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SZAMOSI LÓRÁNT 

 

A fasizmus és a bolsevizmus  

 

 
1. A fasizmus keletkezése 

 

   A keletkezését tekintve egyértelműen a fejlett kapitalizmus korszakához köthető a fasizmus 

kialakulása. Az ideológia kialakulása a társadalom mély válságaival szembe forduló, a 

változás gyors üteme ellen tiltakozó, szociálisan igen heterogén, kispolgári beállítottságú 

tiltakozó mozgalmak körében figyelhető meg. Elemi erővel szabadítja fel a társadalomban és 

az egyénben rejlő erőszakot, az emberi hajlamot az agresszióra, a különböző félelmeket, a 

pusztításra való képességet. Elsősorban a gyengékkel, és az ellenfelekkel szembeni erőszak 

révén vezeti le az addig elfojtott indulatokat a fasiszta ideológia segítségével. Emellett 

tartalmazza a fennálló, régi rend teljes szétrombolásának igényét, és egy merőben új rend 

megteremtésének ígéretét. 

   A fasiszta rendszerek között három alapvető közös vonást figyelhetünk meg: 

1. Egy merőben új rend felépítésének igénye, amely a liberális kapitalizmust váltaná fel. 

2. Az ún. totális államot hirdeti meg, ahol az egyéni érdek teljesen alárendelődik a faji és 

nemzeti érdekeknek. Az egyén érdekeit a totális állam fogja képviselni, amellyel a 

fasizmus el is tünteti az egyéni jogokat, az érdekképviseleteket (szakszervezetek) és a 

parlamentarizmust is. 

3. Valamilyen módon minden fasiszta elmélet szocialistának is vallja magát. Tartalmaznak 

antikapitalista, és szociális intézkedéseket. Ezek azonban legtöbbször a szociális 

demagógia szintjén állnak, a magántulajdon, a tőke igazi korlátozására egyik rendszer sem 

szánta el magát. 

 

   A legtöbb történész egyetért abban, hogy a normálisan állapotban lévő társadalmakban is 

létezik egyfajta esély a fasiszta mozgalmak kialakulására. A fasiszta mozgalmak 

megerősödésében a társadalom általános válsága fejeződik ki. A fasizmus megjelenése pedig 

tovább mélyíti a társadalmi válságot. A fasiszta mozgalmaknak a társadalmi válságokhoz való 

kötődése magyarázza azt a tényt is, hogy tömegbázisát elsősorban a lecsúszott csoportok 

adják, akik elbizonytalanodtak mind személyiségükben, mind értékrendjükben. 

   A fasiszta mozgalmak társadalmi felemelkedésének fontos előfeltétele az alapvető 

válságfolyamatok tartóssága. További feltétel a nagytőke támogatása. Fontos feltétele a 

fasizmus hatalomra jutásának, hogy a társadalom vezető csoportjai megegyezzenek a 

parlamentáris rendszer megszüntetéséről, ennek érdekében komoly nyomás alá helyezik a 

polgári pártokat és a végrehajtó hatalom csúcsát. A fasiszta mozgalom a saját erejéből, a 

nagytőke, a katonaság, a rendőrség támogatása nélkül soha nem tudna hatalomra jutni. A 

vezető csoportok nem ideológiai okok miatt támogatják a fasisztákat, hanem az abszolút önös 

érdek vezérli őket. Egyrészt a tőke alapvető érdekeit realizálják, másrészt a 

munkásmozgalmat, a szervezett munkásságot kívánják felszámolni a fasiszta mozgalom 

hatalomra juttatásával. 

   A fasiszta rendszer fennmaradásának két alapvető feltétele van: a tőke érdekeinek teljes 

kiszolgálása, és a tömegek lojalitásának biztosítása. A lojalitást a fasiszta állam két eszköz 

segítségével próbálja biztosítani: a csábítás és a fenyegetés együttes alkalmazásával. („Zucker 

und Peitsche”, „Cukor és korbács.”) 
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Az ideológia főbb jellemzői 

 Tipikusan a férfitársadalom terméke, nem ismeri el a nemek közötti egyenlőséget, hanem 

a férfi dominanciáját hirdeti. 

 Kiválóan aknázza ki a propagandában rejlő lehetőségeket, amelyeket a társadalom 

manipulálására használ fel. A propagandán keresztül a csábítás, fenyegetés, az 

erődemonstráció éppúgy megjelenik, mint a félelem keltése. A válságok megoldásának az 

egyetlen eszközeként az erőszakot hirdeti meg. A propaganda által így hatalmas vonzerőt 

tud gyakorolni a tömegekre. 

 Vezérelv: egy személy testesíti meg a társadalmi akaratot. A Vezérben koncentrálódik 

minden energia és erő. A Vezérnek teljesen alárendeli magát a társadalom. A vezérelv 

maradéktalanul érvényesült a párton belül is. Mindenféle belső „elhajlást”, vagy kilengést 

azonnal és kegyetlenül torol meg a vezetés. 

 A fasizmus legtöbbször saját magát ellenségképek kialakításával határozza meg. Ezek az 

ellenségek elsősorban a munkásmozgalmak, és a társadalmi-biológiai, vagy vallási 

szempontból elkülönülő csoportok: zsidók, cigányok, homoszexuálisok stb. Ezeket a 

csoportokat legtöbbször veszélyeseknek, idegeneknek bélyegzik, és a fasiszták magukat 

állítják be úgy, hogy csak ők képesek a társadalmat megvédeni ezektől a csoportoktól. 

Fizikai megsemmisítésükre is törekszik. 

 A negatív önmeghatározás mellett a fasizmus igyekszik pozitív nyilatkozatokat is tenni. 

Ilyenek a nemzet, a faj egységéről és felsőbbrendűségéről elhangzó proklamációk. 

Megjelenik a dicső múltba való visszafordulás. 

 Egy új rend felépítését hirdeti meg, amely (legalábbis a propaganda szerint) szemben áll a 

kapitalista rendszerrel. Ezzel szemben a fasizmus is a kapitalista rend talaján áll, 

legnagyobb támogatója éppen a nagytőke, amely attól fél, hogy a munkásság esetleg a 

szocialista mozgalom mögé zárkózik fel, kitörve a fasizmus bűvköréből. 

 A társadalom vezető csoportjaival való összefonódás azonban nem jelenti azt, hogy a 

fasiszta mozgalom bábjává válik a nagytőkének. A fasiszta és nagytőkés elit 

kompromisszumokat köt egymással, elfogadnak nem kívánt mellékhatásokat is. A fasiszta 

rendszereket ezért jellemzi egyszerre az egységesség és a töredezettség. Ahogy Ormos 

Mária mondja: rendezett káosz. 

 Meghatározó jegy a koncentrált igazgatás, a túlméretezett bürokrácia, és a diktatórikus 

kormányzás. Az állami intézményrendszer, az ellenőrző, a terror- és a katonai apparátus 

óriásira duzzad. A rend és a fejetlenség egyszerre van jelen az államban. 

 A fasiszta ideológia egyik alapja az ember teljes megvetése. Az ember erőforrássá, 

dologgá válik. Az élet értelme az uralom szolgálata. 

 Fontos jellemvonása a fasizmusnak a rendkívül agresszív külpolitika. Mivel a gazdaság 

bajaira a fasiszta mozgalmak sem tudnak igazi gyógyírt találni, és sok idejük sincsen arra, 

hogy a tömegek bizalmát tartósan bírják; ezért igyekeznek gyors megoldást találni a 

kapitalista rendszer olyan problémáira, mint a munkanélküliség. Tömegesen munkaerőt 

elsősorban a hadiipar tudott felszívni az óriási állami megrendelések révén. Raktárra nem 

szoktak fegyvereket gyártani, és a fasiszta vezetés hamar megtalálta a belső ellenségek 

mellett a külsőket is.        

 A fasiszta rendszerek a válságok megoldására soha nem képesek csak elkendőzik azokat. 

 

   Bár a fasizmus a kapitalizmus törvényszerű terméke, mégsem mondhatjuk azt, hogy 

elkerülhetetlen annak kialakulása. A fasizmus létrejöttét mindenkor sajátos körülmények 

együtthatása eredményezi. Ahol a polgárság társadalmi-politikai ereje nagy, hagyományai 

erősek, a demokratikus és parlamentáris alapelvek szilárdak és régóta érvényesülnek; ahol 

szervezett és erős a munkásság érdekérvényesítő képessége, ott nincs esélye a fasizmusnak a 

hatalom közelébe kerülni.  
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2. A fasizmus hatalomra jutása 

 

   A legelterjedtebb nézet az, hogy szükségszerű és elkerülhetetlen volt a fasiszta és a nemzeti 

szocialista rendszerek hatalomra kerülése az I. világháború után. E tételt alkalmazzák 

legtöbbször Olaszország és Németország esetében. E két ország társadalmának 

„elmaradottságát” tették felelőssé azért, mert nem volt képes védekezni, a demokratikus 

parlamentáris rendszer pedig gyenge volt, a hatalmi elit pedig jellegéből, összetételéből és 

múltjából fakadóan végzetesen elhajlott a szélsőjobb felé, kiegyezett a nácikkal, vagy 

Mussolini fasisztáival. Sokan gondolják azt is, hogy a nácizmus voltaképpen válasz az 

európai liberalizmus válságára. Az okokat sokan a versailles-i békerendszer 

igazságtalanságára, vagy az 1929-es világgazdasági válságra vezetik vissza.  

   Ezek túlzott leegyszerűsítések, és nem világítják meg a jelenség kialakulásának valós 

körülményeit. Természetesen azzal a véleménnyel sem lehet azonosulni, hogy a fasizmus-

nácizmus csak egy múló jelenség volt a történelem színpadán, egy rövid epizód, amit a 

véletlenek furcsa összejátszása hozott létre. Akkor mi az igazság? 

   A fasiszta rendszerek egyik kísérőjelensége a korporatív állam. Ezt három országban 

(Olaszország, Ausztria és Portugália) vezették be, de mindenhol egészen eltérő alapokról 

indult a rendszer. Sokan azt hiszik, hogy a közös bölcső az olasz fasizmus volt, pedig ez nem 

így van. Az olasz esetben a gondolat először az Olasz Szocialista Párt programjában bukkant 

fel, a portugálok két híres pápai enciklikából (Rerum Novarum, Quadragesimo anno) vették a 

példát, míg az osztrákok saját szellemi közegében alakult ki. Tehát nem fasiszta eszméről van 

szó! Teljesen más talajról táplálkozott mindhárom országban a korporatív állam 

megteremtésének igénye. 

   Ha azt a kérdést kezdjük vizsgálni, hogy milyen szellemi előzményei voltak a fasizmusnak, 

akkor megint érdekes eredményre juthatunk. Maga a gondolat mindenhol megtalálható volt. A 

fejlett demokráciával rendelkező országokat ugyanúgy jellemezte az idegen kultúrák 

gyűlölete, a nemzeten kívüliek lenézése, vagy az antiszemitizmus, mint a németeket. A brit 

imperializmus semmiben sem maradt el mondjuk az össznémet felsőbbrendűségtől. 

   Több igazságban van abban az állításban, amely a náci rendszer hatalomra kerüléséért a 

német nemzeti fejlődés megkésettségét, és a weimari demokrácia gyengeségét teszi felelőssé. 

A német gazdasági fejlődés a XIX. században túl gyors volt, a társadalom nem tudta követni 

ezt a rendkívül gyors átalakulást, jellegében „régies” maradt. Csakhogy ezzel a sajátossággal 

Európában korántsem csak Németország rendelkezett. (Gondoljunk csak a közép- és dél-

európai társadalmakra!) Ebből az következik, hogy a német társadalom, mint nemzet 

megkésettsége önmagában véve még jelentette az egyenes utat a fasizmus felé. A weimari 

köztársaság igaz, hogy gyengélkedett születése idején, de 1924 és 1928 között semmilyen 

válságtünetet nem produkált. A gazdaság és a kultúra virágzott, a munkanélküliség szinte 

eltűnt. A nácik 1928-ban mindössze 12 hellyel rendelkeztek a 491 fős parlamentben. A 

fordulópont 1930 volt. A világgazdasági válság alapvetően borította fel a helyzetet. A 

hanyatlás, a munkanélküliség, a létbizonytalanság kedvezett a nácik erőszakos 

propagandájának, akik nagyságrendekkel tudták növelni szavazataik számát. Válság azonban 

mindenhol volt, nemcsak Németországban, tehát ez sem kellett, hogy feltétlenül a nácik 

hatalomra kerülését eredményezze. A fő baj az volt a németeknél, hogy nem volt semmiféle 

koncepció a válság leküzdésére, nem volt meg a politikai elitbe a minimális egyetértés sem a 

válság kezelését illetően. Az egyik leglényegesebb kérdés az volt, hogy a szociáldemokraták, 

akik még mindig a legnagyobb társadalmi támogatottsággal rendelkeztek, miért maradtak 

passzívak, bénultak. Erre Ormos Mária adja meg a magyarázatot, és egyben arra is, hogy mi 

okozta a nácik gyors előtörését. 
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   Ormos szerint a kulcs a kommunista párt előretörésében keresendő. Azért nem jöhetett létre 

nemzeti megegyezés a válságot illetően Németországban, mert működött a szélsőbaloldali 

nyomás, a kommunista veszély. Ormos szerint ez nem jelenti azt, hogy a nácizmust 

„megelőzésként” alkalmazták a kommunizmussal szemben, azt viszont igen, hogy félni kell a 

kommunista veszélytől. Ez a félelem Németországban működött. Weimar végeredményben 

nem azért mutatkozott gyengének, mert eleve az volt, rossz alkotmánnyal rendelkezett, nem 

volt stabil a politikai háttere; hanem azért, mert egy súlyos helyzetben, amikor rázúdult a 

gazdasági válság nem tudott megoldást, alternatívát kínálni a felmerült bajokra. 

   Ha ez a helyzet nem állt volna fenn, akkor minden hatásos propaganda ellenére sem lett 

nagyobb érdeklődés a fasiszta eszmék, és a náci párt iránt. Hatékony propagandát ott lehet 

csak kifejteni, ahol van rá érdeklődés. Ez igaz Olaszországra is.  

   Olaszország esetében hasonló körülményekkel találkozhatunk a főbb folyamatokat illetően, 

de a részletek természetesen itt is nemzetre szabottak. Az I. világháború után Olaszország 

győztes hatalomként volt csalódott: nem kapta meg a remélt területeket a Monarchiától, 

kihagyták a volt német gyarmatok körüli osztozkodásból stb. A növekvő elégedetlenség 

másik forrása a háború utáni gazdasági válság volt. A szocialista, és kommunista mozgalmak 

igen megerősödtek, sztrájkok és gyárfoglalások voltak mindenhol 1919-1920 folyamán. A 

helyzetre leggyorsabban Mussolini fasiszta pártja reagált. A polgári és baloldali pártok itt sem 

tudtak megfelelő megoldást kínálni az olasz társadalom és gazdaság problémáira, ami 

egyenesen vezetett Mussolini 1922-es hatalom átvételéhez. 

 

 

3. A fasizmus és a bolsevizmus 

 

   A nácizmus azonos volt az egyenlőtlenséggel és az erőszakkal, vagyis a keresztény erkölcs 

szerint bűnös doktrína. A kommunizmus viszont, egy egyetemes és egyenlősítő eszméből 

indult ki, az állam felszámolását javasolta, és végül ugyanolyan zsarnoki és gyilkos rendszerré 

vált, mint a nácizmus. 

   A kommunista totalitarizmus sokkal átfogóbb és összetettebb volt a nácizmusnál, amely 

egyszerűbb volt ugyan, de radikálisabb. A náci Németországban, ha valaki zsidó, cigány vagy 

elmebeteg volt, akkor meg kellett halnia, aki pedig szembe szállt a rendszerrel, azt 

koncentrációs táborba zárták. De ha valaki politikával nem foglalkozó német volt, akkor az 

maradhatott ami: a zenész zenélt, a filozófus filozofált, az orvos gyógyított, a püspök püspök 

maradt. A kommunizmus viszont az élet minden területét áthatotta. 

   Mindkét rendszerben közös volt a polgársággal való szembenállás, mindkét rendszer a 

háborúban született. Közös az egyéni szabadságjogokkal szemben kinyilvánított 

ellenségesség. A demokratikus intézményeket, a hatalmi ágak szétválasztását, a független 

ítélkezést, a szabad sajtót, az erőszakszervezetek demokratikus felügyeletét megsemmisítette 

a két ideológia. A két rendszer kiindulópontja teljesen különböző, viszont a végpont közel 

azonos. A fasizmus és a bolsevizmus ellenségképeket gyárt magának, csak az egyik egy faj 

(zsidó), míg a másik egy teljes osztály (burzsoázia) elpusztítására törekszik. (Fontos 

megjegyezni, hogy az antiszemitizmus a Szovjetunióra is jellemző volt!) 

   Mindkét rendszer a félelemre, a bizalmatlanságra épített. Jellemző volt a túlméretezett 

bürokrácia. Egyetlen párt uralma hatotta át az egész államot, és az egész gazdaságot. A 

kommunista rezsimek viszont mindenhol törvénytelenül jutottak hatalomra, míg akár ha 

Olaszországot, akár Németországot nézzük a fasiszta erők törvényesen kerültek az állam 

élére. Mindegyik sajátja volt, hogy szigorúan ellenőrizte a gazdaságot és a kulturális életet is. 

A külpolitikai agresszivitás szintén hasonló vonás. 

 

 


