában.

Meg vagyunk győződve róla, hogy viszonylag kisszámú forradalmi militáns, akik között 
erőteljes kohéziót és egységet hoz létre a közös a program, stratégia és taktika, sokkal 
megfelelőbb és hathatósabb módon képes végrehajtani feladatait, mint egy –
számszerűleg értve – sokkalta bővebb szervezet, amelyben viszont programatikus 
diszharmónia uralkodik, amely előbb vagy utóbb azt politikai tétlenségre kárhoztatja, az 
elméleti összeütközések eredményeképpen, amelyeknek természetes módon meg kell 
jelenniük, sokkal kiélezettebb kártékonyabb módon a Szervezet számára, ha forradalmi 
pillanatokban jelennek meg, amikor még erőteljesebb szükség van a forradalmi militancia 
egységére.

A szintézist képviselő “anarchista” Szervezetek, amelyek ugyanúgy tömöríthetnek 
forradalmi anarchistákat, ahogyan individualistákat és egyéb ál-anarchista áramlatokat, 
amelyek nem ismerik el az osztályharcot mint az anarchisták tevékenységének alapvető 
táborát, történelmileg megmutatták gyakorlati hatástalanságukat és képtelenségüket a 



forradalmi feladatokkal való megbirkózásra.

A GSL megértette, hogy mi, anarchisták csak akkor tudjuk teljesíteni feladatainkat, ha 
egy jól meghatározott és kétértelműségek nélküli proletár program köré szerveződünk, 
ezért harcol egy olyan Szervezet létrehozásáért, mint amilyen a Bakunyin alapította 
Szocialista Demokrácia Egyesülése volt, illetve amit a Gyelo Truda csoport javasolt a híres 
Anarchisták Általános Szövetségének Platformjában 1926-ban, amelyet másokkal együtt 
Nyesztor Mahno anarchista forradalmár szerkesztett.

A GSL-ben az a véleményünk, hogy a Szervezet forradalmár egyének szabad 
egyesülése, akik készek hozzájárulni mindennel, ami számukra lehetséges, azért, hogy 
részt vegyenek a kapitalizmus lerombolásában, egy olyan rendszer lerombolásában, 
amely a barbárságba rántja az emberiséget, hacsak a kizsákmányoltak, ennek az 
embertelen rendszernek a legfőbb áldozatai az osztályharcon keresztül nem vetnek neki 
döntő gátat: teljesen és abszolúte el nem törlik a föld színéről.

Az anarchista forradalmárok szabad egyesülése együtt jár minden egyes militáns 
komoly felelősségével a Szervezettel szemben. Minthogy úgy gondoljuk – ahogyan ezt 
már világossá tettük –, hogy az elszigetelt egyéni akció tehetetlen a társadalmi Forradalom 
vállalkozásában, amely lényegéből fakadóan, céljait és eszközeit tekintve kollektív, ami az 
anarchista Szervezetet illeti, minden egyén kötelezettségének és felelősségének ki kell 
kovácsolnia a Kollektív Felelősséget, amelyben a militancia a maga teljességében felelős 
minden egyes egyén tevékenységéért (amelyet előzetesen a Szervezet koordinál). A 
militánsok összességének el kell köteleznie magát, hogy őrködik az anarchista Szervezet 
egészséges felépítése felett, hogy törődik az optimális belső élet megvédésével, hogy 
gondoskodik arról, hogy a Szervezet helyesen hajtsa végre feladatait és céljait, állandóan 
önkritikusan elemezve annak lehetséges elméleti vagy gyakorlati hibáit.

Nagy vonalakban ez az, amik vagyunk, amit akarunk és amiért harcolunk.

A világméretű Szocialista és Liberter Forradalomért!

Az Állam és a tőke ellen: Szocializmus és Szabadság!

Liberter Szocialista Csoport

2008 június.


