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Előszó

Ebben a könyvben a magyarországi anarchista csoportok, kezdeményezések és mozgal
mak válogatott dokumentumait találhatja az olvasó. Az itt közölt szövegek a magyar anar
chizmus történetének legmozgalmasabb évtizedeit — 1884-től 1919-ig tartó időszakát — 
ölelik fel.

Ez a huszonöt éves korszak mozgalomtörténeti szempontból korántsem homogén, 
ezért a kötet az egyes időszakokból a legkülönbözőbb anarchista kezdeményezéseket vo
nultatja fel. Az anarchizmus első hazai megjelenése a radikális szocialista munkásmozga
lomhoz kapcsolódott, amikor Szalay András és társai a szociáldemokrácia alternatíváját 
próbálták megfogalmazni -  nem függetlenül a nyugat- és közép-európai munkástiltako
zások radikalizálódásától. A „tett propagandája” 1881-es meghirdetésével kezdődött a 
nemzetközi munkásmozgalomnak a század végéig tartó radikális szakasza, amelyben az 
anarchizmus rövid időre a szociáldemokrácia széles körben megismert és hatékonynak 
tűnő ellenlábasává válhatott. A Népakarat című lap radikális szocialista köre elutasította 
a reformkövetelések útját és az állammal való politikai küzdelmet, mert elutasította e 
küzdelemnek az állam által definiált kereteit és általa legitimnek tekintett módszereit. 
Ennek a csoportnak azonban nem sikerült tömegbázisra szert tennie, vezetői -  többek kö
zött az 1884-es hatékony kormányzati ellenlépések: börtönbüntetések és internálások 
miatt -  a magyar munkásmozgalom marginális szereplői maradtak.

Kötetünk második fejezete a magyar anarchizmus történetének legnagyobb hatású 
mozgalmával, az alföldi millennárius agrárszocialista mozgalommal kapcsolatos doku
mentumokat közli. Ezen belül kiemelt helyet kapnak Schmitt Jenő Henrik ideális anarchis
ta filozófus publikációi, amelyek főként Schmitt Aliam nélkül, majd Erőszaknélküliség cí
mű lapjában jelentek meg. Schmitt gnosztikus krisztianizmusa és erőszaknélküliséget 
hirdető tanai közel álltak híres kortársa, az orosz Tolsztoj nézeteihez, s az anarchizmus val
lásos, agrárius, messianisztikus változatát képviselték. Ezek a gondolatok — részben a 
Földmívelő című agrárszocialista lap révén — népszerűsített formában nagy hatást gyako
roltak a Várkonyi István nevéhez fűződő „független szocialista” szegényparaszti mozga
lom résztvevőire. Ennek eredményeként a független szocialisták alapelveik közé emelték 
az állam — „mint minden rossz kútforrása” -  eltörlésére irányuló törekvésüket. A kezdeti 
sikerek után a rendszer azonban részben integrálni tudta, részben pedig ellehetetlenítette a 
mozgalmat. Integráló tényező volt Áchim András parasztpártjának megjelenése, míg a 
szegényparaszti bázisú, radikális „független szocialista” nézeteket képviselő agrárrétege
ket a politika világa alatti létbe szorította vissza. A mozgalom hanyatlását annak vallásos
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szektásodása kísérte, amelyben az anarchista eszmék egyre inkább az önmagába forduló 
agrárius társadalom szektaszervező, egalitárius vallásának „díszítőelemeivé” váltak.

A magyarországi anarchizmus harmadik hulláma ismét egy nyugatról jövő eszmé
hez, az anarcho-szindikalizmushoz kapcsolódott. A társadalmi reformok gondolatát radi- 
kalizáló, iskolaszervező kísérletéről és teoretikus anarchista tevékenységéről ismert gróf 
Batthyány Ervin anyagi áldozatoktól sem riadt vissza egy a mind erőteljesebb szociálde
mokráciával konkuráló mozgalom és orgánum létrehozása érdekében. A Társadalomtudo
mányi Társaság 1904-es vitaülésén a kropotkini anarchizmus nézetrendszerét kifejtő gróf 
kapcsolatot keresett a szociáldemokráciából fokozatosan kiábránduló Szabó Ervinnel. 
Mindketten azt hirdették, hogy a szocializmusnak két válfaja van: az elbürokratizálódó, 
parlamenti kereteket elfogadó, reformista szociáldemokrácia (az állampárti szocializ
mus), illetve a munkások önfelszabadítására, a szakszervezetek forradalmasítására és a 
létező politikai keretek elutasítására szerveződő forradalmi (anarchista) szocializmus. Ők 
ez utóbbi hazai meghonosítására tettek kísérletet, s Batthyány körének nézeteit a Testvéri
ség, majd a Társadalmi Forradalom című lapokban propagálták. Az antimilitarizmust, 
szabad szerelmet és egy új nemzetközi nyelvet (az eszperantót) is hirdető csoport azonban 
nem tudott jelentős befolyásra szert tenni a magyar munkásmozgalomban. Tanaiknak a 
szimbolikus kegyelemdöfést az erősödő nacionalista közhangulat, majd az 1914-ben ki
robbanó világháború militarista eufóriája adta meg.

A magyar anarchizmus -  több emberöltőre szóló -  búcsúfellépése a Krausz Károly 
vezette Budapesti Anarchista Csoport 1919-es tevékenységéhez kötődött. A Tanácsköz
társaság kikiáltása után — abban bízva, hogy a kommunista hatalomátvételt követően va
lóban elhal az állam — Krausz újjászervezte csoportját és újraindította a Társadalmi For
radalom című lapot. Az itt megjelenő cikkekben azonban a kommün kezdeti lelkes 
üdvözlését csakhamar mélyülő gyanakvás, majd szelíd melankólia váltotta fel. Krausz 
Károlynak be kellett látnia, hogy az államnélküliség világa a kommunista rezsimben sem 
jött el, s utolsó cikkeiben anarchia-álma a közeljövő beteljesíthető realitásától ismét a tá
volabbi jövőbe tolódik, s a kulturális változás tanává lényegül át.

A könyvünkben közölt elemzések, kiáltványok és beszámolók a magyar anarchiz
mus történetének alapdokumentumai. E történetet monografikus formában feldolgoztuk 
már, így ennek -  akár rövidített — megismétlését nem látjuk szükségesnek. Az anarchiz
mus elmélete és magyarországi története című könyvünkben (Cserépfalvi, 1994) kísérle
tet tettünk ezen eszmék és mozgalmak leírására, valamint a politika- és eszmetörténeti 
összefüggések elemzésére. Itt arra vállalkozunk, hogy a nemzetközi anarchista irodalom 
legfontosabb szövegeinek közlése után (Anarchizmus. Századvég, 1991; Anarchizmus 
ma. T-Twins, 1994) az érdeklődő olvasót megismertessük a téma hazai dokumentumai
val. Meggyőződésünk, hogy a magyarországi és nemzetközi anarchizmusról alkotott ké
pünk így, az eredeti s ma már nehezen fellelhető hazai írások publikációjával válhat tel
jessebbé.

A filozófus Schmitt, az arisztokrata Batthyány, a mozgalomszervező Krausz és a 
korszak egyik nemzetközileg is legképzettebb szocialista teoretikusának tartott Szabó 
Ervin írásai mellett az itt közölt írások másik részét kevésbé iskolázott, magukat autodi
dakta módon, az anarchista és szocialista mozgalom keretei között képző munkások és 
fiatalok cikkei teszik ki. E cikkek megfogalmazása sok esetben nehézkesebb, kevésbé
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gördülékeny, de történeti jelentőségük miatt mégis mellőzhetetlenek. Ahol eredetileg a 
szerző neve nem szerepelt és mi sem tudtuk kilétét felfedni, ott meghagytuk a név nélkü
li közlést; ugyanez vonatkozik az álnevekkel (Arion, Zugó, Salome) publikált írásokra 
is. A közölt szövegeket a mai helyesírási szabályok szerint egységesítettük, de a szöveg
hűséghez, az eredeti szavak és mondatszerkezetek megőrzéséhez természetesen ragasz
kodtunk.

E negyedszázados korszak anarchistái olyan világban szervezkedtek, amely egyre in
kább a tudományban és a társadalmi haladás közösségi eszméiben hitt. Az anarchisták 
meg voltak győződve arról, hogy a haladás letéteményesei és megtestesítői ők maguk, s 
aki az emberi haladás fő irányát nem ismeri fel, önmagát rekeszti ki a történelem „sodor
vonalából”. Mind leegyszerűsített, lineáris történelemszemléletük, mind pedig a társadal
mi forradalom sikerébe vetett rendíthetetlen hitük szokatlannak tűnhet mai, „utópiák utá
ni” korunkban, az ezredvégen. A radikális társadalmi és munkásmozgalmakkal foglalkozó 
magyar történeti irodalom -  a szociáldemokrata és kommunista mozgalmak és kezdemé
nyezések alapos tárgyalása mellett — mindeddig kevesebb figyelmet fordított a magyar 
anarchistákra. A kötet összeállításával nemcsak a hiány pótlása volt a célunk, hanem a to
vábbi politikatörténeti kutatások ösztönzése, a történelemoktatás tematikájának kibővíté
se, és -  végül, de nem utolsósorban -  a művelt olvasó szórakoztatása.

Budapest, 1998. augusztus

Bozóki András és Siikösd Miklós
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SzALAY A n d rá s

Szociális forradalom

E szót hallottuk hangoztatni parlamenti üléseken, úgy külföldön, mint nálunk. A szociális 
forradalom kitörhetéséről beszélnek főpapi körökben, arisztokraták, tőzspolgárok*, tőke
pénzes uzsorások, nemkülönben értelmes munkások. Míg amazok borzadnak az üres szó
tól is, ha csak említeni hallják a szociális forradalom közeli kilátásba számíttatását, addig 
emezek lelkendezve várják ama nagy nap elérkezését.

Honnét ez a nagy eltérés, hogy amitől a nép egy osztálya borzadva retteg, fél, a nép 
más osztálya szomjazva várja? Miért fél az uralkodó osztály, ha igazsága és joga van? 
Miért nem lép nyílt számadásra a követelőkkel, ha igazolni képes jogos álláspontját? Hisz 
kezében a hatalom! Akinek kezében van a megdönthetetlen igazság és az elvitathatatlan 
jog fegyvere, nyugodt lelkiismerettel, bátran megy a nyílt számadásra mindenkor, mint 
ment Krisztus a római helytartó elé, igazságérzetének tudtával. A tőzspolgári osztálynak, 
mely a jelenben uralja a népet, csak az erőszak és a hatalom van a kezében, de joga nincs. 
Azért félnek, rettegnek és kapkodnak minden oly eszközök után, melyekkel bitor hatal
mukat még tovább is fenntartani vélik. Mert látják, hogy az elnyomott nép a szolgaság 
jármából kivetkőzni készül és mint nehéz álomból felébredt férfi bosszúállólag kiált „ne 
tovább”-ot a jogbitorló hatalomnak világszerte.

A munkásnép fölébredt azon szellemet bilincselő mámorból, melybe a papi ámítás 
vezette, fölébresztette a nélkülözés, a nyomor. Igen, a nagy nyomor, melyben a munkás- 
osztály teng. Honnét a munkásosztály nyomora? Ezt kérdik sokan, kik a nyomort nem is
merik, kevéssé a népek helyzetét, s úgy vélekednek, hogy azok, kik nélkülözésnek van
nak kitéve, munkakerülők, rest naplopók.

Ez téves felfogás, ez nem igaz: akik csavargással lopják az időt, rendes mesterségük 
„törvényes” vagy törvénytelen lopás, azok nem jajdulnak fel a hatalom ellen. A nép nyo
mora a napról napra fejlődő gyáripar, a nagybani termelés, a tőke uralmából ered: a pénz- 
tőzsérek gépekkel berendezett gyáraikban, midőn a kereskedelmi forgalomban annyi áru
cikkeket gyártatnak, hogy raktáraik is tömve maradnak, így történik a tömeges munkások 
elbocsátása, mely megteremti a nyomort.

Dehát hová tette a munkás munkabérének fölöslegét akkor, mikor a munkáskéz ka
pós volt, s mikor a munkaszünet beáll, már nincs is mit ennie? Ezt a nagy kérdést vetik fel 
a dőzsölők, ahelyett, hogy azt kérdeznék, legalább akkor: mikor dolgozott, élt-e rendesen?

* A tőzspolgárság a burzsoázia szó korabeli fordítása. B. A., S. M.
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Mit kérdeznének ők bármit is, hisz nagyon jól tudják, hogy egy magánzó nőtlen munkás, 
ha jól tud zsugoroskodni, ehet száraz kenyeret: családjával együtt, mert oly csekély díja
zásba részesül, hogy azt nem is nevezhetjük munkadíjnak.

Honnét ered, hogy a munkabér úgy megcsökkent? Talán a munkások kevés munkát 
végeznek és nem hasznosat? Még soha nem végeztek a munkások annyi munkát és hasz
nosabbat, mint ma végeznek: de mivel minden kereskedelem és ipar a tőke hatalmában 
van, hogy a tőkepénzesek egymással versenyezhessenek és tőkéjűket minél nagyobbra 
növelhessék, rövid idő alatt a munkabér letörésével kezdték a gazdálkodást: és ha a mun
kás panaszkodott, hogy kevés a bér, azzal vigasztalták, hogy legyen szorgalmasabb, vé
gezzen több munkát, többet keres. így volt a munkás kénytelen évről évre kevesebb díjért 
többet dolgozni, míg végre ide jutottunk, hol ma vagyunk, hogy a munkás a tőke által ki
rabolt koldus. Vegyük csak bonckés alá, hogy ki az a munkás és ki ő a társadalomban? 
Nem a munkásság-e a tőke megteremtője és mindazon árucikkeké, melyekkel telvék a 
raktárak és ő fázik, didereg annak hiányában. Hát a sok gabonát, élelmiszereket ki termel
te és gyűjtötte a magtárba? A munkás. De a pénztőzsér elzárja az éhező nép elől, hadd hal
jon az éhen, míg az ő magtárában a gabona az állástól romlik el, inkább ez történjék, 
minthogy az éhezők nyomorán enyhítene, mert ő nyerni akar. Ez a mai kor vézna képe, 
nem csoda tehát, ha a válságok korszaka közeleg: midőn 300000 munkás Párizsban ke
nyér nélkül gyűlésez és követel a kormánytól mindenekelőtt kenyeret, gyorsan; mert az 
éhséget semmiféle törvénnyel elfojtani nem lehet, és a megélhetéshez mindenkinek joga 
van; ezen tudattal jár Párizs utcáin nagy csoportokban az éhező kereset nélküli munkás 
nép; „Éljen a szociális forradalom!” kiáltásokkal, mert tudják, hogy a kormány nem képes 
helyzetükön segíteni. Ha nyújt is egy pár milliót, az csak annyit ér, mint egy csepp víz a 
tengerben, fölemészti azt is az a nagy tőke, mely fölemésztette munkaerejét. A kormány 
nem tehet sehol semmit a munka nélküli nép érdekében. A pénztőzsérekre nem gyakorol
hat pressziót, hogy azok javítsák a munkabért, mert egyedüli támaszát azok képezik; ha a 
munkabért emelnék, ők jönnének rövidebbre. Eszerint egyedül a szociális forradalom van 
hivatva a munka és tőke közti kérdést megoldani, mely a közeljövőben el fogja borítani 
Európát; legalább azt engedik következtetni mindazon jelenségek, melyek hol egyik, hol 
másik államban történnek, melyeket, mint a szociális forradalom előcsatározásait lehet te
kinteni; mert a nép nyomora oly nagy fokra hágott, hogy elviselhetetlen tovább.

Munkások! Fogjunk a szervezkedéshez, kikre elviselhetetlenül nehezedik a tőke
rendszer uralma, ha ütött a tett órája, a szociális forradalomra készen legyünk, hogy a 
kényszer eszközeivel lerázhassuk azt magunkról, melyeket elleneink ismertettek meg ve
lünk; közéig az idő, ne hagyjunk sok időt a gondolkodásra; az önvédelemre mindenkinek 
joga van!

Népakarat, 1884. február 15.
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Tőzspolgári lapok az anarchizmus felől

Hogy mily rémképeket festenek a tőzspolgári sajtó bérenc zsoldosai az anarchizmus felől 
bizonyítja az alább következő közlemény, melyben az író jelét adja, hogy alapos ismeret
tel bír a szociális pártok szervezett állásáról és azok jogos törekvéséről, amit némileg elis
mer, de csakhamar megfordítja köpenyegét, és kíméletlenül dobálja a gúnyos rágalom sa
rával a szocializmust; különben hadd álljon itt a cikk, amint következik:

„Az anarchia mint politikai hitvallás s az orgyilkosság, mint harc az állam ellen; ezek 
a szocialista forradalom eszméi és fegyverei. Őrültség az anarchiában keresni az emberi 
nem boldogságát, és romlottság orgyilkossággal akarni győzni a hatalom felett. Csakhogy 
ezen skrupulusokon már régen túl vagyunk, mert tényleg franciák, írek, oroszok, németek 
szocialista összeesküvéseikben ezen módszert választották, hogy felforgassák a társadal
mat, egyházat és az államot.

Az anarchista párt európai párt. Főleg a munkások közt van elterjedve, mint legszél
sőbb azon radikalizmusban, mely a világot akarja újjáteremteni, akként, hogy előbb le
rombolja. Kifolyása e párt azon durva naturalizmusnak, mely tudományban, művészetek
ben, irodalomban és nevelésben szétterpeszkedik s minden nemest és eszményit megtagad 
és kicsúfol. Következménye azon önző realizmusnak, mely a közelmúltban a szabadel
vűség privilégiuma címén, az államhatalmat és a társadalomban a vagyont kibérelte, 
hogy az emberiséget a konzorcium számára kiaknázza. Innét származtak a társadalmi ba
jok és az elégedetlenség, mely minden osztályt elfogott, kivéve azokat, kik a hatalom 
részvényesei. A szociális kérdés tehát mindenkire nézve kérdés, s éppúgy tartozik a pá
pára és a német császárra, kik azzal behatóan foglalkoznak is, mint a párizsi községta
nácsra s a munkásvezetőkre. Amit reakciónak neveznek a szabadelvű lapok, az voltakép
pen szocializmus. Az agráriusok is szocialisták. A pánszlávok is azok amennyiben az 
ószláv társadalmi szervezet alapján akarnak reformálni a világot, s a nyugati -  keresz
tény-germán — civilizáció, társadalom és állam helyébe a keleti — ortodox-szláv — civili
zációt és államszervezetet állítanák fel. Hogy az antiszemitizmus rugói is társadalmiak s 
orvoslása szociális viszonyaink orvoslása által érhető el legbiztosabban, minden gondol
kodó fő el fogja ismemi. Hogy a gyáripar megteremti a munkáskérdést mindenütt, s hogy 
ez, ahol iparos nép lakik, a legnehezebben megoldható szociális probléma, senki sem ta
gadhatja. íme minden politika a 19. század végén szociális természetű, valamint a múlt 
század végén liberális természetű vala. A liberalizmus célját elérte és meg van haladva: 
most arról van szó -  nem hogy az egyén szabad legyen-e vagy sem, egyenlő jogok, álta
lános adókötelezettség, sajtószabadság, népképviselet stb. meghonosíttassanak-e, s az al
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kotmány revidiáltassék - , hanem, hogy miután ezek megvannak és az emberiség a rop
pant haladás dacára sem boldog, sőt éppen a haladás következtében sokan szenvednek és 
mindenféle bajok származtak, melyek bizonytalanná teszik a családok egzisztenciáját: te
hát miféle szerkezetet kapjon jövőre a társadalom és az állam, hogy céljának az emberi 
nem fejlődése történetében megfelelhessen, azaz a lehető legtöbb embert boldogítsa.

Ily értelemben van konzervatív szocializmus és van radikális szocializmus, amaz a 
régi társadalmi alapokat fenntartani, emez új alapokon más társadalmat teremteni óhajt; 
csak liberális szocializmus nincs. Konzervatív szocialisták: Bismarck, az agráriusok, a 
német katedraszocialisták, s ez irányban szélsők a klerikális szocialisták, milyenek az 
anglikán egyházban s a római katolikusok közt vannak, de főleg Németországban külön 
pártot képeznek, keresztényszocialistáknak nevezik magukat. A radikális szocialisták fő
leg a munkások közt vannak elterjedve s hasonlag több pártra szakadnak: olyanra, mely 
törvényes és békés úton akarja eszméit keresztülvinni az állam és a népképviselet segé
lyével; s olyanra, mely forradalmat kíván, hogy az egész államhatalmat s törvényhozást 
kezébe kerítvén, terveit rádiktálhassa a társadalomra, és végre olyanra, mely államot és 
egyházat el akar egyszerűen törülni, a vagyont újra felosztani, a gyárakat a munkások kö
zös tulajdonává tenni és az egész világot községekre felosztani, hogy senki többé e földön 
ne uralkodhassék. Ezek az anarchisták.

Franciaország volt a szocialisták fészke mindig, s az ma is. Párizsban több ok van a 
szocialistáktól félteni a republikát, mint Németországban a császárságot. A politikusok 
azt hiszik, hogy Franciaország egy nagy szociális revolúció előestéjén áll, mely ellen Eu
rópa monarchikus államainak résen lenni és szövetkezniök kell.

A szociális forradalmárok ugyanis kezdettől fogva úgy léptek fel, hogy ők nemzeti 
előítéleteket és országos határokat el nem ismernek. A vörös zászló közös jelvényük. 
Szervezetük nemzetközi. Tüzük a dinamit. Ideáljuk a nihil.

Anarchista hős az, ki legügyesebben tud gyilkolni és legdacosabban meghalni az 
akasztófán. Az ily modem szabadsághősök neve: végrehajtó közeg. Ha gyilkol, halálra 
veti az állam, ha nem gyilkol, társai ölik meg, mert nem teljesíté, mivel megbízták.

Ilyen ember az is, ki Bécsben Blöch Nándor rendőrt orozva agyonlőtte. Senki sem is
meri őt az egész városban. Külföldi német, s messziről utazott ide, hogy valakit meggyil
koljon, ki ellene sohasem vétett. Hanem a párt ellen vétett sokat. Tudja, hogy vesztőhely
re viszik; s azzal vigasztalja magát, hogy lesznek bosszúiéi.

Az eset semmiben sem különbözik más hasonló esetektől. Nihilisták így szoktak 
cselekedni.

Csak azért nevezetes a dolog, -  mely Bécsben a második gyilkosság rendőr ellen -  
hogy kitűnik belőle, miszerint a szocialista forradalmárok Bécsben is akarnak forradal
mat.

Mert céltalanul nem rabolnak, gyilkolnak, gyújtogatnak egyre-másra. Akarják, hogy 
Bécs remegjen, lakosai az izgatottságtól ne szabaduljanak, a közbiztonság meg legyen 
rendítve, az állam közegei hajszolva és megfélemlítve.

Ha azt várták, hogy a kormány represszáliákhoz nyúljon ellenök, azt elérték. A bécsi 
nép maga követeli, hogy rendkívüli óvintézkedések tétessenek, az ellenzéki szabadelvű 
lapok sürgetik egy ’szocialista törvény’ behozatalát, mely a kis ostromállapotot hirdetne 
ki Bécsben, s ha kell Brünnben, Reichenbergben s más gyárvárosokban. De a kormány
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nem ezt cselekszi: egy 1869. évi liberális alkotmánypárti törvény alapján rendelési úton 
fogja a sajtószabadságot, gyülekezési jogot stb. szabályozni, s e rendeletet a Reichsratnak 
egyszerűen bejelenti. ’A te műved’, George Dandin, ellene hát ne panaszkodj német al
kotmánypárt.

Mint rendesen a politikai orgyilkosság, úgy itt is a reakciót vonja maga után. De ki 
szólhat ellene, midőn csakugyan a közbiztonság a rendkívüli intézkedéseket megköve
teli.”

Népakarat, 1884. február 15.
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Az anarchistákról

Sokat olvashatni mostanában a napi sajtóban „anarchistákról”. Anarchisták üldöztetnek, 
anarchisták üldöztetnek. Valóságos hajtóvadászat az, mi ellenük rendeztetik -  mintegy 
jeléül annak, hogy az úri osztály a népet nem tartja egyébnek, mint a nyulakat, őzeket, 
szarvasokat stb., melyeket összefogdostathat és leölethet kénye-kedve szerint. S kinek ez 
nem tetszik, jaj annak, mert rendőrkézre jut. Végre is az a kérdés támad, hogy mi az az 
„anarchia”? Kik azok az „anarchisták” és mit akarnak azok?

„Anarchia” görög elnevezés, és magyarul azt jelenti: „fejetlenség” vagy „fejetlenke
dés”. Ezt azonban nem úgy kel! érteni, mintha az anarchisták fejüket elveszteni akarnák, -  
sőt ellenkezőleg úgy, hogy mindenki a maga fejével gondolkozzon és ne parancsszóra, 
hanem szépen és jól cselekedjen mindenben.

Tehát az „anarchia” olyan állapot, amelyben a nép a fejedelem, vagy a hatóságok ön
kényeskedő parancsait vagy rendeletéit nem teljesíti már vak engedelmeskedéssel, hanem 
annak ellenszegül ahol azt teheti. Ez pedig a forradalom előpostája.

Ennélfogva az „anarchista” átvitt értelemben „törvénytagadó” a mai szokásokkal 
szemben és ezt a nevet az úri osztály adta a szocialistáknak, akik mindig szebb és tökéle
tesebb dolgokra törekszenek. Ily értelemben a szocialisták el is fogadták az „anarchista” 
elnevezést.

Lássuk azonban a dolog másik oldalát, hogy kik a tulajdonképpeni anarchisták?
A szocialisták közjog s közerkölcs gyanánt csak a természet megmásíthatatlan törvé

nyeit ismerik el, s csak az egyesek zsarnok önkénye által alkotott kizsákmányoló és erő
szakoskodó rendszer, vagy ha ez a törvény, úgy ezen törvény jogosultságát nem ismerik el, 
mivel ez az emberi társadalom 80-90 százalékát szörnyen megkárosítja és nyomorgatja.

Ellenben az arisztokrácia, a papság és a burzsoázia (tőzspolgárság) ezen megmásít
hatatlan természeti törvények jogosultságát tagadják. Pedig egyedül ezek a természeti 
törvények határozzák meg esetről esetre életünket, mert akaratunk és hatalmunk felett ál
lanak. Ennek következtében az úri osztály igen sok embernek lehetetlenné teszi a megél
hetést, kik azután vagy öngyilkosság vagy számtalan nyomor által pusztulnak el az élők 
sorából.

Mindezekből eléggé világos, hogy szerintük tulajdonképpen anarchisták azok az 
„urak”, kik a törvénykészítést üzletileg kezelik saját előnyükre és a népek kárára. S mi 
több, ezen „urak” még e saját maguk által készített törvényeket se tartják meg soha.

A magyarországi törvények szerint csak vagyontalan csavargókat és koldusokat sza
bad valahonnan kiutasítani, éspedig csakis akkor, ha erre törvényszékileg elítélve lettek.
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De a rendőrségnek ezt tenni nem szabad a maga hatalmából. És íme azt látjuk, hogy szo
cialistákat, tehát politikusokat, a rendőrség minden jogcím nélkül elfog, és minden kihall
gatás, minden bírói ítélet nélkül eltoloncoltat kénye-kedve szerint, a törvények világos ti
lalma dacára.

A szólásszabadságot szintén törvény biztosítja minden honpolgár számára, s most is 
többen vannak Vácon fogságban azért, hogy ezen törvény által biztosított jogukat igénybe 
venni merték.

Ha már az állam nem tartja meg a saját maga által gyártott törvényeket, hogy tartsa 
meg azokat a nép, mely ellen minden törvény irányozva van? És hogy tarthatnák meg ezt 
a szocialisták?!

És éppen ezért minket szocialistákat az úri osztály anarchistáknak nevez, mit mi a 
fenti értelemben el is fogadtunk, s kijelentjük újból, hogy a közerkölcs és a közjog alap
jául csakis a természet megmásíthatatlan törvényeit ismerjük el, mi egyaránt igaz és ked
vező minden élő lényre a földön.

Ennyit szükségesnek tartottunk elmondani e tévtanok által elámított munkásosztály 
tájékoztatása végett.

Népakarat, 1884. március 15.
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Az anarchisták és a magyar kormány

Egy régi sarkalatos elvünk ma a magyar kormány által be lett igazolva, mégpedig maga a 
kormányfőnök, Tisza Kálmán által nyíltan a képviselőházban bevallva és az utóbbi által 
élénken helyeselve. Ez az elv az: hogy mihelyt munkásügyről van szó, valamennyi polgá
ri párt, bármilyen árnyalathoz tartozzanak is, egy szorosan összetartó munkásellenes pár
tot képez, aki, semhogy irántunk igazságos és méltányos legyen, inkább kész az egész al
kotmányt szegre aggatni és minden jogkövetelő munkás háza elé — akasztófát állítani...

Igenis: Tisza Kálmán ma nyilatkozott a képviselőházban azon indokokról, melyek
ből kiindulva a kormány a napokban itt lakó anarchistákat kiutasított és azon álláspontról, 
melyhez a kormány ezentúl az anarchisták dolgaiban „szigorúan” ragaszkodni fog.

Nincs szándékunk ezúttal a kormányfőnök hosszú, összefüggés nélküli borzalmas 
litániájára kellő behatással válaszolni -  mely célra lapunk összes tere nem lenne elegen
dő —, csak néhány viszontmegjegyzésre akarunk szorítkozni s azzal a kormány álláspont
jával szemben a mi álláspontunkat jelezni.

Tisza Kálmán beismerte (sőt újólag fel is szólította az országgyűlési pártokat arra), 
hogy ellenséges állást foglal el a törvényhozás a munkáspártok egyes emberei ellen, már 
akkor is, ha ezekre törvénysértés még nem is bizonyítható; elég, ha itt tartózkodnak és va
lamely radikálisabb politikai árnyalathoz csatlakoztak. Ebből az a tanulság következik, 
hogy a munkáspártok is úgy bánjanak el a polgári pártokkal és ne tekintsék, vajon egyik
másik képviselőjök ártott-e már a munkásügynek vagy sem.

Tisza Kálmán beismerte, hogy hat elvtársunknak a minap a fővárosból történt kiuta- 
síttatása tényével törvénytelenséget követett el, amennyiben tételes magyar törvényre 
nem hivatkozhatott, mely az akkénti kiutasításokat indokolná, s Tisza a kormány és rend
őrbandájának ezen önkényes eljárását „szokássá vált” törvénytelen rendszabályokkal 
iparkodott palástolgatni. Ebből következik, hogy az anarchisták sem lehetnek kötelezhe
tők az érvényben levő törvények valami szigorú követésére s hogy ők is, a kormány pél
dáját követve, a hajdani törvény nélkül szabad állapotban dívó „szokásokhoz” alkalmaz
kodhatnának.

Tisza Kálmán beismerte, hogy az nézet dolga, vajon ő kit nézzen vétkesnek, ő azt 
tartja, hogy az, ki politikai okokból valamely bűnterhelt politikai pecért láb alól eltesz, 
vagy aki efféle tettről elismerőleg még csak nyilatkozik is, az előtte szintén már közönsé
ges gyilkos. Ezen elmélet szerint alkotmányos államban akár az anarchistáknak is joguk 
van, még a köpenyforgató miniszterelnök úrról is azt a nézetet táplálni, hogy Tisza Kál
mán is közönséges népgyilkos, mivel az ő kormányzása alatt a nép rohamosan tönkre jut,
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a néperőt az ő intézkedései folytán mindinkább kiszivattyúzzák, végínségre, koldusbotra 
juttatják és éhenhaló földönfutóvá nyomorítják.

Tisza Kálmán beismerte, hogy a radikális munkáspártbeliek, különösen az anarchis
ták törvényen kívül helyeztetnek, hogy ő nem hajlandó ellenök törvényes eszközökkel el
járni, hanem elbánik velők miniszteri kény és kedv szerint stb.

Már most azt kérdjük minden igazlelkű embertől: vajon a magyar kormány nem 
szántszándékkal a terroristák táborába hajtja-e a gondolkodó, emberi és politikai jogai 
mellett küzdő munkásnépet? De jól van ez így — a kormány mai nyilatkozata legalább föl
nyitja szemét azoknak, kik eddig tisztán látni nem akartak. Higgye el különben a kor
mány, tudjuk mi magyarországi munkások, tudjuk első rendben mi magyar nemzetbeliek, 
hogy az amúgy is kikerülhetetlen társadalmi forradalom nem magyar földön fog kiindul
ni, s hogy eszerint a kezdeményezés nagy munkája nem miránk háramlik, de bennünket 
azért, mert immár tűrhetetlenné vált jogfosztott helyzetünk felfogásában mi legelőre hala- 
dottabbak vagyunk; azért, mert mi a kormány politikája, rendszere és taktikája nép
veszélyeztető voltát tisztábban felismerjük, mivel naponként érezzük; azért, mert a nép 
valamennyi bajának kútfeje gyanánt azt a mai kárhozatos termelési rendszert érezzük, 
melyet önök váltig csak azért védelmeznek és fönntartanak, mert Önöknek, valamint a 
Sándor utcai országos hizlalda összes pártjainak abrakot és a felsőbbeknek „vörös nadrá
got” szerez; azért bennünket alkotmányon és törvényen kívül helyezni és a legelső rühes 
pandúr pálinkaszeszélyének átengedni, ez uraim, nekünk is jogot ad, önöket törvényen kí
vülieknek tekinteni.

És valóban, utóvégre megunta a munkásnép is azt az örökkévaló sikertelen küzdel
met, melyet a törvény fegyvereivel évek óta folytatott; magunk is azt a sok hiábavaló ké
relmezést, könyörgést, azt a meghunyászkodást, azt a „törvényileg” ránk erőszakolt kép
mutatást -  amelyet önök oly gyönyörűen kiműveltek s pláne „politikai tisztességnek” 
elkereszteltek.

Azt hittük, minél hangosabban agitálunk, annál előbb meghallanak ott az aranyborja- 
sok Sándor utcai bódéjában; de még az őszinte szabad szót és szabad sajtót is el akarják 
tőlünk tiltani -  mire fog ez vezetni? Ha nézeteinket a közügyekről nyíltan taglalgatjuk, 
ezzel csak a kérlelhetetlenül bekövetkezendő komoly, de jobb jövőt véljük előkészíteni; 
ha pedig ellenségünk minket emiatt üldöz és elnémítani akar -  ám legyen! Hatalmi kérdés 
elé leszünk állítva.

Az erőszakos üldözés csak erőszakos ellenállást szülhet. Az agyonfojtott nyilvános 
szabad szó és írás majd biztos rejtekbe lesz kénytelen menekülni, majd cselekvésben fog 
magának utat törhetni és jogosultságának érvényt keresni. Örüljön inkább az ellenség, 
míg látja ellenfelét, ha elvakítja, vagy ha elnémítja, akkor reszkessen -  mert a vakok és 
némák haragja, de még az elvakítottak és elnémítottak bosszúja rettenetes.

Népakarat, 1884. március 15.
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Az önkény

Vérlázító merényletet követett el az ügyefogyott fővárosi rendőrség „felsőbb utasítás” 
folytán a személyi szabadság ellen! Alig képes helyesen gondolkodó ember elhinni, hogy 
alkotmányos szabadnak csúfolt Magyarországban még olyasmi is megtörténhet. Ma be
idéznek egy embert, ki sem eresztik többé; holnap már „kényszerítő útlevelet” nyomnak 
markába és száműzik a főváros területéről.

Ez történt Koditek elvtársunkkal; kérdenénk vajon mit vétett Koditek elvtársunk a 
rendőrségnek, vagy a fővárosnak, vagy bárkinek is?

Semmit! Mert ha bűnös lett volna, vagy legalább bűnösséget lehetett volna megkí
sérteni ráerőszakolni, bizonyára fogva tartották volna; egyedüli bűne volt, mert szociális 
elveket vallott és fölszólításra gyűjtést rendezett a Bécsből száműzött elvtársaink részére, 
kiket megfosztott az eszeveszett bécsi zsarnoki önkény hitvány keze rendes keresetüktől; 
földúlta szűk családi tűzhelyüket, ilyen egyének segélyezésére gyűjtött Koditek elvtár
sunk. Hát bűn az, ha áldozott embereken segítünk?

Úgy hisszük, hogy csak emberi kötelességét teljesítette elvtársunk, amit csak köte
lességének tart minden ember, kiben a felebaráti szeretetnek és a becsületnek egy szikrája 
van, úgy látszik azok az „urak” aligha tudják mi az emberbaráti kötelesség; mert ha tud
nák, nem üldöznék azokat, kik azt tanúsítják.

De menjünk tovább; Práger Ármin, a Radikal pártközlönyünk szerkesztője is idézést 
kapott folyó hó 1-jére, kit szinte azonnal le is tartóztattak a rendőrségnél és másnap át
szállították a „Fortunába”, hol az ügyészségnek átadatott, ki azonnal megindította ellene a 
vizsgálatot.

Ugyebár most azt kérdené a T. olvasó: miféle vizsgálatot?
Elmondjuk azt is amint következik. A bécsi rendőrség élhetetlenkedése már annyira 

ment ügyetlensége következtében, hogy az Eisert bankár gyilkosait a szocialisták között 
keresi és nemcsak Bécsben még Pesten is, ezen gyanúsítás miatt fogták el Práger elvtár
sunkat, még eddig a megerőltetett kettős nyomozás és vizsgálat nem vezetett legkevesebb 
bizonyítható eredményre sem és nem is vezethet, mert Práger elvtársunk alaposan képes 
igazolni magát minden ellene emelt vád ellen, mert mindazon vádakat, melyeket Práger 
elvtársunk ellen emelnek, csak a leghitványabb elvetemült bérenclelkű rágalmazó, vagy 
az őrültségig fokozódott nyomorult gazember képes Práger jellemére ráfogni. Ezennel til
takozunk az ily és hasonló eljárás ellen, mely csak csupa ürügyül van kieszelve, hogy le
gyen valami gyanúsítható ok, melynél fogva itt Magyarországon is üldözhessék a szocia
listákat.
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Tiltakozunk az önkény ily jellemtelen eljárása ellen, az ezeréves alkotmány nevében, 
— tiltakozunk a törvény nevében, mit a rendőrség ez esetben egészen mellőzött. Tiltako
zunk a megsértett személyi szabadság nevében és követeljük elvtársunk azonnali szabad
lábra helyezését, mert magába véve, ha valaki szociális elveket vall, nem büntethető do
log; mindenki oly elveket vall, aminővel a szabad természet fölruházta, mely elvek és 
eszmék felett nem uralkodott és nem uralkodhat semmiféle rendőri önkény és semmiféle 
zsarnoki hatalom!

Népakarat, 1884. március 15.
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Egy újabb merénylet

Lapunk zártával jelenthetjük Olvasóinknak, hogy a fővárosi rendnek „őrei” ismét egy 
vérlázító merényletet követtek el elvtársainkon folyó hó 14-i virradóra. Egy valóságos 
hajtóvadászatot indított meg a jelzett időben reánk s közülünk 36-ot fogott el -  s köztük 
számos családapákat — revolverekkel, tolvajlámpákkal fölfegyverkezve. Elvtársainkat ál
maikban rohanták meg és úgy vonszolták ki őket onnan — töltött revolverekkel kísérve 
minden mozdulatukat. Az elfogatás okául, illetve ürügyéül azt hozzák föl, mintha mink e 
hó 15-én megtartott emlékünnep megzavarására petárdákkal tüntetni szándékoztunk vol
na. Ez ellen erősen tiltakozunk, mert ez csak ürügy volt, hogy bennünket megtámadhassa
nak. Mink, mint forradalmárok, mindenkor tiszteletben tartjuk a forradalmi férfiak dicső 
tetteik emlékét, és mindenkoron meghajlunk emlékeik előtt.

A hajtóvadászatot hajnali 3 órakor kezdték meg és reggeli 8 órakor végezték el.
Az elfogottak száma -  mint említettük -  harminchat. Éspedig elfogottak név szerint 

a következők:
Terheltebbek: Cziegelbrier Róbert, Szalay András, a Népakarat szerkesztője, Heck- 

mann István cipész, Tamássy Árpád asztalos, Pauler István és neje, Pauler Istvánné, Nagy 
Ágoston cipész, Korwasz Ferenc, Russ Mátyás, a Zukunft szerkesztője, Novotny Jakab 
iparossegéd, Pudlainer Tamás cipész, Lenkovics András, Fried Jónás Gyula kereskedőse
géd, Protz Mária varrónő, Braun Lipót cipész.

Kevésbé terheltek: Deckner Gyula, Balog Rezső, Neuwirth Márton, Mihálovics Bá
lint, Grabatik István, Zeh Miksa, Budai Lajos, Kökény István, Kunst Károly, Hotoványi 
József, Schneider Lőrinc, László Pál, Seregi István, Mondok Károly, Schwarz Ignác, Föl- 
desi Pál, Maruska József, Stein Ferdinánd, Nanovics Antal.

Megjegyzendő, hogy lapunk felelős szerkesztőjét, Szalay elvtársunkat betegen talál
ták, de ezzel a kopók vajmi keveset törődve kiragadták betegágyából, nem engedték felöl
tözni, hanem kituszkolták a kapu alá s oda hozták ki utána a ruháit. Amidőn háziasszonya 
felszólalt az ellen, hogy így bánnak egy beteg emberrel, azt a választ nyerte: „Rég meg 
kellett volna dögölni az ilyen embernek, aki mindig ilyes dolgokkal foglalkozik.”

Ebből beláthatják elvtársaink, hogy mindenkinek ideje volna már a fentálló társadal
mi rend megdöntésére szervezkedni. Különösen pedig Tisza Kálmán bandáival ideje vol
na leszámolni a megsértett emberi jogok és személyi szabadság elleni merényletért.

Le az ilyen kormányzási rendszerrel!

Népakarat, 1884. március 15. 
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Ostromállapot Budapesten

Hogy mire nem képes elvetemedni az „alkotmányos” „szabad” Magyarország „szabadel
vűnek” csúfolt kormánya: -  azt alig volna képes ember elhinni, hogyha azt a tények elég 
világosan nem bizonyítnák.

Még jóformán el sem múltak a február hó utóján történt kiutasítások -  melyet már
cius elsején Práger elvtársunk jogtalan elfogatása követett - ,  máris újból ismétlődött elle
nünk a március 14-i vérlázító merénylet.

Lapunk 13-i számában „Egy újabb merénylet” című cikkünkben lett erről röviden 
említés téve, de azért szükségesnek tartjuk jelen számunkban is ez ügyhöz hozzászólani, 
mivel ez esetet — még egy más eset követte, és ezek mostanáig is el vannak nyúlva.

Hogy minő jogtalanul és gálád módon jártak el a március 14-i eseményt illetve -  azt 
eléggé jellemzi az az eset, hogy az elvtársaink éjjeli megtámadtatásait az alaptalan indo
kok egész halmazával indokolták.

Legelsőbben is az eset azzal indokoltatott, hogy a rendőrség több oldalról értesítte- 
tett, hogy a szocialisták „nagy dologra”, a márciusi emlékünnep megzavarására készülnek. 
De később látták, hogy ez nem elég alapos ok arra, hogy egy ily „alkotmányos” államban 
az éjjeli megrohanást, oly tömeges elfogatást indokolni lehessen: akkor az Eisert-féle ér
tékpapírok kutatását hozták föl indokul; hogy az indok még alaposabb legyen, hozzátet
ték, hogy tömérdek lapokat találtak elvtársainknál a helyben és külföldön megjelenő párt
lapjainkból; és hogy az elfogottak közt sok van, aki Bécsből ki lett utasítva, tehát ezek 
Budapestről szintén eltávolítandók, mert Tisza Kálmán március 14-i válaszában oda nyi
latkozott, hogy mint azelőtt, úgy azután is folytatni akarja az üldöztetést ellenünk.

Elvtársaink 12 napig voltak rendőri vizsgálat alatt, s ez idő alatt a legelgondolkodta- 
tóbb meghurcoltatásnak voltak kitéve. Tetves börtönlyukakba lettek mindenféle jöttment 
rühes csirkefogókkal együvé zárva.

Mint aljas gonosztévőket -  lefényképezték őket. Tűrniük kellett a zsoldos közegek 
bántalmazását, durva kifejezéseiket kérdéseikre. Éhezniük és szomjazniuk kellett, mert a 
moslékételekkel nem élhettek, s a részükre általunk beküldött eledeleket pedig a fogház
őrök költötték el. Ez nem elég! Még a 12 napi rendőri vizsgálat után áthurcolták őket lop
va, éjjeli időkben a „Fortunába”. Itt szintén megkínozták ennyi ideig őket, s mivel a vizs
gálatból ítélve Rusz és Fried elvtársaink kivételével ártatlanoknak bizonyultak: ismét 
visszaszállították őket a rendőrségre. Itt Mihaszna András bácsi — Thaisz Elek úr és Heck- 
mann elvtársunk kivételével — néhány napi ott tartás után jogtalanul kiutasította és elto- 
loncoltatta őket a fővárosból; nem véve tekintetbe azt, hogy köztük három olyan van, aki
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családos ember, s ezek: Braun Lipót, Hlavacsek Lajos és Czigelbrier Róbert elvtársaink, s 
mindegyikük három-négy gyermek atyja. Kiutasították, mert szociális eszméket valla
nak, mert komolyan gondolkoznak, mert az emberiség elrablott jogaiért küzdeni határoz
ták el magukat! Azért kellett a Taaffé szolgálatába állott Tisza-kormány és bérenczsoldo
sainak, elvtársaink és családjaik mindnyájának áldozatul esni.

De még mindezek le sem zajlottak, máris újból folytatódott üldöztetésünk. Március 
31-én ismét 12 elvtársunk lett a rendőri meghurcoltatás áldozatává a fentebb elősorolt 
alaptalan indokok alapján. Kik közül tízen részben azért, mert a mozgalombani részvétel
ben ártatlanoknak bizonyultak, részben pedig le lettek kötelezve rendőrileg, hogy a moz
galomban részt nem vesznek többé: szabadon bocsájtattak. Balogh Györgyöt, lapunk volt 
kiadóját és Heitler Mihály elvtársainkat a fővárosból kiutasította Mihaszna úr; Baloghot 
örökre, Heitlert két évre.

Hasonló sors vár Szalay András elvtársunkra, ki mostan a dologházi kórházban súlyos 
betegen fekszik. A rajta elkövetett bestiális, gaz merénylet még súlyosabbá tette egészségi 
állapotát. Tudva van, hogy betegen lett ágyából kiragadva, s mégis még nyolc napig hagy
ták elfogatása után abban a büdös, egészségtelen börtönlyukban deszkán fetrengeni. Míg 
végre betegsége tetőfokát érte el, és március 31-én este 9 órakor -  úgyszólva, kilopva bör
tönéből -  két darab Mihaszna András kíséretében beszállították a fent nevezett kórházba.

Tehát ilyen dolgok történnek nálunk! S azt akarják a derék „hős vitézek”, hogy még 
ne is tiltakozzunk gaz eljárásaik ellen. Hogy megrohannak éjnek idején személyi szabad
ságunkat elrabolni és innen Ponciustól Pilátushoz hurcolnak bennünket vesztünket akarva, 
s ha ez nem sikerül, akkor kiutasítanak és a legocsmányabb módon az eltoloncolásnak 
tesznek ki bennünket! Gyalázat! Szégyellje magát a bigott magyar kormány, mert a bécsi 
kamarilla hitvány talpnyaló eszközeivé aljasodott!

Népakarat, 1884. április 15.
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Társadalmi és politikai szemle: 
Ausztria-Magyarország

A március elsején letartóztatott Práger Ármin elvtársunk ellen folyó „bűnügyi vizsgálat” 
nem vezet semmi eredményre, mert a vizsgálóbíró minden kérdésére Práger elvtársunktól 
kitérő választ nyer; mely előbbi erőszakkal igyekszik az „Eisert-féle bűnügybeni” részvé
telre nevezett elvtársunktól vallomásokat kicsikarni.

Scheffler Albin elvtársunkat is igyekeznek a fentebb nevezett ügybe belekeverni. 
O ugyanis március 16-án hagyta el a váci államfogházat, ahol négy hosszú hónapig kellett 
sínylődnie; s kiszabadulása után egy hét múlva Tóth Gerő vizsgálóbíró úr magához idéz
tette, és nyomban letartóztatta; azzal indokolva a dolgot, hogy Scheffler kihallgatása oly 
fordulatot vett, melynél fogva ő „kénytelenítve” érezte magát Scheffler elvtársunkat letar
tóztatni. Tehát igazságtalanul: börtönből a börtönbe kell jutnia! Scheffler Albin előtt ápri
lis 6-án hirdette ki Tóth Gerő vizsgálóbíró a rendes vizsgálatot, és a vizsgálati fogságot 
elrendelő végzést, mely szerint Scheffler Blöch és Hlubek bécsi rendőrök meggyilkolásá
ban való részességgel a Btk. 278. és 69. §-a alapján terheltetik. Ezen végzésnek indokait 
képezi a többek között az, hogy Scheffler Albin saját beismerése szerint is jelen volt 
Langenzersdorfban (Bécs mellett) múlt évi október 26-án megtartott azon az anarchista 
gyűlésen, mely Blöch és Hlubek meggyilkoltatását határozta el. Habár Scheffler tagadja, 
hogy neki a halálos ítélet hozataláról tudomása lett volna, de alapos gyanúokok vannak 
arra, hogy a határozatok az ő hozzájárulásával hozattak.

Dr. Visontai Soma védő, ki a végzés kihirdetésére a vizsgálóbíró által meghívatott, 
védencével a vizsgálóbíró jelenlétében értekezvén, a végzés ellen fellebbezést jelentett 
be. Fellebbezésében sérelmesnek mondja a végzést a többek között azért, mert a vizsgálat 
adatai szerint az enzersdorfi anarchista gyűlés első pontját a budapesti Radikal című mun
káslap sorsáról való gondoskodás, második pontját pedig a forradalmi szocialisták nem
zetközi organizációja képezte és védence csupán e két pont megvitatásában vett részt, a 
többi e gyűlésen netán hozott egyéb határozatokról mit sem tud. Sérelmes, végzés még 
azért is, mert Scheffler Albin közvetlen az enzersdorfi anarchista gyűlés után a váci ál
lamfogházba került, s ott volt Blöch és Hlubek meggyilkoltatása idejében is, tehát ebben 
való részességgel nem vádolható. Ugyancsak akkor hirdették ki Fried és Rusz előtt is a 
vizsgálatot a vizsgálati fogságot elrendelő végzést. A leszámítoló- és pénzváltóbank két 
tisztviselőjét szembeállították Bécsben Kämmerer Antallal, de nem ismerték föl benne azt 
az embert, ki az Eisert bankártól elrablott liesingi részvényeket Wilckens Konrád név alatt 
deponálta a banknál.
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Mint a napilapok jelentik, április 1-jén a rendőri hatóságnak a leszámítoló- és 
pénzváltóbank egy levelet adott át, mely az értékpapírokat kezelő pénztámokhoz érkezett 
posta útján. E levél szó szerint így hangzik: „Ön feljelentése által egész céltalan módon az 
anarchisták bosszúját maga ellen idézte. Egy tegnap tartott gyülekezet önt ennélfogva ha
lálra ítélte. Ennélfogva eljátszotta életét. Budapesten, ápril 1-jén 1884. C.W.” Az aláírás 
két betűje a „Conrad Wilckens” nevet rejtheti magában, amint az a férfi, aki febr. 8-án a 
liesingi sörfőző részvényeit hozta, magát nevezte.

Az utóbbi jelentés szerint Koditeken kívül, elvtársaink közül négyen vannak terhelve 
a bécsi bűnügyekben való részességgel: Práger, Scheffler, Fried Gyula és Rusz Mátyás 
elvtársaink, és ügyükben nemsokára befejezik a vizsgálatot. Az ügy most szünetelni fog 
mindaddig, míg Bécsben nem végeznek Kammererrel és az állítólagos Stelmacherrel. Jól 
tudjuk mi, hogy ez ügynek semmiféle terhelő kimenetele nem lesz, hogy a „törvény em
berei” semmiféle „bűncselekményt” nem foghatnak elvtársainkra erőszakolni, hogy ők 
ártatlanoknak fognak bizonyulni -  és akkor miképpen lesz nekik elégtétel szerezve a nagy 
meghurcoltatásért? Lehet, hogy Thaisz uram a fő Mihaszna az elégtételt a tolonckocsira 
fogja bízni. Mint ezt az utóbbi gaztettei bizonyítják.

A bécsi rendőrbanditák március 31-én egy nagy hírlapi közleményt tettek közzé bé
renc lapjaikban, a legundokabb módon ócsárolva a szocializmust, hogy minő „gaztette
ket” vittek véghez az utóbbi időben azok az anarchisták. Hogy a Freiheit című lap már 
jóelőre hirdette Hlubek és Blöch rendőrkémek meggyilkolását, és, hogy Heilbronn stutt
garti bankáron elkövetett „merénylet tettesei” szintén anarchisták voltak stb., és mennyi 
fáradságukba került, míg ezeket kiderítették.

Más oldalról pedig értesítenek bennünket, hogy dacára az ostromállapotnak, már 
nem kell félteni az ottani mozgalmat, mert -  habár a reakcionárius kormány megsemmisí
teni igyekszik őket -  azért ők maradnak a mozgalomra nézve „megsemmisíthetetlenek”, 
írják, s hogy ott már minden rendben van. Amit csak örömmel üdvözölhetünk!

Népakarat, 1884. április 15.
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Az anarchizmusról
„A zsarnokok ellen minden 
eszköz törvényes.”

Mentői tovább haladunk a küzdőtéren, mentői jobban törekszünk az egyeduralmak által 
elnyomott és leigázott nép jólétének megvalósítására, annál jobban vesszük észre és ta
pasztaljuk, hogy azon eszme, mellyel a nép jólétének megvalósítására törekszünk — töké
letesül és egész megtökéletesült. Melyre csakis azon gyalázatos magatartás szolgáltatott 
okot, melyet az uralkodó osztály a néppel szemben elkövet.

A harc, melyet a fennálló társadalom megdöntésére folytattunk, ma már nem egye
sek, hanem milliók harca. Tekintsünk csak szét a földtekén, fogjuk látni, hogy Európa 
összes államaiban mindenütt megkezdődött a leigázott nép harca a zsarnok uralkodó ki
váltságos osztály ellen. Ezzel a nép -  jogosan -  csak azt a kesztyűt vette föl, melyet az 
uralkodó osztály kihívólag a néphez dobott.

Míg ezelőtt a népjólét megvalósítására törekvők egy része „köztársasági” alapon 
(persze osztálykülönbséggel) egy másik rész pedig szociáldemokratikus alapon (parla
mentáris úton) vélik a célt elérni, addig egy harmadik, számban sokkal nagyobb rész, 
észbúvárkodásának osztályrészül esett meggyőződés által abban megállapodni, hogy a 
nép jóléte és teljes boldogsága addig nem lesz sohasem megvalósítva, míg a nép állami 
rend korlátok közé lesz szorítva; ha mindjárt azon állam egy „népállamnak” is neveztetik.

Ebből következik, hogy az anarchizmus semmiféle kormányt -  főképp olyat, mint a 
mai kormányok - , egyáltalán nem akar. Mert meg van győződve arról, hogy ahol kor
mány van, ott kormányozni valóra is van szükség. S ha egyszer behozatik az, hogy a né
pek fölmentetnek a mai „atyáskodó kormányzások” alól, akkor a társadalmi élet mindjárt 
jobb fordulatot -  a mostanitól egész elütőt — fog venni.

A mai kormányok ahogy állanak -  törvényeikkel és az ezt alkotó közegek és zsol
dosbérenceikkel együtt — nem egyebek, mint védbástyái a kiváltságos osztálynak. Mely
nek a néptől eltulajdonított jogait és vagyonait védik a jogaitól és vagyonától megfosztott 
nép milliói ellen úgy, hogy manapság az emberiség a kormányzási állapotok között csak 
az örökös rablás, fosztogatás és a végképpeni leigázásnak van kitéve.

Ha akad oly gondolkozású ember, ki a kormányzási rendszert -  bárminemű is legyen 
az — helyesli a népre: az megbocsáthatatlan bűnt követ el az emberiség ellen.

Ahol egy kormány támad, vagy ahol erre -  tegyük föl -  szükség van, ott többféle 
népelemeknek kell lenni; kik urak és szolgák, kik vagyonosak és vagyontalanok, kik val
lási és nemzetiségi tekintetben különbséggel bírnak -  vagyis osztályozva vannak egymás
tól; s a kormányzás itt csak arra van, hogy ezen különféleképpen osztályozott nép között 
keletkezendő folytonos viszályt helyreállítsa; legalább így érzi magát hivatva jó haszonle
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sés mellett a saját önző haszonlesési vágyainak kielégítésére, az általok elostobított nép 
közt rendet csinálni.

Ilyesmi még nem egyezhetik az anarchizmussal. Egy anarchisztikus társadalomban 
ami a mai társadalmi rend alapját -  a fentebbieket értve -  képezi: annak tövestül kell 
pusztulnia. Ott nem szabad osztálykülönbségnek lenni semmiben sem: ott az emberiség 
egysége fog mindenben alapul szolgálni.

Hogy a népek megfeleljenek mindazon kívánalmaknak, amit az anarchia jellegén 
hord, erre szükséges az, hogy a népek minden olyast, ami az önzéssel összefüggésben van 
mellőzzenek, és csupán a nagy többség érdekében ennek hasznára és javára kell minden
kinek önzetlenül, tehetsége szerint közreműködnie.

Le kell dönteni az urak és szolgák közt a válaszfalat: a rangot és tekintélyt. Az anar
chia nem ismer rangot sem tekintélyt, csak embert egyaránt. Mert ahol ezek léteznek, ott 
alázatosságnak és meghunyászkodásnak kell lenni. A tekintély zsarnokságra, az alázatos
ság szolgaságra vezet.

Le kell dönteni a vagyonos és vagyontalanok közti válaszfalat: a tulajdont. Minden 
rossznak a tulajdon a kútforrása; ebből ered az osztálykülönbség dologtalan úri osztály és 
vagyontalan munkásosztály között. A tulajdon gát a népegyenlőségben és testvériségben; 
mert míg tulajdon létezik, egyenlőségről és testvériségről szó sem lehet. Ha a kiváltságos 
osztály az eltulajdonított javakkal tud akképpen rendelkezni, hogy az -  és amit még ehhez 
a szolgalelkű néppel összehalmoztatott -  családról családra, fiúról fiúra szálljon haszná
latra, miért ne tudna egy eggyé olvadt hatalmas emberiség akképpen intézkedni, hogy a 
föld összes javait azon egyedek kezéből kivegye, kik azt ma bitorolják -  és azt, mint köz
vetlen és egyedüli tulajdont önmagára ruházza oly módon, hogy azon minden egyes tagja 
az emberiségnek, mint fizikailag, mint szellemileg egyenlően köteles legyen közre mun
kálkodni; és ezen egyenlő kötelességért mindenkinek egyenlő joga legyen nemzedékről 
nemzedékre a közös munkálkodást eredményező közös javakból — egyenlően élvezni. Hi
szen a föld közös használatára adatott az emberiségnek, és mint ilyenhez, közös jogaink 
vannak.

Az itt elősoroltak után nem mulasztjuk el még két fő tényezőre az olvasó figyelmét 
felhívni: a törvényekre és a vallásra, melyek a felsoroltakon kívül, mint a fő tényezők hat
nak a haladás és felvilágosodás akadályozására.

Tudva van, hogy mindaz, mi ma a jelenlegi igazságtalan társadalmi viszonyokat tisz
teletben tartani kényszerít bennünket, az „törvénynek” neveztetik. Az anarchizmus sze
rint pedig mindaz, mi ma „törvénynek” mondatik, nem bír létjogosultsággal. Mert már 
mindenkit meggyőzetett az, hogy éppen a „törvény” az, melynek „nevében” és leple alatt 
a hatalmaskodó kormányok ámítják, csalják, rabolják és leigázzák önhasznukra az embe
riséget. Egy társadalmi egységben nincs szükség semmiféle kormányra és ennek eszkö
zeire, a gyártott törvényekre. Ott csak a természet törvényei uralkodhatnak, mely ellen 
véteni nem lehet. Nézzünk csak szét! Ahol a legtöbb gyártott törvények vannak, ott leg
több az ezen ellen vétők száma. S ahol kevesebbek és enyhítőbbek, ott kevesebbek a vé
tők is. A mai gyártott törvények a haladás és felvilágosodás gátolói s mint ilyenekkel, el
kerülhetetlen az összeütközés.

Töröljük el az államokat, adjunk mindenkinek teljes egyéni és szólásszabadságot; tö
röljük el a rangot és tekintélyt, a tulajdont, s ezzel kapcsolatban a mai termelési rendszert
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stb. Tegyük a népeket egy nagy egységgé, jobb alapokra, szóval foganatosítsuk mindazt, 
mit a „szabadság, egyenlőség és testvériség” szent igék magukban foglalnak: meg fogjuk 
látni, hogy az ilyen eggyé olvadt emberiségnek nem lesz szüksége semmiféle divatos tör
vényekre.

Továbbá az anarchizmus kívánalmai szerint az összes hitvallások eltörlendők. Mert a 
vallás az emberi értelem bilincse és így kifejlődését akadályozza; a világi hatalmaknak 
pedig legfőbb eszközül szolgál az emberiség leigázásában. A papság feladata a vallással a 
népet az örökös tespedésben és babonaságban tartani; hogy azon mámorosságból, melybe 
ezredévek előtt döntötték, ki ne józanodjanak, és így ne tudjanak magukon uralkodni so
hasem; és hogy a különféle hitfelekezetek által a népek között folytonos viszály támad
jon, hogy ezzel a népek minden józanabb gondolkodástól megfosztassanak, és csak egye
dül a vallási fanatizmussal legyenek elfoglalva, s hogy így a népek felett mindig gazok 
uralkodhassanak. Az erkölcsiség nemtőjéül vallja magát a vakon hívő emberiségnek, kik 
nem látják be, hogy minden erkölcstelenség, ami csak létezik, a vallásokból ered. Hogy 
az emberiség boldog és értelemben gazdag legyen, erre nem e hitvallás szükségeltetik, 
hanem az, hogy e földön minden ember szabadnak vallhassa magát, oly szabadnak, mint 
az ég madarai! Egy nemzet legyen a földön: az emberiség! Egy hazája legyen: a föld! Egy 
istene legyen: az igazság! És mindig csak abban higgyen, amiben a józan ész sugallatából 
meggyőződött; nem pedig amiben hinni kényszerítik!

Ha mindazon szabályokat, mit az anarchia jellegén hord és magában foglal, a nép el
fogadja és érte fog küzdeni vállvetve, szívvel-lélekkel mindaddig, míg érvényre nem jut
tatja: akkor nem lesz mitől félnünk, mert a Messiás megérkezett.

Mint hajdan a Názáreti Jézust, a nagy mestert, a nép emberét, az akkori zsarnok ha
talmasak az általuk leigázott néppel ölették meg -  mert a zsarnokság ellen kikelt és a nép 
jólétét akarta megvalósítani -  éppen úgy igyekeznek a mai zsarnok hatalmak a népre 
üdvet és boldogságot hozó — s a  jelenlegi rabszolga helyzettől megváltó -  anarchizmust a 
néppel megutáltatás által megöletni.

A burzsoá sajtó mint „rémet” hirdeti a népnek az anarchizmust; hogy az olyasvala
mi, amit megfontolni és körülményesen megismerni nem szabad, hanem csak, mint 
„rémtől” félni kell. így van az már kezdet óta, hogy a hatalmak mindazon dicső eszmé
ket, melyek a népnek üdvet és boldogságot akartak hozni -  a leggyalázatosabb módon -  
mindig még csírájokban igyekeztek elfojtani és kiirtani; hogy a hatalmak a népnek soha 
sem voltak és nincsenek hasznára, hanem csak leigázásukra. Ma már milliók belátták ezt 
a megbocsáthatatlan gazságot, és ennek ellensúlyozására és végképpeni megszüntetésére 
ma már nemzetközileg szövetkezve folytatják az elnyomott népek a minden eszközzel 
vívott harcot a zsarnokság ellen; nem riadva vissza ezeknek a vészkiáltásaiktól, börtö
neiktől és szuronyaiktól. Ne is riasszon vissza az a gyalázatos magatartás senkit sem, mit 
ők a néppel szemben elkövetnek; mert az annak a jele, hogy ők félnek, s ha egyszer fél
nek, akkor bűnösök; s így a nép mindig feljogosítva érezheti magát zsarnokai ellen min
den eszközt felhasználni, hogy azokat tövestől kiirtsa — hogy még hírmondónak se ma
radjon belőlük. S akkor, ha ez megtörtént, a nép boldogságának meg lesz vetve az alapja. 
Föl tehát a harcra! A zsarnokok ellen minden eszköz törvényes!

Népakarat, 1884. április 15.
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S c h m it t  J en ő  H en rik

Állam nélkül

Állam nélkül egyszerűen annyit jelent: erőszakuralom nélkül. Ki látná még a célt egy sza
bad szerződésen és testvéri közösségen alapuló társadalmi rendben, egy olyan társada
lomban, melynek eszményi példaképe az apostoli kor első keresztény közösségeinek em
lékében lebeg előttünk — igaz, megfelelően átalakítva a jövő fejlett kultúrájának és 
gigantikus technikájának megfelelően —, ki látná még ebben azt a célt, amely felé minden 
nemesebb lelkű embernek szükségszerűen törekednie s benne vágyainak és álmainak be
teljesülését látnia kell -  ha megnézi a mi modem társadalmunkat, amely a legalantasabb 
szenvedélyekre épül, s az emberiség nagy tömegeinek névtelen nyomorát jelenti. Épp- 
ilyen világos, hogy mindenfajta központi erőszakhatalom szükségszerűen ismét csak rab
szolgaságot, nyomort és kizsákmányolást hozhat magával, legyen ez az erőszakuralom 
akár „polgári”, akár szocialista berendezkedésű. Hisz mi több, éppen a társadalom legesz
ményibb formája, a szocialista még sokkal félelmetesebb eszközökkel szolgál a tömegek 
leigázására, mint akármelyik más társadalmi forma.

Világos tehát, hogy bármennyire kívánatos, sőt szükségszerű is a szocializmus a 
megváltozott -  nagyüzemekre alapuló -  termelési módok miatt, az erőszakuralom mégis 
az emberi szolgaság és nyomor fő forrása marad.

Itt térnénk ki arra az ellenvetésre, melyet rendesen az állami erőszak megszüntetésé
nek gondolatával szemben hangsúlyozni szoktak. Az úgynevezett mindennapi gondolko
dás és a fő-fő tudományos „kapacitások” tudós értekezései ebben a kifogásban tökéle
tesen megegyeznek, és voltaképp ez is az egyetlen fegyver, amelyet egy eszményi anar
chia ellen be lehet vetni. És mennyire különös módon gyenge, hogy őszintén szóljunk: 
mennyire gyermeteg mégis ez a legerősebbik és egyetlen ellenvetés, mindama megté
vesztő látszat dacára, amely a jámborakat és a tudósokat egyformán rabul ejti ! Ennyire 
gyenge és szánalmas érvvel talán soha ilyen hatásosan még nem sikerült meggyőzni a ta
nultak és a tanulatlanok tömegét! Ezt kívánjuk most részletesebb bírálattal, reméljük, or
szág-világ előtt a végsőkig megvilágítani.

„Az állam erőszakuralma rossz -  de sajnos szükséges rossz. Mert mi történne, ha a 
nyilvános erőszak egyetlen bandája sem tartaná féken az emberek bűnös szenvedélyeit, a 
nagy tömeg bűnös természetét? Az emberek egymást fosztogatnák-öldösnék, óhatatlanul 
is beállana a zűrzavar, megromlana a közbiztonság s az idealista elméletecskék megzava
rodott hívei, a gyakorlattól távol álló rajongók volnának az elsők, akik siránkozva vágy- 
nák vissza a szilárd államrend áldásait.” Nagyjából így foglalhatjuk össze röviden az el
lenvetés szokott érvelését egy valóban szabad társadalomalakítással szemben.
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Ez az ellenérv abból az alapfeltevésből indul ki, hogy az erőszak birtokában lévő 
uralkodó rétegek a társadalom legnemesebb és legemberségesebb osztályai, akik éppen 
ezen tulajdonságaik miatt a rendezett és igazságos állapotok egyedüli letéteményesei, s az 
emberek, különösen az úgynevezett, szűkebb értelemben vett nép, a munkások és a pa
rasztok nagy tömege a legelvetemültebb emberek gyülekezete, akiknek ragadozó termé
szetét csak a „nép” fentebbi, „nemes és legnemesebb tagjainak” és „kiválóságainak” ha
talmi intézkedései tarthatják féken. Ez a hallgatólagos, minden ellenvetés mögött ott bújó 
feltételezés azonban -  hamis. A társadalmi viszonyok ilyen képe ugyancsak meghamisí
tott, mégpedig az uralkodók hatalmi érdekeinek megfelelően. Érthető, hogy a hatalom 
birtokosai ilyen nézeteket terjesztenek, továbbá, hogy miután ez ideig jószerén az egész 
közoktatás az ő kezükben volt, nézeteiket még a néppel is el tudták hitetni, s uralkodó 
közvéleménnyé tudták emelni.

A viszony azonban, az ügy egész természetének megfelelően, szükségszerűen fordí
tott. Mert világos, hogy ha abban a kérdésben: kié lesz a hatalom, mely lényegében 
mégiscsak az állati erőszaknak a többi ember fölötti uralmát foglalja magában, ebben a 
kérdésben tehát nagyjából és egészében a darwini struggle for life a mérvadó, s az embe
rek állati és önző tulajdonságainak kellett legnagyobb súllyal a latba esniük, akkor, meg
felelően az állati versengés törvényének, csakis a hatalmasabb állatiság vihette el a győ
zelmet. Minél könyörtelenebbek, lelkiismeretlenebbek, szívtelenebbek, gátlástalanabbak 
és embertelenebbek, vagy akár csak minél ravaszabbak és leleményesebbek voltak is ezek 
az emberek, annál több esélyük volt a győzelemre nemes harcukban a hatalom pálmá
jáért. A vérengző tigris és a ravasz, settenkedő kígyó tulajdonságai jelentették azt a minő
sítést, amely igazán döntővé vált, s a darwini öröklődési törvényeknek megfelelően örök
lődnie kellett, megmaradnia és megszilárdulnia az utódokban. A ragadozó tökély és az 
emberi elvetemültség valóságos díszarzenáljának kellett így létrejönnie. Ahogyan egyszer 
már kifejtettük: az emberiség szennye fenn úszik a történelem folyamának felszínén, s a 
legfelső osztályok átlagosan szükségszerűen a legelvetemültebbek; az alsóbbak pedig 
egészükben és átlagosan is szükségszerűen a nemesebb természetűek.

Ezért már most teljes biztonsággal feltételezhetjük, hogy a bűnözés aránytalanul ma
gasabb mértékben csökkenne, a nemesebb emberség pedig aránytalanul magasabb mér
tékben érvényre jutna, ha ama alsó rétegek gondolkodásának erkölcsi uralma váltaná fel a 
felső rétegek uralkodó gondolkodásmódját. E ponton végtelenül fontos, hogy a felső réte
gek az alsó rétegeket is szükségszerűleg és a lehető legteljesebben megfertőzik az uralko
dó nézetekkel, melyekre uralmuk, államberendezkedésük épül s amelyek nélkül emezek 
el sem képzelhetők, így pedig fő forrásai az alsó rétegek minden bűnözésének.

Ennek nyilvánvalósága a legkönnyebben bebizonyítható.
Minden cselekvés az emberek nézeteiben gyökerezik. Mármost mi a leghatásosabb 

eszköz arra, hogy bűnös nézeteket és felfogást terjesszünk és megszilárdítsunk? Úgy gon
dolom, nem lehet ellenvetés, ha azt mondom: ez az eszköz a bűn nyilvános tisztelete, di
csőítése és szentesítése. Ennél ravaszabb s egyben hathatósabb eszközt a bűnözés mester
séges tenyésztésére nem lehetne kitalálni.

Miben áll viszont az állam tényleges fundamentuma?
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Nézzünk csak körül egy kicsit az államrendnek és intézményeinek világában, hogy 
játszi könnyedséggel és minden kétséget kizáróan megválaszoljuk ezt a kérdést, megvála
szoljuk a legkézzelfoghatóbban, a legbanálisabb, leghétköznapibb eszközökkel!

Ha kilépünk az utcára, az állami erőszak félreismerhetetlen képviselőiként gyilkos 
szerszámokkal felfegyverzett emberekkel találkozunk -  rendőrökkel, akik bármely pilla
natban készek rá, hogy bárkit, nekik ellenszegülő embertársunkat a keresztény állam 
alapelveinek megfelelően, a maguknál hordott gyilkos szerszámmal, kardjukkal az állam 
nevében lekaszabolják. Tovább menve, egy nyilvános épület előtt megint csak egy bolon
dos, tarkabarka hacukába bújtatott embert láthatunk, gyilkos fegyverrel vértezve járkálni 
fel-alá. O is ugyanúgy kész az állam nevében lepuffantani minden hívatlan behatolót, 
mindenkit, aki az ő szent „Állj! Ki vagy?”-ára nem torpan meg, de tüstént. Amott egy 
foglyot vezet két fegyveres, akik azt a parancsot kapták államuktól, hogy a szerencsét
lent, akit talán a legvégső ínség késztetett, hogy egy pékségbe betörjön és éhező gyerme
keinek kenyeret szerezzen, hogy ezt a szerencsétlent a legkisebb menekülési kísérletre is 
azonnal lelőjék. Megint odébb egy nagy épületet láthatunk, államilag privilegizált köz
pénztárt vagy bankot, azoknak a millióknak meg kincseknek felhalmozási helyét, amit az 
olyan szegény emberekből préselnek ki, mint az, akit az imént vezettek el veszélyes bű
nözőként. A bankban ott székelnek a gazdagok és hatalmasok, akik az állam szentesítésé
nek hála, a legszabályosabban sajátították ki a millió meg millió éhező rabszolga munká
jának gyümölcsét, s most fontos intézkedésekről tanácskoznak, vagyis arról, hogyan 
szabályozzák az idegen munka gyömölcsinek államilag szentesített „kisajátítását”, a kapu 
előtt pedig megint csak ott járkál néhány állig felfegyverzett, ölésre kész individuum, ama 
„felszentelt jog” igazi alapjainak kézzelfogható példázataként. A következő nagyobb épü
let előtt ismét találkozunk néhánnyal a fegyveresekből. Fontos feladatuk van! Valaki ma
gas állami funkcionárius, talán egy herceg vagy akár egy fejedelem „tisztességét” őrzik -  
nehogy meglopják ezt a becses tisztességet, amely gyilkosságra épül és gyilkosság a tá
masza. Arrébb újfent néhány fegyveres bandukol — nekik most nincs különösebb szere
pük, ők azonban ahhoz az osztályhoz tartoznak, amely az állam dicsőségének első számú 
képviselője. A tiszti rend tagjai, oldalukon ott a kard, mert az államilag szentesített becsü
let megengedi nekik, hogy bárkit, aki ilyen becsületüket kétségbe merné vonni, vadállat 
módjára vérszomjasán letámadjanak — ilyen sajátos módon adván kifejezést emberi mél
tóságuknak s mutatkozván mindenestül méltónak az állam legnagyobb megbecsülésére. 
Ott pedig végezetül, azon a tágas téren odáig merészkednek, hogy „fényes nappal” ido
mítsanak be embereket az emberölésre, mi több, tömegmészárlásra.

Igaz persze, ezt a gyilkosságot, amely fejedelemnek-államnak oltalmazója, törvénye
sen, sőt nyilvánosan is szentesítette az állam, „törvények” segítségével szabályosnak, 
egyenesen dicsőségesnek nyilvánította: éppilyen törvényesen és nyilvánosan elismert és 
fölöttébb tisztességesnek, bizony, dicsőségesnek nyilvánított az idegen munka gyümöl
cseinek ilyen elsajátítása is, s mindezt nem is kívánjuk kétségbe vonni, hanem éppen ez a 
mi legmegsemmisítőbb érvünk. Épp ennyire kétségen kívül áll azonban az is: attól, hogy 
valamely cselekményt olyan személyek megbízásában hajtanak végre, akik nagy hata
lommal rendelkeznek, s abban a helyzetben vannak, hogy paragrafusokba is foglalják, ál
landóan papírra rögzítsék akaratukat, s ezáltal, no meg nagy hatalmuk révén nyilvánosan 
is elismertessék, mi több, szentesítettnek tüntessék fel -  ettől maguknak a cselekmények-
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nek, úgymint: idegen javak elsajátítása és emberölés a természetén a legcsekélyebb mér
tékben sem lehet változtatni. Az ilyen, törvényesen szentesített cselekmények nemcsak 
hogy veszettül hasonlítanak a paragrafusokban nem szentesített, úgynevezett közönséges 
bűnözésre, de hajszálnyi különbséget sem lelni kettejük között azt leszámítva, hogy előb
biek nyilvánosan, azaz a nyilvános erőszak alapján és az erőszak birtokosainak érdekében 
elismertek. S ha feltesszük a kérdést, hogy a bűnözés mely fajtája kerül ilyen módon 
szentesítésre, arra is nyilvánvaló a válasz. Bizonyíthatóan olyan bűntettekről van szó, 
amelyeket a hatalmi réteg anyagi érdekei miatt szabályoznak és követnek el — az ezek hát
rányára, tehát engedélyük nélkül és szabálytalanul elkövetetteket nevezik „közönséges 
bűnözésnek”.

Nem elég ugyanakkor, hogy az erőszak birtokosainak nyers, állati hatalma álljon az 
ilyen bűnök mögött — mert a fenti meghatározás értelmében azok bűntettek - , hanem még 
valami más is szükséges, hogy ezeket a bűntetteket kellő alapossággal választhassuk el a 
„közönséges” bűntettektől. Míg utóbbiak a közmegvetés tárgyát képezik, addig a bűntet
teknek ezt a másik fajtáját igyekeznek a nyilvános nagyrabecsülés és köztisztelet glóriájá
val vétetni körül. A bűn dicsőítése, dicsősége, nagysága, sőt, méltósága kell, hogy vízvá
lasztó legyen az ilyen és a „közönséges” bűntettek között.

így most már a fentebbi kérdést szigorú tudományossággal ekképp válaszolhatjuk 
meg: az állam tényleges fundamentuma a bűnözés, de nem a „közönséges”, hanem a 
szentesített, privilegizált, a törvényes bűnözés. Az állam erkölcsi alapja a bűnözés tisz
telete: a fenséggé, szentséggé nyilvánított bűnözés. Csak most, miután felépült a válasz
tófal, amely a bűnt a szentségek közé fogadja, lehet biztosan elválasztani a bűnözésnek 
ezt a -  hatalmi réteg anyagi érdekei javára kifejtett -  fajtáját a másiktól; most sikerült 
csak -  legalábbis egyelőre -  biztosítani az államot a bukással szemben, vagyis az erköl
csi tudat megsemmisítő erejétől és a menthetetlen összeomlástól.

Továbbra is fennáll azonban az a végzetes körülmény, hogy ezek a különbségek 
mindössze a bűnözők személyes kapcsolatait érintik, a cselekmények természetét azon
ban nem; hogy a cselekmény természetén mit sem tud változtatni az, hogy vajon egy ván
dorra leselkedő gazfickó vagy egy birodalmakat fosztogató „dicsőséges hódító”, sötét 
rablóbanda vagy a nagy hatalmú társadalmi réteg érdekében dolgozó állami banditák kö- 
vetik-e el; hogy a paragrafusok engedélyezik-e avagy sem. Ezen a körülményen a joggya
korlat akrobatáinak összes bűvészkedése és logikai csavarintása sem tud segíteni; vészter
hes végzetét az állam által megfizetett jogzsonglőrök összes szemfényvesztő tudománya 
sem képes eltüntetni. Mit sem segít, ha megengedik maguknak a rossz viccet, és kijelen
tik, hogy mindezek a bűntettek a közjó, tehát voltaképp a néptömegek érdekében történ
nek, s a hatalom birtokosai maguk a tiszta önfeláldozás megtestesítői — mikor valójában a 
gazdagok és hatalmasok botrányos fényűzése és botrányos, egyedül a haszont szem előtt 
tartó spekulációja, illetve a tömegek nyomora a tényleges eredményei ennek a bűnözéssel 
fenntartott és szabályozott rendszernek. Hathatós segítségre van itt szükség, amit nem ad
hat meg más, csak a teljesen vak hit, a vak főhajtás a bűn szentsége előtt, semmi más a vi
lágon, mert a legcsekélyebb fénysugár is súlyosabb veszélyt jelenthet a hazugságnak erre 
a szánalmasan összetákolt építményére, mint akár a tavaszi nap az északi Semiramis jég
palotájára. Ezért tehát a tekintély, azaz: vakhit és vak főhajtás a fény géniuszának maszkí
rozott bestialitás csillogó, nagy hazugsága előtt fő feltétele minden államképződménynek.
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Jules Faucher arra a kérdésre, hogy mi szabadíthatna meg minket az államtól, azt a 
híres, történelmi választ adta: a bűnözés. Mennyire naiv és konzervatív, mennyire az ál
lamerkölcs rabja volt még ez a „radikálisan és forradalmian” gondolkodó férfiú! Éppen 
ellenkezőleg! Csakis a bűnözéstől való megszabadulás szabadíthat meg bennünket az ál
lamtól; ahogyan az államtól való megszabadulás az egyetlen és teljes megszabadulás a 
bűnözéstől, mert a bűnözés fő reprezentánsa az állam. A szervezett, rendszeres, tervsze
rűen és nagyban felépített bűnözőrendszer neve: állam. A bűnözés szentsége az állami te
kintély szentsége. Bűntetteket, tömeges méretben, amire az egyén teljességgel képtelen 
volna, hajt végre elaltatott lelkiismerettel, az államtekintély takarója alatt. A fő-fő gonosz
tevő, aki igazán „mindenre” képes, az elvetemültség igazi fészke „történetileg és gyakor
latilag” is egy és ugyanakként áll előttünk: mint állam. A „hazugságnak” eme „szülőaty
ja” mindenek közül a „legelső”, a „nagy gyilkos”.

íme tehát a válasz kérdésünkre: az állam lényegi alapfeltétele az a tevékenység, me
lyet erkölcsileg a legrombolóbbnak, legpusztítóbbnak ismertünk fel, a bűn dicsőítése és 
szentesítése. Az állam a bűn nagy melegháza. Nem is lehet ez másképp. Az állam az, aki 
az egyént — persze a legtörvényesebben — megrabolja és ínségre juttatja, és aki a felhábo
rodást az ilyen állapotok ellen felébreszti benne, aki az egyént az erőszakos önmegsegítés 
vagy bosszú sajnálatos és elítélendő tetteire bizonyos mértékben előkészíti, nem csupán 
külsőleg, embertelen rendszerével, amely szívtelenül és könyörtelenül engedi át a romlás
nak az egyént, hanem előkészíti mindenekelőtt saját példájával. Hisz ilyen viszonyok kö
zött hogy is ne esne természetesen áldozatául a bűnnek az embertelenül kifosztott és ma
gára hagyott, szegény ember — főleg, ha gyengébb jellemről van szó, mert sokszor 
egyenesen hősiességre van szükség, hogy valaki az állam által kialakított feltételek mel
lett tisztességes maradjon - , hogy is ne esne áldozatul a műveletlen, nyersebb és gyen
gébb ember, mikor pedig az állam törvényeiben nem lát mást, csak a bűnözés szentesíté
sét, lépten-nyomon találkozhat privilegizált formájával, elég csak kilépnie az utcára, hogy 
láthassa pimaszul pöffeszkedni nagy tisztességben, aranyban-bíborban intézményről in
tézményre? Mikor a legjobb akarattal, legjámborabb alattvalói eszével sem képes lénye
ges különbséget felfedezni az államilag szentesített bűnözés és a közönséges között, egy
szerűen azért, mert ilyen lényeges különbség -  nem létezik! Nem csoda, ha durva és 
műveletlen emberek gyakran borzalmas bűntettekre vetemednek, még csak nem is sejtve 
szörnyű tettük súlyát; a tudatlanságot, a nyomort, és ami a legborzalmasabb, a lehető 
legiszonyatosabb, nyilvános példát, a mélyen tisztelt, a dicsőített bűnözés példáját -  maga 
az állam teremti meg.

Éppen ezért el sem választhatjuk harcunkat a bűnözés ellen az állam elleni harcunk
tól. Ezzel pedig magától megoldódott az a kérdés is, hogy mi történne, ha nem volna álla
mi erőszakuralom.

Ott, ahol a bűnözést nem csupán a közviszonyok készítik elő azáltal, hogy a társada
lom bűnözésre alapuló építménye a bűnözést mindenhol szükségszerűen kitermeli, de 
ahol ezenfelül az uralkodó közvélemény még alapvetően szentesíti is a bűnt; ott éppolyan 
természetes, mint amennyire érthető, hogy egyébként teljesen józan gondolkodású embe
rekből is bűnözők lehetnek.

Mi mármost ezzel szemben a mi ügyünk, a mi világnézetünk győzelmének alapfelté
tele? Ha az állam lényegében a bűn alapvető — az uralkodó közvéleményben megnyilvá
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nuló — elismerésén alapszik, akkor megszüntetésének fő eszköze a bűnözés ilyen elisme
résének aláásása, a bűn erkölcsi törvényen kívül helyezése valamennyi szentesített formá
jában, erkölcsi törvényen kívül helyezése az erőszakuralom erőszakra épülő méltóságai
nak, intézményeinek, tisztségeinek, törvényeinek és szentségeinek, röviden: erkölcsi 
porba sújtása az állam alapját képező szentesített bűnözésnek. Csak majd ha a közvéle
mény ugyanúgy mindenestül megveti a bűnt, mint amennyire ma tiszteletben áll, hála az 
államnak, akkor fog majd csak az állam bűnöző-becsületével együtt összeomlani maga az 
állam is. Ma már érlelődőben van — egy új, idealista világnézet hatására — egyfajta hatal
mas fordulat a közvéleményben: a gondolkodás soha nem sejtett nemesedésnek néz elébe. 
Hatalmas nevelési feladatról van itt szó, de elég már az is, ha a folyamat odáig terjedt, 
hogy ez az új, emberileg nemesebb világnézet válik uralkodóvá, s a ma még uralkodó ez
zel szemben porba sújtatott, és a megvetés szabad prédájává lett. Akkor, ha majd az erő
szak, az ember megerőszakolása erkölcsileg kiközösített lesz, nyugodtan nézhetünk elébe 
a társadalom átalakításának.

Mert míg korábban józan belátású emberek is bűnözőkké lehettek, most már meg
szűnik minden olyan ok, ami ide vezethetne. Ha egyszer minden foglalkozás egyformán 
nyitva áll minden ember előtt, és mindenki a munkából kivett része szerint fog részesedni 
gyümölcsiből is; mikor a nemesebb erkölcsiség szükségszerűen magával hozza, hogy a 
betegeket és az öregeket gondozzák, s mikor végül a bűn éppoly elvi megvetés tárgya 
lesz, mint amennyire ma általános tiszteleté -  akkor már valóban csak elmebetegek követ
nek majd el olyan gaztetteket, amit ma bűnnek neveznek. Az ilyenekkel szemben pedig 
nem bosszúszomjas megtorlással fognak eljárni, hanem könyörületesen ápolja majd őket 
a társadalom, és megkísérli gyógyításukat.

Ekképp tehát az egész kérdés, a modern ember eme rémálma tárgytalanná vált! 
A kérdés eleve kifordított alapokra támaszkodik, az állam nem oltalmazónk a bűnnel 
szemben, ahogyan arról az államilag kitermelt közvélemény kioktatni kíván bennünket, 
hanem sokkal inkább szerves kitermelője a bűnnek valamennyi változatában: a bűntől va
ló megváltás szükségképpen megváltás az államtól való megváltás -  de az államtól való 
megváltás szükségképpen megváltás a bűntől is. És ami a fő, egyáltalán nincs szükségünk 
rá, hogy eszményi embereket képzeljünk el, emberi gyengék nélkül, mindössze józan be
látással bírókat, valamint nemesebb uralkodó közvéleményt, ama bizonyos közvéleményt, 
amelynek térhódítása az államrend őreinek szemében a legfélelmetesebb.

A jövő itt felvázolt képe semmiképp sem utópia, hanem az emberi kultúra egész fej
lődéséből következő, általa segített szükségszerűség. Akinek szeme van, hogy lásson és 
füle van, hogy halljon, s van hozzá érzéke, hogy megérezze az idő jeleit, az a ma egyre 
félelmetesebbre duzzadó állami reakció minden tünetében meg fogja érezni és fel fogja 
ismerni mindenfajta állami társadalmi rend közelgő halálszelét. A görcsösen még egy
szer feltápászkodó állam a legvelejéig rohadt. Hivatalnokai rossz lelkiismerettel csúsz- 
nak-osonnak, és ma, a magasra törő reakció idejében ez a hatalmi rend, ez a nagyképű, 
felfuvalkodott, pöffeszkedő, külsőleg roppant hatalmi apparátus felett rendelkező bestia 
kénytelen eltűrni, hogy egy könyörtelen erkölcsi ítélőszéken canaille bánjon vele, és fé
reg módjára tapossa porba. Milyen hatalmas, milyen mélyreható és vészterhes fordulat, 
ha ezt az ínséges állapotot összehasonlítjuk ama gátlástalan, úgyszólván makkegészséges 
állatisággal, amellyel Krisztus korában találkozhatunk! Milyen szánalmasan tekergőző
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csúszómászó is ez az állam, ha János Jelenéseinek tűzokádó sárkányához hasonlítjuk! 
Emelje bár fel még egyszer fejét az állam, ítéletének beteljesítésére, az elképzelhető 
legiszonyatosabb reakció, az államszocializmus alakjában -  melynek ma még sajnos 
munkások tömegei hívői a központosított hatalmi rend formájában - , akkor is csak utol
só, kétségbeesett rángatózása, végső haláltusája lesz az a vén sárkánynak! Mert erkölcsi
leg ez a sárkány összeroppant, s teljes morális összezúzása legfontosabb feladata a szel
lem ama egyedül igazán komoly és könyörtelen forradalmának, amely a sárkánynak majd 
menthetetlen végét jelenti. Mert a szörny tudja, hogy az erőszak minden újabb kísérlete 
saját erkölcsi ítéletét erősíti csupán. Képviselői nem is mernek mással közelíteni felénk, 
mint alattomos hazugságaikkal, miszerint mi erőszakra vagy gyűlölségre lázítanánk -  így 
fogva ránk tulajdon bűneiket. A szocializmus és az anarchia a közösség és a szabadság 
vallásává tisztul, a szabad szellem vallásává, amely majd végre egyszer s mindenkorra 
menthetetlenül leszámol a szolga-vallásokkal és a bilincs-társadalmakkal, minden másnál 
emelkedettebb világnézete alapján. Előttünk van még egy szörnyű harc, amely teljes ön- 
feláldozást követel hősi tudatunktól. Mi azonban a győzelem lehető legbiztosabb tudatá
val indulunk erre a harcra! Mi tündöklő bizonyosságként látjuk a jövő homlokán, ami so
kaknak ma még csak merész álom vagy szép mese.

És a bűn? Meg fog szűnni, barbár időkből fennmaradt rémálomnak, lidérces mesé
nek tetszik majd, mert leomlik alapja, erős vára, szentélye is -  az állam.

A tanulmány eredeti címe: „Ohne Staat”. Religion des Geistes, 1894.
Fordította: Adamik Lajos
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S c h m it t  J en ő  H en r ik

A szellem vallása -  a szocializmus világnézete

Egészen rendkívüli, a világtörténelemben páratlan fordulat előtt állunk, amely csak az an
tik világnak a születő kereszténység által kiváltott hanyatlásához fogható, s amely érlelő
dőben van az élet, a szellem és az érzelmek minden területén. A termelési módok hatal
mas méretű, még soha nem látott átalakulásával nem fér többé össze a régi társadalmi 
rend, oszlopaival együtt meginogtak a régi vallás és erkölcs oszlopai is, a termelés terén 
végbemenő forradalom ráveti árnyékát a gondolatok és érzések világára is, s állandóan és 
feltartóztathatatlanul forradalmasítja a világnézetet is. De nem! Nem árnyékok, amiket az 
új világrend előrevetít, hanem fénysugarak, és rendeltetésük, hogy a szellem megszülető 
új napjának fényével a szellemekben is új világot szüljenek -  lángsugarak, melyek arra 
születtek, hogy a szent izzást felgyújtsák a szívekben, tüzükkel a régi világot elemésszék 
és egy újnak helyet teremtsenek. Nem puszta ideológiai árnyak, nem erőtlen visszaverő
dések jelentkeznek abban a világszemléletben és erkölcsi felfogásban, melyek a gazdasá
gi élet meghatározott korszakában megfelelő talajra találnak, nem, a világnézet fényében 
és a morális tudat izzásaiban a világtörténelem legfélelmetesebb fegyvereit teremti meg, 
emésztő lángjait és világrepesztő villámait. És a csöndes fény, amely a régi világ csillogó 
jégtakaróját végül is ellenállhatatlanul szétfeszíti, ugyanaz a fény is, mely nélkül semmi
lyen magasabb rendű szerveződés nem létezhet. „A tudás hatalom” -  adta címül írásának 
a szociáldemokrácia egyik kiemelkedő vezére. De a legnagyobb hatalom az emelkedet- 
tebb erkölcsi világnézet szent tüze, nélküle egyetlen nagy és sikeres forradalmát sem vitte 
még végbe a történelem. Aki az erkölcsi világnézetnek ezt a kibontakozását semmibe ve
szi, az a szociális világeszmét árulja el. S mikor ezt kijelentjük, egyúttal levonjuk a követ
keztetést Lassalle, Marx, Engels és a szociális világeszme többi nagy előharcosának tet
teiből is.

Előadásom tárgya ekképp nem holmi árnyszerű, üres „teória”, nem is puszta morali- 
zálás, hanem a világnézet és az erkölcsi tudat harmóniája, egy erkölcsi világnézet, amely 
éppolyan forradalmi és tökéletesen elütő minden eddigi általánosan elterjedt gondolko
dásmódtól, mint a termelés új világa és a társadalmi rend magasabb formája, mely az 
előbbi alapján felépülni fog. Nem mintha ez a világnézet nem gyökerezne a szellem eddi
gi történelmi fejlődésének talajában. Marx, Engels és Lassalle is elismeri saját gondolko
dásának szerves ősforrásaként a német idealizmust, amelyben mi is megtaláljuk világné
zetünk ámyszerű körvonalait. Mégis, a materialista szemlélet, amelynek medrében a 
szocializmus haladt, kétszeresen is létjogosultsággal bírt. Segítségével először is sikerült 
végleg szakítani a régi ideologikus gondolkodásmód merev előítéleteivel. Másodszor pe-
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dig alakjában érvényesült a jövő ideális világnézetét megalapozó eszmék tudományosan 
megragadható kialakításának követelménye, a megszabadulás az idealista filozófia ködé
től, sablonjaitól és árnyaitól.

Az elmúlt évezredek kultúrájának fényéből kisarjadt szellemi csíra megfelelő talajra 
lelt a jelenkorban, ahol majd hatalmas fává fog nőni, egy új, összemérhetetlenül magasabb 
kultúra fájává, amely alatt a népek és az évezredek nyugodni fognak. Ez a talaj a „negye
dik rend”, a proletariátus. Nem valamely önkényes világnézeti vagy erkölcsi konstrukció 
lebeg a szemünk előtt, hanem a történelem talajából és a nincstelen munkásosztály körei
ből, életviszonyai egészének természetes talajából szervesen kifejlődő magasabb és letisz
tultabb világkép és erkölcsi tudat. A proletariátusnak, a magukat jobb köröknek nevező 
rétegek által rendszerint lenézett osztálynak a rendeltetése, hogy egy magasabb és tisz
tább világszemléletig, egy emelkedettebb erkölcsi tudatig feljusson, amilyet ama körök
ben legfeljebb néhány kiválasztott sejthetett meg. S ez a szellemi és erkölcsi emelkedett
ség legbiztosabb foglalata lesz győzelmének az intellektuálisan és morálisan is egyre 
mélyebbre hanyatló uralkodó rétegekkel szemben.

Hogyan is fest mármost ez a világkép?
Ahogyan a múlt termelési módja is atomisztikusan szétfoigácsolódott volt, amikor a 

föld- és a kézműves elkülönülten, kis mennyiségben termelt, ugyanúgy atomisztikus volt 
az ember lényegéről alkotott nézet is mind a mai napig. Ha megkérdezzük a teologikusan 
gondolkodót, hogy mi az ember, akkor ő azt válaszolja: olyan valami, ami két részből áll 
— testből és lélekből; mégpedig úgy, hogy minden egyes rész önmagában véges, a másik 
lénytől és a többi embertől külsőleg, atomisztikusan elkülönülő dolog. A megannyi lény 
egységét éppilyen külsődlegesen teremti meg egy égi uralkodó alakja, aki földi uralkodó 
módjára mindent külsőleg irányít. A materializmus ezzel a világnézettel minden hadako
zás ellenére is lényegében megegyezik abban, hogy az emberi lényeget illetően 
ugyanilyen atomisztikus nézeteken alapszik. Mármost ha a szocialisták, hogy mindenfajta 
teológiai hit bilincseitől megszabaduljanak, a metafizikai-elméleti materializmus felé for
dultak, úgy ez a lépésük épp annyira érthető volt, mint amennyire indokolt. Azt megelő
zően, hogy a szocializmusnak az új, nemesebb világrenddel összevágó erkölcsi világné
zete ki tudott bontakozni és le tudott tisztulni, a legésszerűbb lépés, egyszersmind az új, 
nemesebb világszemlélet feltétele fenti megszabadulás volt, a megszabadulás a hatalom 
és az önzés mindenfajta egyházi bálványozásától, amely a szocializmussal a legbensőbb, 
lényegi ellentétben áll.

Aki az égi uralkodó, az emberi hatalomvágy, öndicsőítés és kegyetlenség (itt emlé
keztetnék a pokolbéli bűnhődés tételére) elképesztően felnagyított képe előtt meghajlik, 
azt a földön is könnyű lesz szolgai főhajtásra szoktatni. Aki pedig képesnek érzi magát, 
hogy önös lélekként élvezze a mennyei gyönyörűséget, mikor embertársainak túlnyomó 
része a pokol örök kínjaira vetve, az a földön is álszent farizeussággá fogja ferdíteni a ke
resztény felebaráti szeretet moralizáló frázisát, hacsak gondolkodása nem emeli saját val
lásának sablonjai fölé. Elevenbe vágó érdeke a szocializmusnak, hogy a hatalomvágy és a 
megalázás ilyenfajta erkölcstelen rémképeitől megszabaduljon. A természettudományos 
vagy helyesebben metafizikus materializmust nem szabad itt összecserélnünk azonban a 
társadalombeli anyagi viszonyok szocialista átalakításának követelményével, mely köve
telmény számunkra magától értetődő — és nem szabad összecserélnünk a kulturális viszo
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nyok gazdasági feltételeinek tanával, az úgynevezett materialista vagy helyesebben 
gazdasági történelemkutatással sem. A metafizikus materializmus, minden hanyatló vi
lágkorszak bomlásterméke azonban a maga atomisztikusan elkülönült, csak külsőleg 
kapcsolódó anyagi elemeivel legfeljebb egy üzleties, ravasz egoizmus külsődleges szoli
daritását hirdetheti meg, de önfeláldozást, szeretetet, igaz erkölcsiséget, a közösség hő
sies vállalását soha, amennyiben hívői következetes gondolkozókként levonják tanaikból 
a következtetéseket, nem pedig jobb erkölcsi érzületükkel állnak magasan fölötte az ilyen 
következtetéseknek. Mindenképpen megmaradt a tátongó ellentét a naiv materialista vi
lágnézet — amely megmarad a régi világ természetszerűleg önös, külsődlegesen atomisz- 
tikus emberképénél — és az emelkedettebb erkölcsi tudat között, amely nem csupán a kül
sődleges érdekkötődésben, hanem mindenkiben külön-külön is a közösség nagy életét, 
szeretetet lát. A gyermek szocializmus e ponton fél lábbal még a régi világ talaján ma
radt, amiként ez kezdetben nem is volt másképp lehetséges, hisz ez a naturalista atomiz
mus egyrészt ugyan felszabadítólag hat, mely csak az egyetemes, mindenkiben külön-kü
lön is való életközösség megvirradásának tudatában lelheti meg igazi alapját. Egy 
jegyéről azonban felismerhető a szocializmus legbensőbb világnézete. Egy ilyen materia
lizmussal nagyon jól összeegyeztethető a szocialista eszmével szembeni ellenségesség — 
legtöbbször az ilyen materialisták a szocialistaellenes hatalmasok és kizsákmányolok. 
Nem fér össze viszont a szocializmussal szembeni ilyen alapvető ellentéttel az a világné
zet, amely mindenkiben külön-külön szellemi lényt lát, nem valamely atomisztikus test 
vagy lelki fantom funkcióját, hanem a mindeneket egyesítő, univerzális életét.

Mindenfajta materialista és teologista világnézet, az egész múlt a maga vallási és 
bölcseleti szektáival — és a materializmus is egy ilyen szekta — egyetért abban, hogy az 
embert, és bizonyos fokig az istenséget is atomisztikusan szemléli. Az emberek, még ha 
szellemi lények is, külsődlegesen elkülönült dolgok; az istenség az őket külsőleg kor
mányzó „legfőbb” uralkodó, a természet pedig az érzéki dolgok külsődlegesen összete
vődő és -torlódó mechanizmusa. Igaz ugyan, hogy végső tagolódásában minden pontján 
érzékileg megragadható természetszemléletre kell alapoznunk, elhagyva egy merő álom
világ minden rémképét. Aki ilyesmit hall ki belőlünk, az súlyosan félreért. Igaz az is, 
hogy anyagi részünket illetőleg ilyen külső viszonyban állunk egymással. Továbbá, hogy 
nem segít rajtunk, ha valamilyen spiritisztikus lelki entitásban vagy fantomban keressük 
szellemi létünk magyarázatát. Szellemen mi nem valamiféle kísérteiét értünk, hanem 
csakis a mindent átfogó gondolkodásban és az erkölcsi tudatban megnyilvánuló közössé
get, amelynek végtelen volta mindenkiben külön-külön is megmutatkozik. Az elemtan 
(logika) és a matematika egyetlen tétele elég ahhoz, hogy ki-ki túlszárnyalja a csillago
kat. A geometria révén tudja, hogy a tér sehol sem lehet bedeszkázva. Ekképp mindenki
ben kibomlik a teljes végtelenség szemlélete.

Ez a szemlélet azonban teljességgel megmagyarázhatatlan, ha a szellem tevékenysé
gét az agyra korlátozzuk. Ennek ellene szól az erkölcsi tudat is, amely hangosan és érthe
tően így szól: igen, az én életem benne foglaltatik testvéreimben is; ami nekik árt, az árt 
az én tulajdon lényemnek is; ami őket segíti és átszellemíti, az az én lényegem átszelle- 
mülése is -  egy nagy élet ébred fel bennünk valamennyiünkben, az isteni szeretet élete, 
amely az én életem, amely előtt elsüllyed a hatalomvágy minden bálványa, és minden ter
mészet feloldódik végtelenjében.
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De gondolkodó lényekként is azért csak különálló lény minden egyes ember, és 
emelkedjék bármilyen magasra is tudata a gondolat és a szeretet éterébe, vitathatatlan, 
sorsszerű függőségi viszony fűzi testéhez-szervezetéhez. Hogyan oldható meg e rejtély? 
Míg a materializmus a gondolati és erkölcsi tudat rejtvényét nem tudta megoldani, addig 
az idealizmus ezen testi függőségét. így aztán a történelemben kettejük örökös libikóká
ját láthatjuk, az állandó visszaesést materializmusból a teológiába. Ennek a teologista 
visszaesésnek egyszer s mindenkorra el kell vágnunk az útját, ha át akarunk lépni az új 
világba.

Egy vonatkozásban a szellemi tevékenység, igaz, bizonyára kétségtelenül agyműkö
dés, és mint ilyen, rezgés. Bizonyára a legfinomabb rezgésekről van itt szó, a legfino
mabb szerveződésű, nehéz anyag irányítóiról. Ha azonban már a fényrezgések is éteri 
rezgések, akkor minden alapunk megvan rá, hogy eme legfinomabb rezgéseket is, már a 
fizikai analógiának megfelelően, éteri rezgéseknek tekintsük. Erre vezet bennünket a je
lenség, az ilyen rezgésekben kifejezésre jutó szellemi tudat sajátságos jellege is. Míg 
ugyanis egész sor olyan véges képet találunk tudatunkban, melyek nagyszerűen megma
gyarázhatók az agysejtek funkciójaként, addig másrészt a logikai és matematikai gondol
kodásban, illetve az erkölcsi érzésben megtalálható a lények közösségének, a végtelen
ségnek ama minden természeti korlátot meghaladó tudata is. Egészen világos, hogy itt 
valami minden lényt valamennyi végtelenségbe összefűző közösnek a tevékenységéről, 
funkciójáról van szó. A tudatnak ez a szellemi oldala tehát egyetemes, éteri működés; ter
mészet- és szükségszerűleg nem valamely különös, véges dolog megjelenési módja, mint 
az agy, hanem a mindenség megjelenési módja és funkciója a maga mindent átölelő tel
jességében és végtelenségében. Ez összhangban áll a szellemi tudat egész természetével. 
Emez egyetemes jelenség, a szellem tehát következésképp kozmikus funkció, nem vala
miféle elkülönült lelki entitás, hanem a lények közösségének megnyilvánulása.

És ennek ellenére, a szellem egyetemességében is individuális, egyedi jelenség min
den egyes emberben, különös és eredendően saját. Ennek ugyanaz a magyarázata: mert 
minden szellem egy-egy eredendő rezgésmód képviselője, s miként a fehér napfényben is 
a legkülönbözőbb rezgések — a szivárvány számtalan árnyalata -  töltik be mindenütt 
ugyanazt a teret, s meg is jelennek, ha egy megfelelő színű test bukkan fel, akként -  kiter
jesztve ezt a szellemi funkcióknak megfelelő éteri rezgésekre — a kozmikus vagy egyete
mes rezgések mindegyike is a nehéz anyagot illetően a megfelelő agyban és nem máshol 
találja meg visszhangját, visszaverődésének közegét, tükröződését. S noha a szellem egye
temes jelenség, s megnyilatkozik neki a gondolat végtelensége és a szeretet égi birodalma, 
a tükör azért, amelyik ezt az égi fényt felfogja, törékeny valami: az agy. A tükröződést 
megzavarja a tükör legcsekélyebb elhomályosulása is, ha pedig összetörik a tükör, akkor 
láthatatlanná válik a fénysugár.

Hogyan jut el mármost a fénysugár ehhez a tükörhöz?
A modem fiziológia számára megfejthetetlen marad az emberi nemzés titka. Két 

mikroszkopikusan kicsiny csírasejtből, melyeknek magjai szabálytalanul feloldódnak és 
kaotikusán elkeverednek egymással, létrejön az ember! Teljesen elképzelhetetlen, hogy 
akár csak egyetlen ember -  akinek egyedül agya sok millió idegsejtet és idegpályák bil
lióit tartalmazza — akár csak egyetlen ember testi felépítésének hatalmas gazdagsága 
ezekbe a szabálytalanul feloldódó és elvegyülő sejtmagokba lenne bezárva. Mindjárt kéz
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zelfoghatóvá válik ennek abszurditása, ha meggondoljuk, hogy végső soron nemzedékek 
hosszú sorának formai sajátosságait kellene így tárolniuk a sejteknek, hisz sokszor a leg
finomabb vonások is őstől a legtávolabbi unokáig öröklődnek. A híres Häckel, Darwin 
legkiválóbb tanítványa pedig mivel helyettesíti a kiejtett kapszula-elméletet, miután felis
merte, hogy rezgések ismétlődéséről van szó? Egy atomiéleknek és a finom életrészecs
kék felettébb bámulatos emlékezetének hipotézisével, ezek a részecskék magukban őriz
nék mind az eltelt évbilliók rezgéseinek emlékét! Olyan elvárások ezek a hittel szemben, 
aminőket jószerén a teológia sem támaszt túlzóbb mértékben. A sejtmagok tartalmának 
keveredése, amely olyan nagy nehézségek elé állítja a mai fiziológiát, a mi nézőpontunk
ból a nemzés szükségszerű feltétele. A gyermek individualitásának megfelelő rezgésmód 
ez esetben éteri funkció megnyilvánulása, amely ott lép működésbe, ahol a szülőknek 
megfelelő rezgésmódok a sejtanyagok keveredése folytán egymást feltartóztatják, s egy 
harmadik, rokon formának adnak helyet -  valahogy úgy, ahogyan a sárga és a kék kevere
déséből zöld szín jön létre. Ha a harmadik rezgésmód ilyenképp a rokon rezgések segítsé
gével talajt fogott a nehéz anyagban, akkor a további már csak táplálkozási folyamat, 
amelyben a kozmikus működés saját, finoman tagolt rezgésének megfelelően építi fel a 
szervezetét.

Álláspontunkról így határtalan sok fény vetül a megismerés valamennyi területére, s 
kézzelfoghatóvá válik erkölcsi nagysága és harmóniája a társadalom jövőbeli, magasabb 
formájának elvével, mely egyben a közösség elve is. Szellemiségünkben nem elkülönült 
lények vagyunk, hanem különböző, eredendően saját funkciói ugyanannak a mindent át
ható életnek. Ezt az életet a maga véges-érzéki funkciójában a természettudós tekintheti a 
mindent átható éternek, melynek rezgései és feszülései a csillagok és az atomok mozgását 
meghatározzák, melynek végtelen, mindent betöltő, minden mértéknél és minden szá
mosságnál emelkedettebb lényegét azonban mi felderengni látjuk minden egyes ember 
bensejében, felderengni a mindent egybefűző szeretet és közösség tudataként, ama isteni 
életként és lelki mennyországként, amely a legcsekélyebben is kibontakozik majd, ha a 
testvéri közösség társadalma legyőzte az ámokfutó önzés és hírvágy kaotikus „rendjének” 
értelmetlen, barbár bilincseit és megteremtette egy nemesebb kultúra anyagi feltételeit.

Ilyképp, ha világnézetünk eszményi magasságokba tör is, mégsem az absztrakció 
ködében szertefoszló ideológia. Lába alatt a természettudományos világnézet és a gazda
sági alapokon értelmezett történelmi fejlődés szilárd talajával, világnézetünk építménye 
az eszmény legmagasabb éterébe nyúlik fel. Ez az eszményiség pedig nem foszlik köddé 
valamely megálmodott túlvilágban, égi fényét erre a világra összpontosítja, mennyorszá
gát és feltámadását a testvérek eleven közösségében látja, az eljövendő nemzedékekben, 
kik számára a hősies önfeláldozás kinek-kinek a nagyságot és az üdvöt jelenti majd.

E magasabb ismeret és nemesebb érzület gyümölcseit, igaz, csak egy későbbi, nem 
sejtett nagyszerűséggel kibontakozó szocialista kultúra déli égboltjának fényes napja 
fogja megérlelni. De ez a nap már ma feljövőben van, s a napfényes ismeret és magasabb 
erkölcsi tudat hajnalpírja már most a világítélet bíborával fodrozza a történelem arculatá
nak körvonalait. Miként egykor a polgárságnak a feudális urakkal szemben, úgy kell ma 
a proletariátusnak ráébrednie intellektuális és erkölcsi fölényére leigázóival szemben. Itt 
az ideje, hogy mindenkiben megvirradjon a nagy erkölcsi fölény, egy eddig nem sejtett 
isteni méltóság tudata, s hogy a hatalomvágy és a szolgalelkűség valamennyi fantomja
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égen és földön elhalványuljék és porba süllyedjen a közösség égi birodalmával szemben, 
amely leírhatatlan fenségét szétárasztja a legcsekélyebb szellemében is. A régi vallások 
délibábja, légbeli tükörképe valamiféle végtelen, külső elnyomó hatalomról fel kell hogy 
oldódjék a szeretet ilyen, belső végtelenségének fényében. Legalábbis nagy vonásokban 
ilyen fölényére kell ráébrednie a proletariátusnak, hogy a magasabb rendű tudás ilyen 
fegyvereivel és a magasabb erkölcsi érzület égi lángjával felfegyverkezve aztán hősies 
munkájához láthasson és külsőleg is megteremthesse világát. És rá kell ébrednie erre a 
tudatra, hogy diadalmaskodhasson, hogy, miként a görög monda hőse, Perszeusz, fel
fegyverkezve a bölcsesség istennőjének tündöklő pajzsával (melyen a mindent megder- 
mesztő Medúza-fejként a hazugság feje lóg), hogy az emberáldozatokat emésztő hírvágy 
régi sárkányának fejét lába elé tegye, s kiszabadítsa a megkötözött égi alakot, az emberi
séget, Andromédát. A proletariátus ügye így már most az emberiség nagy ügyévé ma
gasztosul, s mindenek közül a legjobbak a nyomorgatottak és meggyötörtek, a proletariá
tus táborában lesznek majd találhatók.

Felébreszteni ezt az emelkedett erkölcsi tudatot, ezt az izzó idealizmust, amely nél
kül még egyetlen sikeres világfordulat se ment végbe a történelemben: ez a szellem vallá
sa nemzetközi szövetségének feladata.

A tanulmány eredeti címe: „Die Religion des Geistes als Weltanschauung des Socialis
mus”. Religion des Geistes, 1894.
Fordította: Adamik Lajos
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S c h m it t  J e n ő  H en rik

Mit akarunk?

Mi előre kijelentjük, hogy mi a mi működésünket nem a tételes törvénynek alapján, nem a 
törvénynek kegyelméből fejtjük ki, mert a törvény természeténél fogva nem lehet másra 
építve, mint az erőszakrendszerre, a vasra és a vérre; mert a tételes törvény szükségképp 
az erőszaknak a szentesítése.

Mi kijelentjük, hogy mi a törvény és állam felett állunk, mint annak erkölcsi bírái. 
Mert az erkölcsi öntudat örökké az erőszak törvénye felett áll.

Ujjongjatok ti leigázottak milliói, mi a béklyókat, melyek alatt görnyedtek, a tör
vénynek és jognak béklyóit lerakjuk lábaitok elé! Mi a szellemben lerázzuk őket és legye
tek meggyőződve, eztán az anyagi béklyók is ellenállhatatlanul le fognak hullani, ha Ti 
megértettétek ezt, ha Ti is felszabadultatok lélekben, és szabadok lesztek valamint Mi 
szabadok vagyunk.

Örvendjetek ti leigázottak, ti szegények és megterheltek. Mi az igazság világítéleté
nek lángszavait fegyverül adjuk át nektek ezennel, villámait rendelkezéstekre bocsátjuk, 
adjuk nektek azt a hatalmat, hogy még nem hallott nyelven szólhassatok, hogy a kígyó
kon és skorpiókon gázolva is sértetlenek fogtok maradni. Az a fenség szól belőlünk, mely 
a világ minden fensége felett áll: az erkölcsi öntudat szent fensége és a legcsekélyebb, 
akit ez áthat, ugyanezt teheti, mint mi sőt még nagyobb dolgot is.

Örüljetek ti is, akik még ma az állati erőszak hatalmát gyakoroljátok; ha nemesebb 
emberi öntudatra képesek vagytok, mert mi felszabadítunk benneteket is attól a belső, 
iszonyú zsarnokságtól, attól a kimondhatatlan gyalázattól és nyomortól, melyet a világ
nak minden bíbora elfedni nem képes. Mi adjuk azt a méltóságot, mely több mint királyi, 
mert a mi ítéletünk a végtelen könyörület ítélete. Ma a barbárság, az emberhez nem mél
tó gondolkodásmód és élet világában élünk. Egészen más, nemesebb igazán emberhez 
méltó életviszonyoknak akarunk mi utat tömi, nemes gondolkodásmód életelveinek ter
jesztése útján.

A mai világ rendjének alapja a bűntett.
Bűntettnek nevezzük mi azt, nem valami törvénykönyv értelmében, hanem a dolog 

természete szerint. Bűntett minden erőszak, melyet ember emberrel szemben elkövet: 
bűntett erkölcsi szempontból az embergyilkosság még akkor is, ha azt a törvény szentesí
ti. Aljas és emberhez nem méltó gondolkodásmód az, amely embertársával szemben az 
állati erőszak fegyveréhez nyúl. És minden erőszak természeténél fogva állati.

Bármilyen ürügy alatt gyakorolják a bűntettet, az erőszakot, a gyilkosságot az em
berrel szemben, akár a közjó és közrend ürügye alatt, az mindig hazug ürügy marad.
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Mert hazugság, hogy a törvényeket, az államokat a kisebb rablók és tolvajok megfé
kezése céljából találták fel, és tartják fenn még ma is. A történelem bizonyítja, hogy ellen
kezőleg, az államokat a hatalmas bűntettesek, a nagy haramiák alapították meg, akik, ha 
sikerült nekik egész országok lakosságát megfélemlíteni: akkor rablóbandájuk törvényét 
országos törvénnyé alakították át. És ami az akkori állapotokat fenntartja csak ugyanaz az 
elv lehet, mely azokat alapította.

A valóság az, hogy ugyanaz az alacsony barbár, embertelen gondolkodásmód, mely 
az államnak és erőszakszervezetének alapja, egyúttal a kisebb méretű bűntettek forrása. 
És a törvényes társadalmi rendszer törvényes rablása, amely szülőoka a tömeges nyomor
nak és a társadalmi bűntett: a gyilkosság és tömeggyilkosság törvényes dicsőítése és szen
tesítése a közerkölcs romlásának alapforrása.

Mi számba vesszük az egyének gyöngeségét, fogyatkozásait, barbár korunk fogyaté
kos nevelését minden osztály körében. Mi nem ítélünk itt személy fölött, de hazugság az, 
hogy a népek művelődésének védelme céljából viszik a sok százezer embert a leigázottak 
tömegeit háborúban a mészárszékre. Mert az csak a hatalmas, törvényes haramiák harca a 
prédáért, és a népek szolgasága és nyomora egyformán biztosítva marad bárki is győzzön. 
Arcátlan szédelgéssel palástolják így ezek a nagy bűntettesek az óriási bűntettet. Arcátlan 
képmutatók ők, mert hisz ők azok, akik magokat ama Krisztus híveinek vallják, aki azt 
hirdette, hogy az erőszakot erőszakkal nem kell megtorolni. Ezeknek a leigázottaknak 
nem áll érdekében gyilkosságot és bűntettet elkövetni, legyilkolni más szegény kifosztot- 
takat a leglealázóbb módon, parancsra és bűntettel védeni a fosztogatókat csakis azért, 
mert azok zsebébe került a kifosztottak munkájának gyümölcse és hogy lealjasító bűntet
tel tartsanak fenn egy kultúrát, melynek képe az anyagi nyomor az alsó, az erkölcsi nyo
mor a felső és alsó rétegekben.

Mi nem hirdetjük a gyűlöletet az erkölcsileg gyengélkedőkkel szemben, akik ezen 
hatalmi rendszer, a gyilkosság és erőszak rendszerének elvi képviselői. Mi könyőrülettel 
és szánalommal tekintjük erkölcsi nyomorukat.

De szent kötelességünk az arcátlanul pompázó hatalmas bűntettet leálcázni az egész 
világ színe előtt.

Szent kötelességünk a ma még széles e világban dicsfényben és tiszteletben járó 
bűntettet erkölcsileg a sárba tiporni.

Mert csak az a gondolkodásmód, az a közvélemény, mely a hatalmasságot éppúgy 
megveti teljes leikéből, valamint azt ma tisztelik, szülheti az emberhez méltó társadalmi 
rendet. Csak ez szülheti azt a rendet, ahol a becsületes munka szabad egyezkedése és nem 
a vérre és vasra épített bűntettrendszer szervezi majd nagy egésszé a csoportokat, a nem
zeteket, az emberiséget.

Ez a szabad szervezkedés, az erőszaknélküliség, a vak tekintély megsemmisítése, a 
külső és belső béklyóktól való szabadulás — ez egyedül az anarchia, nem pedig az erősza
kosság és a merénylet rendszeresítése.

Éppen most mi minden erőszakot erkölcsileg elvetünk, mi vagyunk egyedül hivatva 
ítélni azok felett, akik az erőszakot alkalmazzák az erőszakrendszer megsemmisítése cél
jából.

Ha azonban azok, akik annak a hatalomnak részesei és elvtársai, amely a nyomorult 
hiúság, dicsvágy és hatalomvágy kielégítése céljából tömeges gyilkosságot szervez, ítéle
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tét mernek mondani olyan emberek felett, akik bűntetteiket a legtisztább emberszeretet ál
tal indítva, önfeláldozóján elkövetik, a hatalom elvbarátainak erkölcsi színvonalára 
süllyedve, az ő elvetemedett eszközeiket használják, jóllehet sokkal nemesebb indokból. 
Mi azt mondjuk ezeknek az embereknek, hogy arcátlan képmutatók, akik a szálkát kere
sik mások szemében, és a magukéban a gerendát nem látják.

Mi vagyunk azonban a világítélet ezen világ felett és erkölcsileg el fogjuk tiporni a 
gazságot bármily magasan álljon, és a porig lealázni azt, akárhogy tündököljön is bíbor
ban és aranyban.

Ha ez a hatalom, mely fogyatékán van az észnek és nemes öntudat érveinek, velünk 
szembe merne szállni az állati erőszak megvetendő eszközeivel, akkor ki fog derülni a mi 
becsületünk, mert nemesebb tisztább elvekkel nem lépett fel soha ember.

Mi azonban szívesen adunk tért bármilyen párt ellenérveinek, de napfényre fog jönni 
az ő végtelen gyalázatuk és nyomoruk, és le fog hullani a hazug képmutatók álarca. Tud
ják azt, hogy akkor mi ülünk törvényt fölöttük és hogy ők ülnek akkor a vádlottak padján 
minden becsületes ember szemében.

Mi vagyunk a szent igazság világítélete, amely világosabb mint a nap, míg ellenfe
leink csak sajnálatra méltó és képmutató mentegetéseket hebeghetnek velünk szemben és 
szegényes álokoskodásokkal fogják szépíteni és mentegetni azt, ami örökké megvetendő 
és gaz, az erőszak alkalmazását.

Mi nemesebb öntudatra való ébresztés és nevelés útján akarjuk a világot átalakítani. 
De mi egyúttal már ma gazdászatilag akarjuk megszervezni a szegény elnyomott munkás
népet, nem pusztán, hogy már ma javítsunk anyagi helyzetén, de főképp, hogy ezen gaz- 
dászati szervezkedés ébressze az összetartozás tudatát, a szeretet szent lángját, segítse 
ébreszteni azt a világnézetet, mely fel fogja szabadítani az emberiséget.

Nem volt arra példa soha a világtörténelemben, hogy a világnézet forradalmi átalakí
tása nélkül teremtettek volna új világot, új kultúrát, hogy a régi világnézet alapján ez vala
ha lehetséges lett volna. Legkevésbé lehetséges pedig azt az óriási átalakulást a mai mate
rializmus rohadt alapján megteremteni, melyet a mi anarchizmusunk céloz.

Mi a belső béklyókat, a vak hit béklyóit is széttörjük, és arra tanítjuk a népet, hogy 
ne hajoljon meg az uralomvágynak sem mennyei, sem földi bálványai előtt. De mi arra is 
tanítjuk, hogy ne süllyedjen le az önző anyagiasság posványába, hogy csak egy szentsége 
legyen, a közösségnek és szeretetnek ama végtelensége, mely minden egyesben kell, hogy 
világoljon, hogy összekösse őt embertársaival, az emberiség millióival.

Világnézetünk a magasztos megvetés, mely eltiporja a sárkányt, a hatalmas állatias- 
ságot és gazságot, és világnézetünk a magasztos szeretet, mely önfeláldozásra és hősies
ségre képesít minden egyest, ez az egyedüli világ felszabadító hatalom.

Erre hívjuk fel a szenvedő emberiséget, a munkásvilágot, erre hívom fel nemesebben 
gondolkozó embertársaimat, bármilyen osztályhoz tartozzanak is.

Állam nélkül, 1897. január 1.

52



S c h m it t  J e n ő  H en rik

A mi viszonyaink a hatalommal 
és törvénnyel szemben

Magyarország részesül abban a szerencsében, hogy rendelkezik olyan törvénytétellel, 
mely olyan reakcionárius, hogy az, sem a német, sem az osztrák, de még a muszka tör
vényben sem fordul elő. Hangzik ugyanis a büntetőtörvénykönyv 173. szakaszának egyik 
pontja ekképpen:

„aki a törvény kötelező erejét megtámadja, az öt évig terjedhető áilamfogházra íté
lendő.” Megjegyzendő, hogy itt az elvi megtámadás, nem pedig az engedetlenségre való 
felhívás értendő.

Mit csinálunk mi evvel a béklyóval, mely egyenesen az előző cikkben mondottakra 
vonatkozni látszik? Lerakjuk azt lábaink elé valamint a többieket anélkül, hogy egy ujjal 
is érintenők.

Az a könyv ugyanis, melyben ez a mondat foglaltatik, mindenesetre törvénykönyv, 
mely csakis jogi kötelezettségekről, jogi kötelező erőről beszélhet, egyébről nem. Ez a 
könyv nem Korán, -  nem a középkor „szent” törvénye, mely az erkölcsi belvilágnak tör
vényeit is úgy vélte megszabni, valamint a külső karhatalom rendelkezési jogát. Ez a 
könyv tehát sem erkölcsi törvényt nem szabhat, sem világnézetet éppoly kevéssé, amint 
azt hirdethetnék, hogy kétszer kettő nem négy, hanem öt.

Ismétlek egy régebbi cikkemből egy példát.
Volt nemrégen Afrikában egy hatalmas állam, Dahomeynek hívták — most is van ott 

hasonló állam —, ahol szentesített törvény az emberáldozat, az emberek tömeges lemészá- 
roltatása ünnepélyes alkalmakkor. Meghozták ezt a törvényt az ottani hazai jogi szokások 
minden rendje szerint, én tehát nem vonom kétségbe, hogy az emberáldozat vagy az em
berevés Afrika tetszés szerinti államában jogilag teljességgel kötelező törvény volt és ma 
is az. Én tehát, hogy méltányosak legyünk, azt nem vonhatom kétségbe, hogy az európai 
barbárság rafináltabb tömeges emberáldozatának és finomított emberevésének tételes tör
vényei jogilag éppoly kötelezők, mint Dahomeyben voltak a hasonló erkölcsi értékkel bí
ró szentesített törvények.

De minden törvényben esetleg foglalt részletes barbárságnak az alapja a törvény fo 
galma és lényege maga. Aki erkölcsileg hajlik meg a törvény szentsége előtt, az elvileg 
felhatalmazza embertársát, hogy vele szemben esetleg állati erőszakot gyakoroljon, az re- 
verzális nyilatkozatot állít ki arra nézve, hogy megkorbácsoltassék; megkorbácsoltassék a 
törvény állati erőszakának korbácsával; az az emberi méltóságot vetette el, arról a szent 
szuverenitásról mondott le, mely az embert emberré teszi, mert arra adott felhatalmazást, 
hogy úgy bánjanak vele, amint csak állattal szoktak bánni: testi erőszakkal.
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A mi korunk erkölcsi vakságának és barbárságának egyik jellemző vonása az, hogy 
az emberek ilyen ajánlatnak mély szégyenét nem is érzik.

De lehetetlen, hogy művelt európai ember számára erkölcsileg kötelező legyen Da
homey törvénye, mert ő Dahomey törvényének erkölcsi színvonala fölé emelkedett. Ezek 
a bilincsek menthetetlenül szét vannak törve számára erkölcsileg, még ha a cselekedetben 
emberevésre is vetemednék a tételes törvény értelmében. A tételes törvény tehát épp oly 
kevéssé igazgathatja az erkölcsi belvilág tényeit, mint akár a csillagos ég mozgását. Aki a 
mi európai barbárságunk és finomított emberevés és emberáldozat törvénye erkölcsi szín
vonala fölé emelkedett, azt már nem kötelezhetik erkölcsileg ezek a törvények -  Ma
gyarországon éppoly kevéssé, mint Dahomeyban.

Aki pedig ezt tagadná és a lelkiismeret mélyébe nyúlni merészelne a jognak nevében, 
s az erkölcsi haladás útját elvágva követelné, hogy mi ezt az egyszerű igazságot, mely oly 
kétségtelen, mint a kétszer kettő négy, elhallgassuk, az rosszabb, mint a hajdani inkvizíto- 
rok, akik még jóhiszeműleg nyúltak a lelkiismeret és világnézet világába, azt ma már av
val a névvel illetjük, mely őt valósággal megilleti — az egyszerűen arcátlan gazember.

Tudományos lehetetlenség a történelemben azt a határt felmutatni, mely a törvényt a 
rablás rendszerétől, a fejedelmet a haramiától elvileg megkülönbözteti. De nagyon méltá
nyos és nagyon természetes, hogy mi a mondott alapon a becsületet nem vonjuk kétségbe 
és mely az illető hivatásban tökélyt, sőt nemes és ideális vonásokat enged meg, sem az 
egyik, sem a másik esetben.

Aki pedig nekünk azt mondja, hogy ilyen igazságokat szabad ugyan a tudósok köré
ben hirdetni, a beavatottak körében; azonban a nép, a munkásság körében azokat hirdetni 
veszélyes, jóllehet nemes magasztos elvek — annak mi azt mondjuk, hogy nincs többé oka 
pálcát törni a legarcátlanabb papi szédelgés és csalás felett, mert ő ezen szavaival mint 
hazug színlelő és népcsaló mutatta magát be, mint az állam hazug papja, mint annak a po
litikának a képviselője, amelynek kenyere a népámítás. Az ő állami és jogi becsület elve 
egyszerűen az ügyes Bauernfängerei -  a népámítás elve. Mert bevallja, hogy abból él, 
hogy hamis színben, jobb lelkiismereti és igazság tudása dacára hamis színleléssel csaló 
komédiás szerepét játssza a nép előtt, és elég arcátlan és cinikus még tetejébe reánk még 
egészen nyíltan is neheztelni nemes elvek hirdetése miatt és csalásából a színlelésből még 
erényt is csinálni.

Valóban, mondom, az az útszéli cigány, aki a tudatlan pórt csalárd babonával kifoszt
ja, becsületesebb ember, mint ezek a politikai színlelők és szemfényvesztők, akiket sem a 
műveletlenség, sem a szükség nem menteget, midőn embertársaiktól egy nemesebb világ
nézet kincseit elvonni akarják, hogy a zavarosban halászhassanak. És ha ők azt mondják, 
hogy a mi nemes és tiszta elveinket félremagyarázhatja a nép, akkor mi azt mondjuk ne
kik, hogy az erőszak, a gyilkosság elvei, melyeket ők különféle ürügyek alatt dicsőítenek 
és szentesítenek a nép előtt, valóban félremagyarázást nem engednek, és egészen biztosan 
demoralizálják a népet. Mert a demoralizáció legbiztosabb útja a gazdagság dicsőítése és 
szentesítése. Ha ők durvaságról és erőszakról panaszkodnak a népnél, kire van okuk pa
naszkodni -  önmagukra-e -  akik ezeket elvileg dicsőítik és így neveli a népet, vagy reánk, 
akik kárhoztatjuk és nemesebbre akarjuk nevelni a népet. És ezek a nyomorult szédelgők, 
az államnak és jognak ezen hazug papjai, hazugabbak, mint bármilyen felekezet papjai
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valaha voltak, nem pirulnak el velünk szemben hangoztatni, hogy mi, akik legtisztább, 
legszentebb elvekkel hirdetjük, okozzuk a nép erőszakát és durvaságát!

Mert vegyék tudomásul azok, akik a fennálló barbárságnak védői és ügynökei és 
képviselői: mi a szeretetet hirdetjük és nem a gyűlöletet és a mi ítéletünk legkíméletle
nebb villámaiban is a végtelen könyörület nyilatkozik meg, mely nem halált akar szómi, 
hanem a lelkileg holtakat felébreszteni az ítéletnek ezen napján, az erkölcsileg elsüllyed- 
teket felrázni akarja a kibérelt lelkiismeretek ezen világában, és ott legszelídebb ez a mi 
szent fenségünk, ahol legkíméletlenebb.

Erre a mi kijelentésünkre fogunk mi hivatkozni bármikor, amidőn ezek a gyűlöletre 
vagy éppen erőszakra való izgatások ürügye alatt álnok váddal támadnak az arcátlanság 
fegyverével. Ezekre fogunk hivatkozni, ha ők ezen a címen, vagy a törvény kötelező erejé
nek megtámadása címén vádat mernek valaha intézni bármelyik legcsekélyebb testvérünk 
ellen itt vagy bárhol, vagy ha a szokott módon, akár a törvényes eljárást is mellőzve, gaz és 
gyáva erőszakot fognak gyakorolni a legcsekélyebb testvérünk ellen itt vagy bárhol. A be
csületesen és nemesebben gondolkodók számára akik talán mindezt nem értették, szolgál
jon ez felvilágosításul. A rosszakaratúak pedig vegyék tudomásul, hogy mi őket, ha ezen 
pontok bármelyikébe ütköznek ezennel leálcáztuk, mint alattomos és gyáva gazembereket, 
mert ezen programszerű cikkünkre hivatkozni fogunk szükségképpen hasonló esetben; nem 
annyira a mi védelmünkre, hanem hogy (télőszéket üljünk ama nyomorultak felett, és hogy 
akkor szükségképpen mindezen mondataink személyükre vannak vonatkoztatva.

Ezt a képmutatóknak, akik a Krisztus híveinek mondják magukat, hirdetjük, hogy az 
ő hegyi beszédének életigazságait hangoztatjuk az O világítéletének szózata az, amelyet 
ők itt hallanak.

Ezen erkölcsi öntudat szent fensége, a föld minden fensége felett áll, nem pedig, szo
kások szerint, a hiú személyiség fennhéjázása szólal meg bennünk.

„Mindezeket ezáltal tudomására hozzuk mindazoknak, akiket illet, bármily magasan 
is álljanak, bármilyen osztályhoz is tartozzanak emlékezetül és miheztartás céljából, hogy 
úgy magukat ezek szerint tartsák, valamint a mondottakat híveik által is megtartassák.”

Állam nélkül, 1897. január 1.
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S c h m it t  J e n ő  H en r ik

A mi viszonyunk a politikához

Mi nem vagyunk, mi nem lehetünk politikai párt, nem űzhetünk politikát semmi formá
ban. Ezt akarjuk itt elvileg megvilágítani.

Minden párt — kivéve az ideális anarchistákat — követhet el erőszakot és részt vehet 
az erőszakuralomban anélkül, hogy az pártelveibe ütköznék; mert egyik párt sem hirdeti -  
kivéve minket — elvileg az erőszaknélküliséget. Ha tehát politizálni szükségképp annyit 
tesz, mint olyan dolgokkal foglalkozni, melyek az erőszakuralomban való részvételt cé
lozzák, akkor a mi egész törekvésünk szükségképp oda irányul, hogy az embereket -  és itt 
elsősorban az elnyomottak millióit -  tőlünk telhetőleg felvilágosítsuk, hogy minden poli
tika csalás és a politizálás a legjobb esetben is önámítás, hogy a politikával mindig be
csapták a nagy tömegeket népámító nagyravágyó demagógok, akik mindig csak saját 
uralmukat, de soha a nép uralmát nem készítették elő „politikai úton”.

Mint ahogy politikai törekvés az állam hatalmában való részvétel utáni törekvés, 
úgy hát politikai cikk tehát csak olyan cikk, mely az államhatalom tényezőivel abból a 
célból foglalkozik, hogy hatalmi ténykedésük gyakorlatában közreműködjön, részt ve
gyen; vagy pedig, amely ilyen részvételt, saját pártjának erőszakuralmát, előkészíteni hi
vatva volna.

A politika nem az állam tudománya, hanem az állami hatalom gyakorlásának mester
sége, valamint politikusnak nem nevezik az államtudomány tudását, hanem az államhata
lom gyakorlatában akár közvetlenül, akár közvetve részt vevő, vagy ilyen részvételt célzó 
egyént. ,

Világos dolog tehát, hogy mi nemcsak hogy politikát nem űzhetünk, de minekünk 
szükségképp mindenkit el kell terelni a politikai működéstől, mert mi erkölcsi szempont
ból minden, akár közvetlen, akár közvetett részvételt az államhatalomban mint rossz dol
got kárhoztatunk. Minket avval vádolni, hogy mi politizálunk, annyi volna, mint azt az 
embert, aki a tolvajlás, vagy a rablás elkerülésére óva int és azt kárhoztatja, a rablás vagy 
a tolvajlás mesterségében való részvétellel vádolni azzal a gyönyörű okoskodással, hogy 
hát ő azért, mert a tolvajjal szóba állt és a tolvajlást szóba hozta, amidőn azt kárhoztatta, 
okvetlenül maga is részes a tolvajlásban.

Aki ezt a napnál világosabb meghatározást nem érti, az hígvelejű, aki pedig érteni 
nem akarja, az gazember. E kettő között választhatnak azok, akik minket politizálással vá
dolni hajlandók. Minthogy pedig az első eset valóban hitetlen elmebeli fogyatkozást téte
lez fel, ide iktatjuk azok számára, akik netán abból a célból, hogy alattomos hazug úton 
abból a reakcionárius paragrafusból, mely a nempolitikai hetilapoknak a politizálást meg-
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tiltja, számunkra ezek után bárhol és bármilyen oldalról vádat emelni elég arcátlanok vol
nának, a következőket:

Kinyilvánítjuk, hogy abban az esetben, ha a mi elvileg minden politizálás ellen irá
nyult törekvésünkkel szemben, mely a konkrét államnak hatalmi működésében való rész
vételét kárhoztatja, valaki politizálás vádját hangoztatni merészelne, hogy az politikus 
zsebtolvaj, aki a legnemesebb szabadgondolkodás jogát ál nők úton elorozni akarja, a tol
vaj, aki hátulról a kerítésen átmászik, hogy a nevezett gyalázatosán reakcionárius paragra
fus nyomdokára, mely párját keresi a kultúmépek törvénykönyveiben, jogot lopjon, és ha
mis ürügy alatt álnokul támadja meg azt a magasztos gondolkodásmódot, mellyel nyíltan 
szembeszállni gyáva. Mi kijelentjük, hogy az adott esetben egyenesen az illető személyére 
vannak vonatkoztatva ezek a szavak, melyek lényeges pontjait mi a következő számokban 
is mint állandó rovatot fel fogunk venni, úgy, hogy a mondott esetben szükségképpen és 
félreérthetetlenül személyét sújtsák. Erre, valamint az előbbi cikkre megjegyezzük, hogy 
mi szívesen tételezzük fel a lehető legjobbat az egyes emberről, sőt az egyes hatóságról is, 
de közállapotaink, különösen itt a szabadelvű Magyarországban olyan cinikus lelkiisme
retlenség képét mutatják, mely párját keresi a Borgia-uralom legszebb korában.

Mi nem politizálunk, mert a politikát a mi magasabb erkölcsi szempontunkból ocs- 
mány, becstelen dolognak tartjuk. Végre megvan mindenféle foglalkozásnak vagy kultu
rális állapotnak a maga becsületfogalma éppúgy, mint az államférfiúnak; megvan az afri
kai emberáldozaton és emberevésen alapuló társadalomnak éppúgy a maga uralkodó 
becsületfogalma, mint a mi finomított embemyúzáson és emberevésen alapuló úgyneve
zett művelődésünknek. Ilyen konvencionális becsület mértékével mérve lehet becsületes 
dolog, sőt dicsőséges dolog akár a politizálás is. Mit szóljunk azonban a milliók nyomorát 
szemeink elé állítva és az uralkodó példátlan cinizmussal garázdálkodó erőszakuralmát, 
mely egyúttal a legszemtelenebb korrupcióval rontja meg a népet -  Magyarország ennek 
a mély gyalázatnak különösen elrettentő példája —, ha aztán olyan frivol, erkölcsileg el- 
züllött emberekkel találkozunk, akik a felháborodás szavaiban nem képesek egyebet látni, 
mint frázisokat, mint szónoki fordulatokat! Ezekhez tehát a legprózaibb nyelven akarunk 
szólni, hogy bemutassuk az igazság szent erejét még a legdísztelenebb ruhájában is. 
Ezeknek mi tehát azt mondjuk, hogy hasonlíthatatlanul becsületesebb foglalkozásnak 
tartjuk a pöcegödör tisztítását, mint a politizálást, sokkal tisztességesebb dolognak a taka
rító gyepmester munkáját, mint a hatalmas államférfiú munkáját az uralkodó gondolko
dás barbár aljasságában. Itt már abban fog nyilvánulni, hogy sértésnek fogják venni azt, 
hogy ilyen urak működését egyáltalában az ő fogalmuk szerint becstelen foglalkozással 
hasonlítjuk össze. Pedig az az ember, aki a pöcegödör tisztításával foglalkozik, minden
esetre kétségtelenül hasznos munkát teljesít, és ez az ember nem gyilkoltatja embertársait, 
sem egyeseket, sem tömegenként, ez az ember nem élősködik a törvényes gyilkosság hi
vatásszerű mesterségéből befolyó jövedelmekből. Ez egyszerű prózai igazság, melyen 
semmiféle paragrafus nem változtathat. És a történelemben látjuk, hogy ugyanazok a ha
talmas haramiák, akiket felakasztottak, ha le lettek győzve, királyokká lettek és birodal
makat alapítottak, ha felülkerekedtek cinkostársaikkal, hogy a közjó, a közbiztonság és 
rend és talán még a szabadság jelszava mellett hatalmaskodásukat és „megadóztatásukat” 
törvényes és szentesített formában folytathassák. Ismételjük, hogy kicsinyesnek tartanánk 
itt személyekkel foglalkozni. Ez tudományos igazság, melyet a történelem lapjai igazol
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nak, és amelyeken megint semmi paragrafus nem változtathat, annál kevésbé, mert a pa
ragrafusok mögül mindezekből a pozitív tényekből vették eredetüket.

Mi tehát az állam tudományát hirdetjük, és nem űzzük a politizálás szédelgő mester
ségét. Olyan alacsonynak, olyan megvetendőnek tartjuk azt magasabb erkölcsi szempont
ból, hogy azzal foglalkoznunk lehetetlen. Mi ellenkezőleg, fel akarjuk világosítani az em
bereket a hamisítatlan tudomány fáklyájával világítva, hogy az erkölcsi fogyatékosság és 
a tudomány byzantini szolgai hamisításán alapuló politikai babonát és bálványait még 
jobban vessék meg, mint akármilyen más babonát, és az állam és parlament papjait épp
úgy becsüljük, mint valami vallási babona képmutató papjait és farizeusait.

A gyilkosság, persze a törvényes, ezeknek az embereknek a kenyere, és a képmutató 
mert hisz ők az erőszakot és a gyilkosságot szentesítő törvényeket hozzák, kereszténysé
get, humanizmust színlelve.

És itt van a helye, hogy röviden az úgynevezett népképviseletről beszéljünk. Azok, 
akik ennek a szószólói, azok a központi erőszakhatalomban akarnak részt venni és így ha
talmas urakká válni. A népet azonban mindig ámították, hogy a hatalmat a nép nevében, a 
nép által gyakorolják. Ezt mondja az orosz cárizmus éppen úgy, mint a szociáldemokrá
cia. Ha végre a szociáldemokrácia a világnak legiszonyúbb hatalmát a központilag rende
zett társadalomban az állam kezébe adja, amidőn a hivatalnokok a termelést és fogyasz
tást egy központból rendezik, akkor a szabadság nagy frázisaival takargatott legóriásibb 
világcsalás a nép, a proletárok uralmáról beszélni ilyen borzasztó egyiptomi hivatalnok
rendszer rabszolgaságával szemben.

Mi tehát nem politizálunk, mert a politikai babona demagóg népámító mesterségét 
mélyen megvetjük. A politikusok mind vagy csalók, vagy csalottak. Mi egyik osztályába 
sem tartozunk.

Állam nélkül, 1897. január 1.
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M a l a sc h it z  M ihály

Hajnalpír

Hogy-hogy? Beszélhetünk-e a kultúra általános süllyedésének, az erkölcsi romlottságnak 
és az emberiség minden rétegeinek teljes elkorhadása idején, midőn a törvények, vagy 
mint mások mondják: az emberszeretet eme alkotása segítségével egy oly állapotot akar
nak erőszakkal fenntartani, mely az emberiség magasabb fejlődése tekintetében, határta
lan gaztettnek bizonyul és midőn azok, kik céljuk elérésére nézve oly irányokat javasol
nak, melyek ha célhoz vezetnek, az emberiséget menthetetlenül a reakció fő eszközeinek: 
az államnak s törvényeinek szolgáltatnák ki; — beszélhetünk eme vigasztalan helyzet lát
tán hajnalpírról?

A tizenkilencedik század sok tekintetben ugyan szép örökségnek jutott birtokába. 
A keresztény-egyházi dogma összezúzva fetrengett a porban és habár Napóleon, a vér
szomjas vadállat, Európát csaknem megfojtotta, az ifjú liberalizmus fennen hirdetett oly 
alapelveket, melyek alkalmasak voltak az állam beavatkozhatását az egyéni életbe, a leg
csekélyebb fokra visszaszorítani s egy emelkedettebb erkölcsi kultúra útját törni. De ah! 
A büszke liberalizmus csakhamar a gazdaságilag és politikailag hatalmas osztály szolgá
jává szegődött és a szegények s nyomorultak félelmes arányokban növekvő tömegei szá
mára csak ama hallatlan gúnyos szavai maradtak: „kíséreljétek meg érvényesülni, hisz az 
erők szabad játéka uralkodik”.

Nem természetes-e, hogy apodiktikus biztossággal érvényesült eme elv ellen egy el
lenható akarat, mely az „erők szabad játéka” ellenében „tervszerű” rendet és az állam el
lenőrzését kívánta? Amely már azért is számíthatott a szegények, nyomorultak, a gyenge- 
akaratúak s egyéniség nélküli embercsordák helyeslésére, mivel a liberalizmus ellen 
lépett fel. Bizonyára barátaim ti ismeritek ez akaratot: szocializmusnak hívják.

A liberalizmus szükségképpen áldozatává lett emez ellentétes erőknek, ideáljait 
egyenként feladva az általa kárhoztatott állam karjaiba menekült, még végül csak a pusz
ta név marad meg, melyet önmaga gyalázott és ma már képletileg szólva csak csúszik s 
lopódzik mint egy vén gonosztevő a közélet utcáiban. Ha azonban valahol uralomra jut, 
leplezetlenül látjuk tipikus zsivány gazságát, amennyiben a kultúra értelmének s céljának 
tolja fel magát. Képviselői, kik gyávábbak a sakálnál s kik aljas önző szándékaiknál fogva 
végtelenül korlátoltak, törvényrendőrség és katonaság után vonítanak, ha valaki megkí
sérli rablott zsákmányaikat bolygatni.

Szemünk itt nem talál nyugvópontot, utálattal fordulunk el tőle, hogy akaratlanul is 
gondolkodva mérlegeljük kis ideig a „revolucionáris” szabadság után törekvő szociálde
mokratákat; elvük, mint említettük az ellentétes akarat a liberalizmus ellen. Ok elsősor-
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ban is az ember alárendelését követelik — saját jólétük érdekében —, mint mondják, s a 
törvény előtt. A nép „összessége” által hozott törvények szentségként, a „Ne érints !”- 
ként, bálványként jelennek meg. Ok ezt szabadságnak, egyenlőségnek nevezik, nekünk 
azonban úgy rémlik, hogy ez nem jelent egyebet, mint az emberiség visszaesését a sötét 
reakcióba.

Távolról sem akarjuk tagadni, hogy köztük becsületes és munkás egyének vannak, 
hatalmas szabadságvágytól eltelve, kik nagyszerű munkát műveltek. Forrongásba hozták 
a tömegeket a mai rend ellen és szervezték azokat; úgy munkálkodtak, mint a vakondok 
küszködve a föld mélyében, de a mai világ megismeréséig még nem emelkedtek fel. Még 
nem jutottak tudatára még az állam és törvények reakcionárius és az emberiség szolgasá
gát előidéző célzatának, sőt ellenkezőleg, amit elérni törekszenek és amit szabadságként 
dicsőítenek az nem egyéb, mint uralomcsere: a mai „minoritás” helyébe ők a „nép” azaz a 
többség uralmát helyezik.

A demokrácia eme követelményének láttára aggodalom tölt el bennünket az emberi
ség jövőjét illetőleg, a sekély középszerűség, vigasztalanság, a kicsinyes és a mindenkori 
kicsinyítést célzó az, ami a demokrácia révén uralomra jutni akar. És ha gazdasági eszkö
zök átterelését a magánbirtokból a társadalom birtokába, más szóval mondva -  minden 
szofizma dacára -  az állam birtokába, elérik, akkor az emberek és dolgok feletti központi 
uralom az állam kezébe lesz adva, úgy, amint az az emberiség múltjában egyetlen egy 
esetben sem található fel. Ezt azonban ők szükségesnek tartják, hogy a jelenleg meglevőt 
biztonságba juttassák. Nagyon dicső! De nem fontolják meg azt, hogy az élelem megszer
zése soha, de soha sem volt célja a kultúra haladásának. Mi több, már az eszközök s az út, 
melyet harcukban, a jelenlegi rendszer ellen választanak tagadhatatlanul az éppen említett 
állami mindenhatóságra utalnak, sőt már most is beléverik a munkásba azt, hogy csupa 
tiszteletből a törvény előtt hasukra lapuljanak. Minden szabad egyéni nézetre a pártban az 
eretnekség bélyegét tűzik és a revolucionárius tűz, mely a szabadságra nézve egykoron 
oly szép jövőt ígért, elaludt egészen a törvényhódolat ébredtére. A mai rend és az azon 
alapuló pártok leküzdésének helyébe lép a „karöltve haladás esetről esetre”, a reform az 
egyezkedési huzavona. És beszélhetünk-e ekkor hajnalpírról -  nem éj-e ez, sötét éj, me
lyet még a holdvilág sem derít?

A szabadság pirkadó hajnalpírja csak visszaverődése ama nap sugarának, mely ben
nünk ébred. Felismerjük a mai ember erkölcsi és anyagi nyomorát, sőt annak okát is is
merjük. Ez nem fekszik egyedül a gazdasági elnyomásban, hanem az államban, amelynek 
erőszakuralma a jelenlegi rend — és azzal a mai elnyomatás és nyomor — fenntartására a 
közjóiét és, mint mondják, a „haza” védelmére irányul, mely hatalom alapjában azonban 
nem a gazdasági viszonyokban, hanem az emberek rabszolgaság tudatában gyökerezik és 
azon hódolatban, amellyel az állami erőszaknak adóznak.

Ilyen körülmények között csak egy igen radikális gyógymód segíthet: s ez tagadása 
minden meglevőnek. Egyidejűleg azonban pozitív helyettesítőként a mi világnézetünk el
terjedése, mely minden elismert és áldásnak nevezett berendezést barbár institúcióként 
elítélt és amely minden emberben azon felség és méltóság fényét látja sugározni, mely 
minden reakció és uralmi vágyat leghatározottabban visszautasít. Mert ha el kell érnünk 
valaha a szabadságot, akkor nem elegendő külső béklyóinkat és az uralom institúcióit 
megsemmisíteni, hanem azon láncok törjenek össze először, melyek az ember saját ben
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sőjét béklyózzák le. Ameddig az ember el nem távolította a zsarnokságot önmagából, ad
dig megváltozott körülmények között külsőleg mindig megfogja valósítani. Oly emberek
nek, akik magukban érzik a képességet, önmaguk istene, törvényhozója és bírája lehetni, 
külső kényszerre szükségük nincsen. Azok törvényt és államot, melyek fönnállásuk óta 
csak kizsákmányolást, zsarnokságot és nyomort hoztak az emberiségre és amelyek szám
talanszor emberölést és bűntettet parancsoltak, tényleg már szétzúztak. A létért való bru
tális és állatias küzdelmet helyettesítjük az egyesítő szeretettel és testvériséggel, nem pe
dig egy ideál kedvéért, hanem saját fenségünknek kifolyásaként. A kényszer helyébe a 
szabad egyezkedést, a bérszolgaság és kommunizmus helyébe a kollektivizmust léptetik. 
Ok az ébredő szabadság hajnalhasadása, ők képviselői az anarchiának.

Eme világnézetet mindenüvé elültetni, ezt tűztük feladatunkul, hogy egy jobb jövő 
megváltsa az emberiséget a rabszolgaság jármától.

Állam nélkül, 1897. január 1.
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S c h m it t  J e n ő  H en r ik

A mi forradalmunk

Az eddigi forradalmak bizonyos demokrata demagóg jellemet viseltek. Az uralkodókkal 
szemben állt a leigázottak tömege és követelte jogát. Minthogy a jognak rendszere egyál
talában nem lehet más, mint a tömegek erőszakos leigázásának rendszere, mert a törvény 
kikényszerítése nélkül jogrend nem lehetséges, úgy tehát a jog, a helyesebb törvény köve
telése nem jelenthet mást, mint az erőszaknak enyhébb, tűrhetőbb formája után való vá
gyat, a kevésbé nehéz bilincs, a kevésbé csípős korbács utáni óhajt. Az enyhébb lánc, a 
tűrhetőbb kancsuka, ez volt az eszmény, mely a leigázottak előtt lebegett mindenféle de
mokrata zendülésnél és ezt nevezték „szabadságnak”. Rabszolgalázadások voltak azok, 
oly értelemben, hogy rabszolgailag gondolkodó emberek vezették azokat, akik elvileg a 
tekintélyt, az államot, az uralmat valami formában mint a szükséges „felsőbb hatalmat” 
maguk felett elismerték és így nem ébredtek emberi méltóságukra és magukat mint alatt
valókat és lázadókat és csőcseléket tudták azokkal szemben, akik ellen felkeltek, mert 
hisz elvileg elismerték az uralmat maguk felett.

Nem kell bővebben magyaráznunk, hogy ez a szociáldemokrata „forradalmárokra” 
nézve éppúgy áll, mint bármilyen más demokratákra nézve. Nem vonjuk kétségbe azt 
sem, hogy sokan közülük a legjobb hiszemben -  hogy ez az igazi szabadság útja -  köve
tik ezeket az elveket. De itt nem pusztán a társadalom formája -  vajon a magánvagyonra 
vagy a közvagyonra van-e építve - , hanem a hivatalnokok által vezetett központi erő
szakhatalom a döntő abban a kérdésben, vajon szabadsággal van-e dolgunk, vagy pedig 
szolgasággal.

Az ilyen forradalmakat tehát mindig alulról csinálták és a tömegek, melyek azokban 
részt vettek, mindig alul, mindig alávetve is maradtak, még a forradalom győzelmének 
esetében is. Legfeljebb láncaikat és uraikat cserélték.

Mi ilyen forradalmat nem akarunk. Valamint a mi alapeszménk, az embernek szuve
renitása, király fölötti, isteni fensége példátlan az eddigi történelemben, úgy ennek a for
radalomnak is példátlannak kell lennie.

Nem lehet ezt a forradalmat híres minták után készíteni, még a legfényesebbek után 
sem. Lehettek abban a véleményben addig, amíg az anarchia eszméje még fejletlen volt, 
gyermeki alakban, míg az újonnan született óriás még a történelmi múltnak köldökzsineg
jén lógott, Bakunyin idejében, vagy talán még Kropotkin virágkorában is. Akkor még a hí
res nagy minták ábrándozó lelkesedést gyújthattak és itt különösen a nagy francia forrada
lom romantikája regényes példája, akkor még annak a forradalomnak eszközeire és útjaira 
lehetett valamiképp gondolni, alapindokaira és jelszavaira támaszkodni, még nem sejtvén
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az anarchia saját eszméjének teljes jelentőségét és leírhatatlan fenséget. Akkor még arra 
gondolhattak, hogy éppen csak olyan nagyok akartak lenni és olyan dicsők, mint a francia 
forradalom hősei. Akkor tervezhettek forradalmat alulról, a jognak jelszavával.

Ez gyermekes ábrándozás, amelynek szükségképp csődöt kell mondania, ha érintke
zésbe jut az élettel. Nagy minták másolásának kísérlete mindig gyönge utánzatokat te
remtett. Már negyvennyolc is csak gyöngített kiadása volt a nagy francia forradalomnak. 
A régi forradalom útja végre a mai technika helyzete mellett teljesen lehetetlen út, amidőn 
ma az elültöltő puskák helyébe az ismétlőfegyver, a régi ágyúk helyébe a srapnell- és a 
hátultöltő gyorstüzelő, a Maxim-ágyúk és melenit-lövegek léptek és ahol a barikád csak 
arra szolgálhat, hogy a lövegeket sokszorosítsa, ahol végre közlekedési eszközeink a köz
pontot minden legcsekélyebb mozgalomról azonnal értesíthetik és aztán lehetővé teszik, 
hogy a legrövidebb idő alatt tetszés szerinti felfegyverzett óriási tömegek bármilyen he
lyen is összpontosuljanak. Még az az illúzió is, s mellyel különösen a szociáldemokraták 
szeretik még ma is a népet ámítani, hogy tudniillik Európának mai nagy hadai mellett a 
felfegyverzett tömegek forradalmi eszméiket bevévén, a „nagy zenebonát” majd csak 
előidézik, hasonlóképpen el fog oszlani. A béketörekvések és a humanizmus címe alatt 
majd nemsokára a nagy seregeket csökkenteni fogják és őket lassanként jól fizetett és jól 
felfegyverzett zsoldosseregekké átalakítani, amelyek a mai fegyverek mellett könnyen fé
ken tarthatnak óriási tömegeket, amint azt a legutóbbi észak-amerikai események is iga
zolják. A terroristák merényleteinek oka is éppen abban a meggyőződésben keresendő, 
hogy a barikád-forradalom korszaka végképp lejárt. Ilyen zendülési kísérletek ma legfel
jebb a rendőrség által elnyomandó puccsokhoz vezethetnek. De máskülönben is inkább és 
inkább belátják az igazi forradalmárok, akik nem akarják a népet a régi nagy forradalmi 
frázisokkal bolonddá tenni, hogy a régi forradalom módszere ma már elméleti és erkölcsi 
tekintetben is túlhaladott álláspont, és hogy ők hasonlíthatatlanul félelmesebb fegyverek
kel rendelkeznek, hogy az állam-bestiával, a kinyilatkoztatás állatjával szembeszálljanak. 
Valamint a mi eszményünk új, úgy a mi forradalmunk is a múlttal szemben egészen új, 
eddig nem sejtett dolog lesz.

Nem akarom részletezni vajon miképpen fog majd lefolyni a mi forradalmunk, 
amely tulajdonképpen már megkezdődött, csak azt a lényeges nagy vonást akarom 
kiemelni, amely ezt a forradalmat hasonlíthatatlan jelenségként fogja feltüntetni a törté
nelemben.

Én azt kérdem: mi a természet szerint uralkodó az emberi társadalmi viszonyok kö
rében? Vajon a fennkölt, nemes gondolkodású öntudat-e, avagy a lelke mélyében lealá
zott, állatias erőszakra támaszkodó öntudat? Midőn a Názáreti Jézus Pilátussal állt szem
ben, akkor a világ felett uralkodó római birodalmi haramia hatalom még bizonyos jó 
lelkiismerettel lépett fel. De Krisztus, aki a szabadság és a szeretet fenségét önmagában 
látta, csak annyira tisztelte ezt a tekintélyt, hogy annak képviselőjét még feleletre sem 
méltatta, és arra a kérdésre, vajon ő király volna-e, az igazság szent fenségére hivatkozva, 
kijelentette: „Az vagyok”, -  ami itt azt jelenti: sokkal magasabb értelemben vagyok én az 
úr, mint ti. De mit mondjunk ma ugyancsak a törvényesen szentesített rablóhatalomra, 
mely megint szemben áll az igazság fenségével, de ma már csak képmutatóan, hazugan, a 
lelke mélyéig rossz lelkiismerettel csúszva-mászva, színleg ugyanannak a Krisztusnak az 
elveit vallja, aki az erőszaknélküliséget hirdette? Kérdem, a világosság előtt rejtőző, kép
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mutató tekintély, ez a haramia-e a valódi úr, ő, aki lelke mélyében megremeg, ha szemben 
látja önmagával az ember ébredező fenségét, vagy pedig ez a fenség, mely annak arcába 
mondja: nyomorult, hazug, rabló, a jognak csúszó-mászó tolvaja, álarcos, kent-fent kép
mutató, aki a kereszténység álarca és az emberszeretet máza alatt rejtőzöl, az uralkodó éj 
és az önalkotta jogvédelem alatt gyilkolsz és lopsz! Bíborod és aranyod lopott, elorzott 
jószág! Birodalmad, mely a hazugságra és a szentesített bűntettre van építve, ledől. A sö
tétség, amely téged véd, elenyészik; hasad a hajnal, mely gyalázatodat nyilvánossá teszi, 
-  előtted áll Urad, aki felelősségre von.

Mert valóban mondjuk, mint testvérek szólunk mi a szegényekhez, a leigázottakhoz, 
a szenvedőkhöz, mert csak a szabad belátás, az ész világossága és a szeretet uralkodjon. 
De mint úr beszélünk azokkal a szánalomra méltókkal, akik hazug dicsőség álszínében 
pompázva, a törvényes erőszak, a gyilkosság, a hazugság gyümölcseiből élnek, akik rossz 
lelkiismerettel gonosz cselekményeiket szépítgetve, előttünk görnyednek és akik lelkűk 
mélyében borzadnak az Igazság szent fenségétől, amely bennünk megszólal és akik, ha 
végre cinikusan az erőszak fegyverét velünk szemben érvényre juttatni merészelnének, a 
kétségbeesett akasztófára ítélttel volnának összehasonlíthatók, aki mindent mer, mert szá
mára minden el van veszve.

Oh, hisz még az ilyen emberekkel szemben is végtelen könyörülettel vagyunk eltel
ve, és akit megszánunk, azt nem gyűlölhetjük. De éreztetnünk kell ezekkel az emberekkel 
nyomorukat és éreztetnünk kell velük az urat, hogy gyalázatuk és emberi méltóságuk tu
datára ébredjenek. Hol van itt az igazi fenség? Ott-e, ahol a bűntettes hazug dicsőség 
csúszva-mászva rejtőzve görnyed, avagy ott, ahol a sugárzó igazság ezt az erkölcsi nyo
mort felelősségre vonja.

És azt hiszitek, hogy az ekképpen nyomorúságosán eltiport és leálcázott hazug tekin
tély uralmát sokáig megtarthatja? A történelem minden adata megcáfolja ezt a téves néze
tet. Abban a percben, amidőn az elnyomottak megértették, hogy milyen iszonyú a mi fegy
verünk, üt a felszabadulás órája.

A magyar történelemben fordult elő az az eset, hogy Imre király öccse, hatalmas 
haddal, a védtelen királyt körülfogta. És a király csupán lovagló ostorával lépett a láza
dók táborába, lépett lázadó fivére elé és mindenki meghajlott jogos fensége előtt. így lé
pünk mi fel, fegyvertelenül szembeszállva e földnek emberellenes erőhatalmával, csupán 
emberi méltóságunk szent fenségével, kezünkben az erkölcsi ítélet ostora. Vegyétek kéz
be ezt az ostort és biztosak lehettek, az erőszakhatalom, ez a fenevad a porban fog gör
nyedni előttetek.

Az Igazság szava belőlünk fog szólni, mint úr a rossz szolgához: „Mit cselekedtetek 
Krisztusnak örökségével, ti a föld hatalmasai, ti királyok, papok, katonák, hivatalnokok, 
ti akik magatokat keresztényeknek nevezitek — ti képmutatók? Hogyan követtétek annak 
a tanát, aki a végtelen könyörületet hirdette és a türelmet, a nem ellenállást erőhatalom
mal, aki azt mondotta: A pogányok fejedelmei uralkodnak fölöttünk és a hatalmasak erő
szakot gyakorolnak — tinálatok azonban ez másképp lészen. Úgy garázdálkodtatok a 
Krisztus örökségében, mint haramiák és gyilkosok és pusztítók mind e mai napig, és a 
milliók vére és könnyárja, melyet az emberszeretet hazug ürügye alatt ontottatok, fel
kiált hozzánk és felelősségre von benneteket! Hogy követtétek annak a szavát, aki azt ta
nította, hogy a köpenyt is adjátok oda annak, aki a kabátot elkéri tőletek? Ti a szegénytől
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az utolsó falatot és az utolsó kabátot is elvettétek és az ellentállók vérében fürdeni sem 
rettentek vissza!”

Mi nem ítélünk az egyes ember felett. Hadd denunciálják azokat mások. Óh mily szí
vesen tételezzük fel a lehető legnemesebb alapgondolkozást a félrevezetetteknél, hogy 
annál biztosabban rányomhassuk a rendszerre az alávalóság bélyegét! De ám lépjen elő 
az, aki találva érzi magát, hogy ezen vád megsemmisítő terhét és az igazság ezen ítéletét 
magára vonja!

Hadd lépjenek fel a durva hajdú erőszakhatalmával azok, akik más érvekkel nem vé
dekezhetnek. De mi tudjuk, hogy ez utolsó kétségbeesett eszközük lesz ezeknek a nyo
morultaknak és a mi győzelmünk és dicsőítésünk. Mi azonban nyugodt fenséggel fogjuk 
bevárni ezeknek a szánandóknak a támadását, és látni akarjuk, vajon lesznek-e elég sze
mérmetlenek felelősségre vonni, mert mi a gyilkosságot és tolvajlást és a meggyalázó 
erőszak minden nemét, még a törvényesen szentesített formájában is erkölcsileg kárhoz
tattuk, érezvén magukat hivatva erre azon különös jogcím alatt, hogy hisz ők éppen ezen 
bűntettek képviselői! De mi mindig csak a csúszó-mászó hazugsággal fogunk szemben 
állani és mindig csak mi leszünk a bírák és mindig mi mellettünk fog trónolni a fönség és 
a szánalom. És mindig, mint úr fogunk beszélni ezekhez az emberekhez, erkölcsi öntuda
tunk fenségénél fogva. És mindig ők lesznek a nyomorult lázadók az emberi méltóság 
szent fensége ellen, pompázzanak akár a föld minden aranyával és bíborával.

És ezen világítélet első harsonaszózatától az utolsó mennydörgésig, mely az állatot 
végképp elsüllyeszti majd az örvényben -  azon világraszóló egyetemes nagy elhatározás
sal, hogy céljainak semmi formában sem szolgálunk többé - , ez a mi forradalmunk olyan 
forradalom lesz, melyet felülről csinálnak.

A múlt korszak forradalmaiban állati hatalom küzdött állati hatalommal, a mi forra
dalmunkban a bennünk ébredő Isten el fogja tiporni az állatot.

Állam nélkül, 1897. január 8.
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A rion

A jövő

Kelj fel te számumja a korszakot változtató sorsnak! Jöjj elő, a szellem munkása hív!
Takard el a feledés sivatagporával a jelent, hadd építsen föléje a képzelet új világot: 

olyant, amelyben megnyugvást talál.
A számum naponként egy-egy marék homokot borít arra, ami ma van és egymás 

után eltűnnek a társadalom igazságtalan vonásai, új, jobb életnek adva helyet a friss szellő 
lengedezése nyomán.

Eltűnik a kiáltó ellentét ember és ember között, nem lesz többé osztályok kiváltsága 
a műveltség és tudomány: nagylelkű emberek gondoskodtak róla, hogy a szegény és elha
gyatott is hozzájárulhasson a közös kincshez.

Eltűnik a barbárság utolsó vonása is, nem hallgatnak többé az olyanokra, akik, ha 
megéheznek, országokat esznek és szomjukban a nép vérét isszák meg reá.

Nem fognak milliókat költeni harci játékokra és nem vonják el a nemzetek ifjúságát 
a munkától, hogy évekig parádéztassák a többiek költségén. Az így megtakarított millió
kon ingyenes iskolákat állítanak, ahol a közműveltség mindenki részére hozzáférhető és 
jut belőle elég a folyók szabályozására, a föld termésének sokszorozására.

Megszűnnek a világ hatalmasai rettegett tekintélyek lenni, mert csak egy tekintély 
lesz a földön: az emberi ész és szív nagysága, nemessége.

Megszűnik végre mindezen igazságtalanságok forrása és ápolója, a politika. Nem ad 
arra többé senki, mert a ledűlt romoknak átkozott porán új társadalom keletkezett, amely
ben tisztán szabad megegyezésből származik minden rend.

Az új társadalom alapvonása az egyéni szabadság, az emberi méltóság tisztelete.
Az emberi méltóság és szabadság öntudata nem engedi meg azt, hogy egyik ember a 

másik előtt szolgai módra meghunyászodjék.
Mindenki boldogulhat a tehetségének megfelelő téren.
A kéz munkása csak munkáját adja oda igazságosan megszabott díjért, de nem lesz 

testi és lelki rabszolgája a munkaadónak.
Akit tehetsége arra hív, hogy a szellem világosságát fejlessze és embertársaival kö

zölje, nem lesz kénytelen a tudós céhek ajtaja előtt évekig várni bebocsáttatásra, holott 
odabent talán nála sokkal gyengébb tehetségek ülnek kényelmesen a „halhatatlanok” so
rában.

így alakulnak majd virágzó városok, az egészségügyi szabályok szerint építve, ahol 
gondoskodva lesz a friss levegőről, a jó ivóvízről és szórakozásokról az általános jólétben 
nevelkedett boldog nép számára.
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A műhelyek nem pénzgyűjtésre, hanem ipari tökéletességre törekedve, munkaadó 
formák szempontjából a legtökéletesebben lesznek berendezve, ahol minden készül, ami 
szükséges és a jó ízlésre valló.

A földek a jó művelés által virágzó paradicsomokká válnak, ahol a tudomány haladá
sa mindenféle hasznos és szemet gyönyörködtető termést varázsol elő, százszorosán fo
kozva a termőképességet.

A folyókon, csatornákon és vasutakon egyik boldog ország termését hordják a má
sikba és a tengereket óriás gályák szelik keresztül-kasul, kiterjesztve mindenfelé a világ
forgalmat.

Egyik helyről a másikra a légen átjárnak, gyors repüléssel egyenes irányban átszelve 
tenger és szárazföld fölött. S ha valahol nagyon elszaporodik a nép, áttelepítik még föl 
nem használt területre.

így népesítik a földet boldog nemzedékek, s amit különböző helyen kitalálnak, azon
nal közkinccsé válik, mert távolba repül a tárgy képe és leírása a villamosság szárnyain.

Mennyire van még ez a boldog jövő? Nincs messze tőlünk, magunkban hordjuk azt, 
ott van minden egyes ember öntudatában; akkor valósul meg, amikor a társadalomban 
fölébred az öntudat, hogy képes erre, és emelkedett lélekkel akarja, hogy a jelen helyén 
megvalósuljon a jövő.

A mai társadalom bizantinizmusa ezerféle szállal köti le szolgaságába a lelkeket; de 
a kötél szétszakadhat, a bilincsek széttörhetnek, mihelyt a társadalomnak minden egyes 
tagja öntudatára ébred saját lelki szabadságának. Ha ez meglesz, akkor nincs többé hata
lom, amely az ész mindenható tüzét, az öntudat szabad akaratát korlátozza; ledőlnek az 
elhagyott, megvetett romok és újat alkot a jövőnek fölszabadult, megifjult szelleme.

Állam nélkül, 1897. január 8.
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Z u g ó

Korszellemünk csődje

A statisztika olyan formát mutat, hogy ma még csak száz ember közül van egynek bizto
sítva a holnapi kenyere; de oda irányul ez a haladás, hogy egyszer azt fogja mutatni, ha 
máris nem mutatja, hogy ezer ember közül van csak egy embernek biztosítva a holnapi 
élete, oda irányul, mégpedig gyors tempóban, hogy százezer, sőt millió ember közül is 
csak egy hajthatja le napnyugtakor fejét annak biztos tudatában, hogy holnap nem fogok 
éhezni, fázni. Ezen az úton nem messze vagyunk a Fáraók korabeli állapottól, midőn mil
liók éltek egyért és haltak meg éhen, egyéb kínok között -  egynek a kényelme, élvezete 
biztosításáért.

Valószínűleg ez az oka, hogy sohasem volt nagyobb népvándorlás, mint jelenleg fo
lyik. Annál valószínűbb, hogy gazdasági rendszerünk azon elve, hogy az erős egyre erő
sül, a gyönge egyre gyengül, indítja az embereket a vándorbot megragadására, mert 
éppen a legcivilizáltabb népek közül indulnak a faluból a városba, a városból a főbb köz
pontokba, a szomszéd megyékbe, országokba, földrészekbe egyenként, tízenként, szá
zanként s érkeznek meg százezrenként, milliókként. Az utolsó húsz esztendőben csak 
Magyarországból többen mentek ki külföldre, mint amennyien Ázsiából ide jöttek a kö
zépkorban.

E jobb otthonkeresés nem a gazdasági rendszerünk csődjét jelenti-e, s nem új megél
hetési alapkeresésre hívja-e föl ez a jelenség a gondolkozó főket?

Ahhoz nem kell statisztika, tudjuk, látjuk, hogy a vallásoknak hívői szintén rohamo
san apadnak. A régi vallás követőinek két csoportja mutatkozik. Az első csoportot alkot
ják, akik kenyérkeresetből, vagy mondjuk politikából hívei, vagyis akik a régi vallásokat 
eszközül használják fel kényelmes életük biztosítására. A második azok csoportja, akik 
mintegy ösztönszerűleg érzik, hogy ők a mindenséget összefűző láncolatnak egy láncsze
mét alkotják, a végtelenség ős alapját, mint szellemet sejtik; hozzáfordulásokkal különbö
ző naiv módon ezt fejezik ki. Ez éppen nem különbözik a magas hegyek mennydörgésére 
felelő visszhangjától, a virágoknak a fény felé fordulásától, az állatoknak a titkos ismeret
len jövőbe tekintésétől, amidőn párt keresnek, dalolva, bőgve, ugrálva nyüzsögve az iva
déknak fészket készítenek, nem különbözik a vad népek regéiben kifejezett szellemek 
imádásától. Ha megkérdeznők a különböző vallású templomba járóktól hitük fő tételét, 
nem a katekizmusokból adnának rá feleletet, -  hanem körülbelül attól egyformán elütő, 
de lényegileg megegyező azt a feleletet adnák, hogy mi hiszünk a végtelenségben, hi
szünk a mindenséget összefűző végtelen egységben, melyet különböző bálványok alakjá
ban képzelünk el. A tanult gondolkozó, felvilágosodott elme pedig nem hisz semmit, vagy
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mindent elhisz. Vajon e korunkat jellemző hit — a mai fennálló vallások dogmáinak szilárd 
igazsága mellett bizonyít-e?

Teljes belső megbukásukat hirdeti a mai kor hite; -  csak külső, a keret, a firma hirde
ti még, hogy hivatalosan nincs kijelentve csődje.

Új, igazabb alap után sóvárognak a vallásos lelkek is, amelyen hitük rendületlenül 
épülhet fel, s állhat meg. Soha olyan megbízhatatlan nem volt az emberek becsülete, jelle
me, mint korunkban. Ma mindennek van ára. Valamely elvnek legtüzetesebb hirdetője ké
pes az azzal homlokegyenest ellenkező elv szerint szavazni-cselekedni kellő árért. Amely 
tettért egyiket valóságos kannibál módon marcangolják szét, hogy többet ne említsek pél
dául a nemi becsület áthágásáért, ha ezt egy a „felsőbb tízezerből” követi el — folytatják 
előbbi térdfőhajtást előtte. Milyen ritka eset, hogy gyilkosságért, tolvajlásért a felső tíz
ezerből elítélnek valakit. Csak akkor történik, ha „tízezren” aluli tömeg is tud róla, már: 
amint szokták mondani, skandalum lett belőle.

A felső tízezer erkölcsének csak egy elve van: mindent szabad cselekedni, csak oly 
ügyesen cselekedj, hogy botrány ne legyen belőle. A skandalumot csak ma bocsátják meg.

Az erkölcsnek csak külső kerete képviseli már nálunk az erkölcs lényegét. Ezt látva a 
többi réteg, hogyan tisztelne az is valami erkölcsi elvet? Csak addig nem követ el ő is er
kölcstelenséget, míg alkalom nem nyílik rá, csak míg gyengének érzi magát az erkölcste
lenség végrehajtására, vagy nem érzi magát annak káros következményei ellen biztosítva: 
míg nem szorul rá.

Az emiatt beálló számtalan csalódás, váratlan hirtelen alázuhanás szüli aztán a szin
tén a világtörténelemben páratlan sok gyilkosságot, öngyilkosságot, családi drámákat, 
sztrájkokat, zendüléseket stb.

Igazságszolgáltatásunk csak annyiban tudja ezt enyhíteni, amennyiben a művelteb
bek, felvilágosodottabbak józan esze törvényeivel jó részben ellenkeznek a tételes törvé
nyek, vagyis amennyiben ma a jog s igazság nem azonosak, még nem is ikertestvérek, 
tehát azok is összeütközésbe jöhetnek a tételes törvényekkel. Az állati fokon álló elkese
redett, kiéhezett nép meg még szerencsének tartja, ha börtönbe kerül, mert ott nem 
mondják egyszerre ötszáz embernek éppen karácsony estéjén, hogy nem adhatok kenye
ret addig, míg az állam nem rendel nálam ennyi meg annyi lokomotívot: a börtönben 
tudja, hogy addig meg eddig biztosítva van mindennapi kenyere, s ruhája.

Annyiban tudja a törvényszék csak enyhíteni az erkölcsi bajokat, amennyiben a mai 
törvények mellett ostoba bírónak tartják azt, aki bármely tettet bűnnek ne tudna beigazol
ni s bármely bűntettet föl ne tudna menteni; miként ostoba törvényszéki orvosnak tartják 
azt, aki bármely embert elmebajosnak ne tudna feltüntetni, ha az érdekek úgy kívánják, 
mert oda jutottunk, mint a görög szofisták, hogy nincs abszolút reális igazság, az egyéni 
felfogás mértéke mindennek, az egyén bizonyító képességétől függ csak, hogy a feketét is 
fehérnek hitesse el.

Vajon nem az erkölcsi világunk csődjét jelenti-e ez a jelenség?
Nevelésrendszerünk csődje megérdemelné, hogy külön cikkben foglalkozzunk vele. 

Most csak főbb kórjeleit soroljuk fel rokkant voltának a következőkben. Úton-útfélen 
hangoztatják már, hogy társadalmunk vezető osztályának tudományával és jellemével 
sincs megelégedve a társadalom. Pedig hát ezek képviselik a mai nevelési rendszer reme
keit. És csak piros, de férges almák!
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Aki figyelmes olvasója tankönyveinknek s irodalmunknak, előadásainknak érti ezt 
az eredményét. Mit is láthatunk ezekben? Egyik mondata Krisztus tanait hirdeti, alig egy 
pár mondat ezután az Antikrisztust. Majd azt olvassuk: te ember, így lehetsz világ urává, 
majd meg a rabszolgaságba való belenyugvásra buzdítanak. Egyik szava istennek, másik 
meg porszemnek tünteti fel az embert. Egyik sor az emberré levést bálványozza, a másik 
az állatiasságot. Egyik a szentséget, másik a gazdaságot dicsőíti. Igazság s hazugság egy 
gyékényen megférnek. -  A munkásságot és naplopást egyaránt követésre méltónak ajánl- 
gatják. Hol a világpolgárság, hol a hazafiasság talál védelemre.

Ezt mind be tudván szellemi termékeinkből, tankönyveinkből bizonyítani. Legfel
jebb azt kellene mentségükre felhoznom, hogy szerzőik öntudatlanul űzik ezt a bukfenc
hányást.

Mindez csak azt bizonyítja: nincs mai korunknak egységes világnézete, nincs vezér
eszméje. Nevelési rendszerünk szelleme egy olyan posványtengerhez hasonlít, mely min
denféle anyag korhadt elemei összekeveredését mutatja.

Mégis van egy vezérelve nevelésünknek is.
Ez az állati erőszak.
Ez alapon mondják ostoba tanárnak, aki nagy úr fiában nem ismer fel annyi tudo

mányt és tehetséget, hogy ne tarthatná érdemesnek átcsúsztatni az iskolákon. Ez alapon 
mondta egy nemrégen dicsőségesen uralkodó miniszterelnökünk a fizetésemelésért folya
modó tisztviselőknek: „ne akarjanak urak lenni, egyenek krumplit”. Persze csak a farkas 
ehetik a birkák közt húst, csak azért, mert ő erősebb, ő fenevad. Bizonyítja-e valami job
ban iskolai s társadalmi nevelésünk csődjét?

A tudomány, a filozófia dogmaként csak egyet hirdet. Ez a következő. A mai elméle
tek valamennyien kifogás alá esnek, a végső rendületlen igazságokat nem tudják kideríte
ni. A való világ titka soha meg nem oldható, anélkül, hogy valami gondolati, érzékfeletti 
megoldhatatlan végső elem ne maradna fenn belőle. Az emberi elme véges és korlátolt a 
természet megoldására nézve; nem juthat el a dolgok mélyére a mai tudomány. A világnak 
ős titkai az emberi elmére nézve örökre megmagyarázhatatlanok.

Nem tudják mi az anyag, s erő, mi a szellem, lélek, mi az élet, hogyan keletkezik, 
hogy működik minden. Az egységet keresik a tüneményekben és háromságokra bukkan
nak, a materializmus az anyag-erő-tér (mozgás) áthidalhatatlan háromságára; az idealiz
mus az isten, a kiterjedés és gondolkodás (tünemény és valóság) csupán erőszakkal ösz- 
szefűzhető háromságára akadt. Mintha csak a vallások bálványszerű szentháromsága 
vezérelné őket ösztönszerűleg. Szóval a tudományfilozófia egész nyíltan hirdeti már 
csődjét, hogy kibocsátott váltóit nem tudja beváltani. Tulajdonképpen a tudomány s filo
zófia e csődje vonta és vonja maga után az ezeken alapuló társadalmi intézmények csőd
jét is. Ezért szükségesnek tartom legközelebb tüzetesen bemutatni a materializmus-spiri
tualizmus csődjét.

Akiket ez a korunk egyetemes csődje mélyen elszomorít, s tán Buddha Nirvánájába 
tűnéssel, Schopenhauer ajánlotta önmegsemmisítéssel vélik a tőle megszabadulást, meg
nyugtatásul kijelentjük ezennel, hogy a Du Bois-Reymondnak nincs igaza, midőn a világ 
rejtélyeinek megismerhetésére azt mondja: ignoromus ignorabimus (nem tudjuk s nem is 
fogjuk megoldani). Du Bois-Reymondnak csak annyiban van igaza, hogy az eddigi tudo
mány, az eddigi filozófia bizonyult be ezekkel szemben tehetetlennek: a gondolkodás -
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a szellem -  hála az égnek nem mondott csődöt. Éppen lapunk tűzte ki feladatául annak 
beigazolását, hogy az emberiség jövője számára rendületlen igazságokat is tud találni az 
egészséges, helyes gondolkodó. Olvassátok tehát mennél többen! Azon már nem fogunk 
aztán kételkedni, hogy be is fogadjátok igéit, mert az igazság világossága üdítőbben hat 
az emberre, mint a nap fénye.

Állam nélkül, 1897. január 8.

Schmitt Jenő Henrik
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Schmitt Jenő Henrik

Az anarchia kivihetősége

Teljesen hihetetlen ama nézetek felületessége, melyek az ellenséges táborban -  s ez az 
egész világ -  az anarchia kivihetőségére vonatkozólag uralkodnak, s hihetetlen durvák az 
ellenérvek, melyeket tisztán az elv ellen fölhoznak. Tudósok, tudatlanok egyaránt hasz
nálják ezt a durva érvelést és nyugodtan mondhatjuk, hogy soha nagyobb dolgot nyomo
rúságosabb fegyverekkel meg nem támadtak.

Amit legelőször is lépten-nyomon szemünkre lobbantanak, az az ellenvetés, hogy ha 
a központi erőszakuralmat megszüntetjük, akkor szabad a vásár rablóknak, tolvajoknak, 
útonállóknak, azután, hogy az anarchia győzelmével általános zűrzavar állana be; hogy 
mi a gyengébbet el akarjuk nyomatni az erősebbel, s hogy az emberi társadalom bizonyos 
ősállapotát akarjuk előkészíteni, mely egy magasabb kultúra minden organizációjával és 
kifejlett technikájával kiegyenlíthetetlen ellentmondásban áll. És sajátságos, ugyanazok 
az ellenfelek, másik szavukban már azt mondják, hogy túlzó idealisztikus ábrándozók va
gyunk, kik oly utópiát gondoltak ki, mely az emberi természettel semmiféleképpen sem 
egyez.

Ezek mind olyan ellenvetések és okoskodások, melyek roppant kevés szellemi meg
erőltetésbe kerülnek, melyek végletekig banálisok és amelyek, ha valóban a mi nézetein
ket sújthatnák, azoknál, kik az ily tudós, vagy tudatlan kofabölcsességet felfogni képesek 
nem volnának, a hígvelejűség, sőt a butaság oly fokát tételezné föl, mely a legmulatságo
sabb ellentétben állana ama genialitással, melyet ellenségeink sem vonnak meg egy Prou- 
dhontól, Reclus-től, Stimertől és Nietzschétől.

S nem különös-e, hogy azok, akik maguk az erőszak nyilvánosan megszentelt gyil
kosság és tömeggyilkosság elvét vallják, a törvényesen megszentelt rablás képviselői, kik 
máig nemcsak a bűntettek özönével kormányozták a világot, hanem tetejébe még ezt a 
bűntettet dicsőítik az államban és az egyházban, erkölcstanban és törvényben, nem külö
nös-e, hogy éppen ezek az elvbeli gonosztévők mondják azt a vádat.

Ha tényleg az esztelenség ama netovábbja állna előttünk, amit az a tudós és tudatlan 
csőcselék ránk fog, hogy mi ugyanis ezt a világot úgy, ahogy van, mindenestül egy csa
pással máról holnapra teljesen külső felforgatással anarchikussá akarjuk változtatni, ak
kor tökéletes igaza volna, hogy bizony ez a világ nagyon furcsa egy világ lenne.

A szolgatörvény (de ez tulajdonképpen tautológia, minden törvény lényegileg az) 
pajzshordozói ugyanis azt hiszik, hogy országunkat, a szeretet és szabadság országát, az 
uralkodó nyomorúságos, emberhez nem méltó gondolkodásmódra és közvéleményre épít
jük, azt hiszik, hogy elég szilárd alap nekünk az az alávaló gondolkodásmód, melyet ők
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az államban és egyházban, törvényben és szentségben dicsőítnek. Azt képzelik, hogy mi 
ilyen világot akarunk amaz alapelveken építeni, melyek az állatiasságot nemes és dicső 
dolognak mondják; s melyek lényegileg semmit sem különböznek a banditák törvény- 
könyvétől, csak abban, hogy különbséget tesznek a nagy hatalmas, törvényesen szabadal
mazott és a kis, törvényesen nem szabadalmazott gyilkosok, rablók, tolvajok és csalók 
között, amazokat a babérkoszorú, ezeket az akasztófa illeti.

De azt mondják, ezek a nagy, hatalmas banditák rosszak ugyan, de szükségesek, 
mert megvédik a szegényeket a kis banditáktól.

Nemrégiben egy kis történet járta az újságokban (én a Magyar Hírlap múlt évi októ
ber 31-i számában olvastam), mely e megkülönböztetés teljes semmisségét, az ellenvetés 
hazug voltát, rablókapitány és állami, vagy hatósági hatalmas úr teljes kollegialitását 
megkapó módon mutatja ki. A tiszteletre méltó Tiburzi története ez, ki az Abruzzokban 
rablókapitány volt, s kitől — ha igazságosak akarunk lenni — ezt a jelzőt meg nem tagad
hatjuk, ha más hasonlíthatatlanul nyomorultabb rablókat a közvélemény nyilvános lapok
ban és szónoklatokban érdemes nemes és nagy emberekként ünnepel.

Ez a Tiburzi az egész vidék réme volt, de amint a lapok jelentik, az érdemes férfiú 
csakhamar más alakot öltött. Egyszerűen fix fizetést húzott és adót a birtokosoktól, és ke
zeskedett szegénynek, gazdagnak a biztonságáért. S amit ősidők óta az Abruzzok vidékén 
nem hallottak, az most megesett, amit az állami rendőrség, mint a lapok megjegyzik, so
hasem tudott létrehozni, valósággal a legnagyobb biztonság uralkodott a vidéken. S a ne
mes Tiburzi sokkalta igazságosabb volt, mint a lelketlen törvényes zsarnokok, mert adóit 
egészen okosan kizárólag a gazdagoktól húzta, s ő hasonlíthatatlanul emberségesebb és 
nagyobb lelkű volt, mint a lelketlen törvényes kizsákmányolók, mert gazdagságából bő
ven juttatott a szegényeknek és szűkölködőknek.

S ez a törvényes hatalom, megszentelt paragrafusaival miben különbözik ettől az el
vetemedett közönséges gonosztevőtől? Semmi egyébben, mint hogy az minden adóját ép
pen a szegényekre zúdítja. Miben áll humanitása? Abban, hogy ahelyett, mint az a tiszte
letre méltó férfiú, a gazdagokat fosztogatva a szegények javára fordítva a szegényeket 
fosztja ki a gazdagok javára, s hogy aztán ez mind törvényes becsület, tisztesség, igazsá
gosság és humanitás számba megy. Ez aztán összehasonlítva ama közönségessel, minden
esetre a nem közönséges bűntett szisztémája. Ha módunkban volna egy pályázatot hirdet
ni erre a kérdésre, miben áll az államhatalom erkölcsi fölénye ilyen banditákkal szemben, 
fejemet adom rá, hogy az állam valahány fizetett szemfényvesztője, egyetemek és akadé
miák csepűrágója soha azt ki nem sütné. Mert íme, az utolsó támasz, az opportunisztikus 
is siralmasan romba dőlt, hogy tudniillik a célszerűség, a közbiztonság kívánja, hogy 
ilyen állami rablóbanda szerveztessék. Mert a tiszteletre méltó Tiburzi ezt a feladatot fé
nyesen megoldotta, egy oly feladatot, melyet ama törvényesen szabadalmazott rablóban
da, amit úgy hívnak, hogy állam, soha és sehol meg nem oldott. Mert tényleg jámbor mí
tosz, melyet az ostobák számára csináltak, ha azt állítja valaki, hogy az állam a 
közbiztonságért kezeskedik. Nem teheti ezt a legjobb akarattal sem, midőn azonban ép
pen az ellenkező szisztémát követi, mint Tiburzi. Mert éppen ellenkezőleg, ő maga szüli a 
bűnt, midőn a szegényt kiszipolyozza és a kétségbe kergeti, midőn a bűntényt elvileg 
megszenteli és a tömeget ily módon rendszeresen demoralizálja. A tiszteletre méltó 
Tiburzi ezt nem teszi és különben is éppen az ellenkező „kormányzási alapelvek” szerint
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jár el, mint az állam. S most ez az állam ezt a Tiburzit, aki mesterségébe oly hatalmas fé
nyes sikerrel beleavatkozik, lelöveti. Mert ha az állam csakugyan azon volt, hogy a köz- 
biztonságot valósítsa, miért nem adott hát akkor Tiburzinak címet és érdemrendeket, 
miért nem nevezte ki „valóságos belső titkos tanácsossá”? Hiszen ő sokkal jobb tanácso
kat tudott valahány állambölcsnél. így azonban az államhatalom, miután a közbiztonság 
ügyében nyomorult kontárnak bizonyult, beérte azzal, hogy egyetlen felsőbbségét kimu
tassa, alattomosan orozva leöletvén e rend őrét, tehát avval, hogy az orgyilkosságot és le- 
selkedést különben érti bármely banditánál. S mi okolhat meg a világon egy ilyen gyil
kosságot, ha nem a vetélytárs irigysége?

Micsoda gondatlanság és hivatásszerű üresfejűség polgári zsurnalisztikánktól, egy
részt ily súlyosan kompromittáló, az államot halhatatlanul blamáló történetet kinyomatni 
s aztán még miellenünk deklamálni, hogy az állam a közbiztonság fönntartására szüksé
ges, amikor maguk bizonyítják be, hogy akármelyik valamire való bandita ezt a mestersé
get sokkal jobban érti, mint az állam! És ilyen logika és ítélőtehetség meri a mi tanainkat 
zavarosaknak mondani és a mi logikánkkal és ítélőerőnkkel szembeszállani.

Annyi bizonyos, hogy addig, míg teológiai és materialisztikus teremtmények világ
nézete és gondolkodásmódja uralkodik, míg a bűntényt államban, egyházban, társada
lomban arcátlanul fennen dicsőítik, míg ezt a megszentelt törvényes alávalóságot minden 
tisztességes ember meg nem veti, addig mindenesetre előttünk az a veszedelem, hogy 
ilyen közönséges rablóuralom, egy ilyen tiszteletre méltó Tiburzi lépne a nem közönsé
ges állami rablóbanda helyébe és sokkal jobban gondoskodnék a közbiztonságról és a ja
vak igazságos fölosztásáról, mint az állam, ha tényleg bekövetkeznék az a hihetetlen do
log, hogy a nem közönséges bűntény megszentelt rendje hirtelen fölbomlana. De ez a 
veszély is, melynek illuzórikus természetét épp a mi polgári sajtónk oly nyilván és két
ségtelenül beszélő tényekkel bizonyít, ez a veszély is elhárult már ott, ahol minden ember 
kevés fáradtsággal és becsületes úton megkeresi kenyerét, holott ma kemény munkája 
bérét elrabolják és mint kifacsart citromot, a nyomorba taszítják, s azt követelik tőle, 
hogy tartózkodjék a bűntől olyan világban, melyben a bűn szent és ahol a legelvetemül
tebb gonosztevő is tudja, hogy igen előkelő kollégái vannak, kiket csupán az ostoba vé
letlen, a születés juttatott tisztességhez. Amott csak betegek támadhatnák meg embertár
saikat, hogy kirabolják. Ezeket egyszerűen ápolnók. Tudjuk, hogy a közvélemény, az 
uralkodó becsületfogalom óriási nyomást gyakorol az emberekre. Napról napra látjuk az 
eseteket, hány ember lesz öngyilkos elvesztett becsülete miatt, gyakran semmiségért. Oly 
világban tehát, ahol a bűntényt éppúgy megvetik, mint ahogy azt ma tisztelik, nyilvánva
ló, hogy mikor nincs meg a kényszerítő szükség, bűnös cselekedeteket csak lelki betegek 
követhetnek el.

Lassanként a barbár népeknek sem lesz miért betömiök, mikor ez a civilizáció min
denhova, még a legsötétebb Afrika utolsó zugába is elhat, s a népeket egy világpolgári vo
nás mind közelebb hozza. A hatalomnélküliség és szeretet egyazon nagy gondolata sarjad 
minden égöv alatt, az orosz duhobórcok és perzsa babisták körében éppúgy, mint az euró
pai, amerikai anarchisták között.

A gondolkodásmód óriási forradalma van keletkezőben, mely bizonyos tekintetben 
körfolyamot képez és a történelemelőtti világ törzstársaságának anarchisztikus ősállapo
tához vezet vissza. Amott az ember hasonlíthatatlanul szabadabb, nemesebb és függetle
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nebb. Utazóink elámulnak, ha emilyen vad emberek közé keverednek, kik máig is a régi 
törzsszervezet maradványai, ahol sem úr, sem szolga, hanem csak esetről esetre megbí
zott törzstársak voltak.

Ámulnak, mert nyomorúságos, hitvány, testben-lélekben romlott alak az állam és 
törvény igájában dresszírozott kultúrember. Ez átmenet történelmileg szükséges volt, de 
szomorú fejezete az emberiség történetének.

Mi pedig feltámadása vagyunk az ember őseredeti méltóságának és szabadságának 
hasonlíthatatlanul magasabb kultúra fokán. Istenek és világok, melyeket az ember köz
beeső fokokon önmagán kívül látott s előttük szolgailag meghajolt, mint külső hatalmak 
előtt, ami a világnézetnek tulajdonképpeni alapföltétele, a szolgavilág mintaképe és saját 
társadalmi életének képmása -  ez istenek és világok az énben elmerülnek.

S eme világnézet napfény, mely lényeket és világokat az isteni öntudatra ébredő énbe 
merít el, s ama gondolkodásmód nemessége, mely e világnézettel szükségképp együtt jár, 
föltartóztathatatlanul egy új világot alkot, mely sem bilincseket, sem államot, sem kény
szertörvényeket, sem szentesített bűntettrendszert nem ismer. El fog múlni ez a világ 
amaz istenember előtt, akivel szemben már ma sem áll egyéb, mint az állami és törvényi 
világ hitvány hazugságának öntudatában fetrengő erkölcsi nyomora.

Állam nélkül, 1897. január 22
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Dr. Schmitt Jenő Henrik sajtópere

I. Előszó

Világunk, a materializmus által teljesen áthatott, külsőleg oly büszke, pompázó építmé
nyét, ahol minden törekvést, mely jobb, nemesebb kultúra és az egyéni szabadság elérésé
re irányul, gyakorlatiatlan ábrándozásnak bélyegeznek, mely világunkban csak azt tekin
tik nagynak és érdemesnek, aki arra képes, hogy törvényes vagy törvényellenes rablás, 
gyilkolás, képmutatással és saját meggyőződése megtagadásával a társadalom magasabb 
csúcsára felkapaszkodjék, ezt a világot az idealizmus világának vakító villámcsapása az 
1897. év május 10-én alapépítményében megrendítette és kérlelhetetlen megsemmisítő 
világossággal felderítette belső rohadtságát és elzüllöttségét.

Ez alkalommal a budapesti esküdtszék volt a színhely, ahol az idealisztikus villám- 
csapás beütött, mivel az állam oly vakmerő vala, hogy dr. Schmitt Jenő személyében az 
idealisztikus világot leszámolásra sorompói elé idézze, ami alkalmat nyújtott a küzdő 
anarchiának arra, hogy alapelveinek örök igazságával fényes és döntő győzelmet arasson 
ezen, a gyilkolásra és gonosztettre alapított „isteni” világrenden. És tényleg, amióta csak 
az államnak nevezett szervezett gyilkosság még megtette azt, hogy felelősségre vonja az 
oly embereket, kik fölötte erkölcsileg végtelen magasan álló szempontból kiindulva ítéle
tet mondottak eme erőszakrendszer fölött, még sohasem történt az, hogy a vádlott bíróját, 
azaz az állami tekintélyt helyezte volna a vádlottak padjára és hogy az egész világ előtt 
kinyilvánította volna, hogy az állam, melyet sokak még mai nap is az emberi kultúra leg
magasabb formájának tartanak, nem egyéb, mint a rablóbanda szervezete.

Főleg ezen nyilatkozat miatt, mely az Állam nélkül dr. Schmitt által szerkesztett 
anarchisztikus folyóiratban megjelent „Az anarchia kivihetősége” című cikkben foglalta
tott, mely mondást élesen és találóan indokolta az Abruzzok rablóvezérével, Tiburzival 
pompásan vont párhuzam, indította meg a pert az államügyészség, ama hiszemben, hogy 
ezzel a régi világ szentségeinek elégtételt szerzend; a törvény kötelező ereje elleni lázítás 
és támadás volt ama vád alapja, melynek folytán vereséget szenvedett nem talán olyan va
lami, mint a magyar államszervezet, mely mint olyan tekintetbe sem jöhet szűk voltánál 
fogva, az anarchia eszméjének világot hódító nagyságával szemben, hanem vereséget 
szenvedett az egész jelenlegi hasonalapon épült világ. Hogy ilyen a jelenlegi világ fölött 
mondott megsemmisítő ítélet után következett felmentő ítéletet kellőképpen megérthes
sük, utalunk e helyen az anarchisztikus eszme történetének alábbi körvonalaira.
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Az anarchia eszméjének története alatt semmi esetre ama időpontot értjük, amidőn 
azt Stirner és Proudhon szociális elméletnek elismerték, hanem értjük alatta az istenség 
ébredését az emberben, az emberi méltóság tudatát, mely csakhamar felvette a halálos el
lensége, a lealázó, durva, állatias erőszak elleni küzdelmet. Az anarchia semmiképpen 
sem tűnik fel e helyen, mint valami ábrándozó vagy álmodozónak agyszüleménye, aki 
fantasztikus ideálok behatása alatt a boldogság országát eszelte ki, mert az anarchia az 
emberiség eszméje és eszményképe és mindazok az alakok, akik büszke isteni öntudatuk 
napfényével eltelve saját szűk egyéni életüket megvetve, az igazság, szabadság és szeretet 
győzelméért küzdöttek, az anarchia történetének alakjai, ama anarchiáé, mely abban is
meri fel hivatását, hogy a nyers erőszakot, kövesse azt el akár egyes ember, akár az állam, 
minden ember előtt megvetetté tegye.

Miután azonban az állam a bűntettesség alapjára van építve, elannyira, hogy az em
bereket bűnös cselekményekre szakadatlanul ösztökéli, sőt mi több, az embert a korai ifjú
ságában a gonosztettre és gyilkosságra, mint a legfőbb polgári erényre, szó szerint betanít
ja, tehát elsősorban is az állam ellen irányítják az erőszaknak ellenzői támadásaikat. Igen 
természetes tehát, hogy azok, akik egy ily titáni küzdelemre vállalkoznak, a szükséges er
kölcsi támaszukat nem a régi világ barbár valóságában, sem pedig az isten-fantomokban 
lelik, valamint, hogy nem lelhetik azt újonnan felállított istenekben és fantomokban, me
lyeknek szolgálni az ember legelső kötelességének mondanák, melyek azonban ismét 
szolgává alacsonyítanák le az embert. Az ilyen emberek erkölcsi erőérzetének csakis az 
ember saját bensőjében lehet a forrása; isten, szabadság, természet, emberiség semmikép
pen sem jelenthet számokra valamely külsőt, idegenszerűt, hanem csupán bensőjükben élő 
valóságot. Bennünk, akik saját végtelenségünk öntudatára ébredtünk és a szentélyeket 
mind melyeket az emberek ugyan teremtettek, de saját mindenségük öntudatának hiányá
ban ködös külső túlvilágba helyeztek, mint saját életünket tudjuk és ilyképp a lények kö
zösségét saját magunkban szemléljük. így teremtjük a mindent összeforrasztó szeretet val
lási kötelékét, melynél fogva az embertárs életében saját életünket látjuk.

Midőn a szuverén egyéniség felvette a harcot a vak tekintélyhit szentelt alapelvei el
len, hogy így küzdve e világot csakhamar alapjaiban megingassa, nem kezdhette azzal, 
hogy mindjárt ítéletet mondjon felette. Eleinte csak a fensőségérzet finom gúnyával lépett 
fel, a vallás és állam szentségeit az ész ítélőszéke elé szólítva, létjogosultságokat indoko
landó, mert az erőszakuralom és szentségei akkor még nyers és klasszikusan erőteljes 
alakban állottak fenn. Eme a rabszolgaságra épített rendszere a régi világnak, szentségei 
ösztönszerű és vak elismerésen nyugodott és a fejletlen öntudatú egyén teljesen elmerült 
az állam közösségében.

Ez volt az a talapzat, melyről teljesen ártatlanul a tigris módjára fojtani és ölni le
hetett.

Miután Szókratészt, ki oly vakmerő volt, hogy ezen szentségek bírálójának sőt bíró
jának tolta fel magát, ezért felelősségre vonták és midőn Athén törvényei értelmében saját 
személye ellen a büntetési indítványt tette, maró gúnnyal jelentette ki, hogy bűnéért a leg
nagyobb állami megtiszteltetést: a Pritáneumban való megvendégeltetést érdemelte meg. 
És az erőszak képviselői a szuverén gondolkodónak a méregpoharat nyújtották.

Isteni öntudatának teljes fenségével jelenik meg Krisztus a történelemben, nem tö
rődve az erőszakuralom „igazságával” és „méltóságával”, mert „e világ ura immár el van
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ítélve”. Híveiben és hallgatóiban képek és hasonlatok útján ugyanazt a fenséget ébreszti, 
mely benne csodaszerű fényben trónol és megsemmisítő ítéleteket mond az uralkodó 
durva erőszak fölött, melyet követni tanítványainak, mint az emberi méltósággal ellenke
zőt, eltiltá.

Az anarchia benne immár teljes tisztaságban és fenségben jelenik meg és cselekvése 
távlatot fejt ki a jövő évezredekbe. Követőinek kezébe adta a fegyvert, mely az erőszak 
bűnének legvégzetesebb rombolója: az erőszak erkölcsi megvetését. Természetesen csak 
oly emberek értenek e fegyver forgatásához, kik magasra felülemelkedtek az állatias erő
szakosság fölé; kiknek belső emelkedettsége egyszersmind fényesen ragyogó bizonyítéka 
valódi szabadságuknak.

És midőn a garázdálkodó erőszak durva ereje őt is bírói sorompói elé idézte és Izráel 
hatalmasai istenkáromlás és felségárulás miatt halálát követelték, velük és a világon ural
kodó Róma képviselőjével szemben csak egy válasza volt: a megvetés fenséges hallgatá
sa. Az erőszak és bosszúvágy képviselői pedig a benne megtestesült szabadságot és szere- 
tetet a keresztfára szegezték.

Az emberi történet legnagyobb drámája látszólag így az erőszakuralom előnyére zá
ródott le, de a nazarénus halálos sebet ejtett rajta mégis, tanítványainak úgy végrendelke
zett, hogy az államsegélyért sohase folyamodjanak, hogy azzal általában ne törődjenek, 
hanem annál következetesebben működjenek oda, hogy Isten országát a földön megvaló
sítsák!

A tisztelet ilyetén való megtagadása az állammal és ennek törvényeivel szemben, ha 
következetesen és nagyobb terjedelemben valósul, az állati erőszakuralom romlását szük
ségképpen előidézi és így ez az egyedüli valódi taktikája az anarchiának.

És tényleg az első keresztények eme alapelvek követésével a különben oly türelmes 
Rómát teljesen kihozták sodrából. Róma hatalmasai, melyeknek nagyszerű világuralma 
külső erővel szemben legyőzhetetlennek látszott, csakhamar kitalálták, hogy országural
mukat az egyszerű emberek -  amennyiben cselekedni hagyták volna őket -  tönkretennék, 
tehát vadállati hajszát rendeztek az emberszeretet hirdetői ellen. Miután azonban a várt 
hatás nem akart bekövetkezni, más eszközökhöz nyúltak mely, bár kevésbé borzalmas, de 
annál hatásosabb volt: a csalárd és vesztegetés eszközéhez. A feltételek megvoltak. A ke
resztények többsége felséges mesterük tanait nem egészen értették; az ily naiv-érzéki 
gondolkodású emberek előtt az eszme megtestesülésének érthetetlennek kellett lennie és 
így Krisztust az égbe helyezték és tulajdonképpen ezért a püspökök községeikben mind 
nagyobb hatalomra és tekintélyre tettek szert és Róma pompaszeretetétől különben is el 
lévén korosodva, megvesztegettetésüknek sikerülnie kellett tehát. Konstantin császár alatt 
a legnagyobb árulást követték el eszmén, amely a történelemben valaha történt: az erő
szakellenesség tanát az erőszak alaposzlopává formálták át.

Bár a pogány Róma világuralma összedőlt, de ennek ellenében felülemelkedett az 
egyházi kereszténység világuralma. Krisztus az istenembert és az erőszakuralom erkölcsi 
megvetését tanította. A magukat keresztényeknek nevező gyilkosok ellenben az állatias 
erőszak előtti megalázkodást hirdették a Krisztus nevében.

Létrejött tehát az alapvető ellentét Krisztus és a keresztények közt. Midőn a kétpallós 
rendszerét, mint az isteni büntető bíráskodás, valamint a vérre és gyilkosságra épített pá
pai és világi erőszakrendszer jogcímeként maguk számára igényelték és az irgalom s az
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örök szeretet álarca alatt máglyákat gyújtottak, ekkor Krisztus legiszonyúbb gúnyolása, a 
Krisztussal szemben elkövetett arcátlanság tetőpontjára hágott és vérbíráskodásaiknál a 
holt koponyák és égő gyertyák mellé a keresztre feszített Krisztus, a szeretet hirdetőjének 
képét, mint a bosszúvágyó állatiasság szimbólumát helyezték oda! De uralmuk nem volt 
már a Krisztus előtti kornak ártatlan gyilkolása és fojtogatása. A magát kereszténynek ne
vező ezen időszak uralkodó alakjai már rossz lelkiismerettel bujkálnak, ama rossz lelkiis
merettel, mely őket mindig ama gaztettre emlékeztette, melyet Krisztus világeszméjén 
mindig újra és újra elkövettek.

És midőn Giordano Brúnót, a természetvégtelenség fogalmának hirdetőjét e go
nosztettért vád alá helyezték, a győzelmes vadállatnak méltán kiálthatta oda e szavakat: 
„Jobban féltek ti az ítélet kimondásától, mint én annak meghallgatásától” -  de azért az 
uralomnélküli, csillagtelt, végtelen mindenség fényes gondolatának képviselőjét, a dia
dalmas vadállat Krisztus nevében hurcolta a máglyára.

Majd ismét új szellemek tűntek fel, melyek ama réseket kitöltötték, amelyeket a tűz
zel s vassal uralkodók az igazság küzdőinek sorában ütöttek. A tudomány vívmányai las
sanként a nép közé szivárogtak és midőn új földrészek felfedezése és új találmányok kö
vetkeztében a társadalom termelési módozatai átalakultak, teljes erejével kitört a háború a 
pápai keresztény világrend ellen.

A társadalmi kérdések iránti érdeklődés, melyeket az egyház papjai rendszeresen el
fojtottak, megelevenedtek; oly férfiak, mint Morus Tamás, Voltaire, Rousseau és sok más 
a felvilágosodás szikráit szórták ama nagy forradalmat készítve elő, melyben a katolikus 
hűbéri társadalmi rend alátűnt.

A felvilágosodás ideje bekövetkezett; a régi világ tekintélyeit az ész bírói széke elé 
szólíttatták. A vakhit helyébe a kételkedés lépett és midőn ez is legyőzve és az istenhit ki
szorítva volt, ateistáknak nevezték magukat és a trónjától megfosztott isten helyébe hézag 
kitöltéséül a természetet helyezték.

Az ember isteni méltóságának öntudata Proudhonban, a mindenség szuverén öntu
datának e hirdetőjében dereng fel ismét. Már az anarchia elméletének terjesztője hangsú
lyozta, hogy az ember isten és ezzel elhagyta a tehetetlen materialisztikus világnézet ta
laját.

Max Stirner, Proudhon kortársa, ki ezen eszmét a bölcsészeiben érvényesítette, 
elleneit megint egy más küzdőtérre hívta ki; hideg, gúnyos, kíméletlen szelleme kortársai 
filozófiájának rendszereit és árnyképeit feldúlta, mely kortársak az „én” fogalmát kísérte
ties ködben, az „ember” és emberiség fogalmában tüntették el. Stirner felszabadította az 
Ént, és kihirdette szuverenitását. Az állam minden formáját, a szabadelvűséget éppúgy, 
mint a kommunizmust, a fenséges egyéniség sorompója elé idézte és megalkotta az anar
chizmusnak, mint társadalmi elméletnek bölcsészeti megokolását és támaszát.

Amíg Stirner azt tanítá, hogy ne törődjünk az állammal és ügyeivel, szabad társulato
kat szervezve s ekként az államtól megvonva a táplálékot, azt az éhhalálnak szolgáltassuk 
ki, addig Mihail Bakunyin, a nagy agitátor, az állam elleni támadó erőszak alkalmazását 
pártolja.

Az állam, miután eme új taktika csakhamar számos követőre talált, az anarchiával 
szemben igen kedvező helyzetben volt. Ama hazug ürügy alatt, hogy az állam polgárait a 
tőrrel és dinamittal működő anarchista gonosztevők ellenében megvédendi, megsemmisí
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tő háborút indított halálos ellenségei, az anarchisták ellen, a nép előtt pedig szükséges, ál
dásdús intézménynek mutatta magát be: az anarchia alapelveinek örök igazságát pedig 
gyilkosok és őrültek túlhevült agyveleje szörnyszülöttének állítván.

Az erőszak embereinek egyik faja másrészt, jelesen Kropotkin tanai szerint, a testvé
ri szeretet és erőszaknélküliség jövőbeli világát propagálták és a kommunizmus bonyoló
dott gépezetét, a végrehajtó hatalom minden beavatkozása nélkül, csakis az emberek jó
akaratára bízva, képzelték lehetőnek.

A vélemény, mely szerint az állam és a magánvagyon puszta mellőzésével, minden 
előzetes megfelelő világnézet nélkül a testvéri szeretet kötelékével össze lehet fűzni oly 
embereket, akik a mai körülmények között még egymás életére törnek, bizonyítja azt, 
hogy eme anarchisták még nem vergődtek fel tisztult anarchisztikus világnézetig, hanem, 
hogy még mindig a marxista gazdasági materializmus álláspontján állanak.

Az ember istenségének felvirradó hajnalának szelleme, a világot túlszárnyaló ural
mának sejtelme tölti el már Friedrich Nietzschét. Oly mélyen veti meg a jelenlegi keresz
tény kultúra bujkáló állatiasságát, hogy vele szemben a régmúltnak „pompás bestiáját”, 
remek vadállatát dicsőíti. De érzi egyszersmind, hogy ez a fél állatiasság és szűk öntudat 
egy magasabb kultúrának főakadálya, hogy eme embernek, avégből, hogy új kultúra te
remtessék, le kell győzetnie az emberfeletti, az istenember által, aki a naphoz hasonló, 
odaadó és ajándékozó erény felségében tündöklik, s aki eme erényében fejti ki hatalom
vágyát, „hatalmas kézzel úgy alakítja a jövő évezredeit, mint a viaszkot”.

Végrendelete aranyalmáját nekünk hajítá, mint örököseinek; és e pörrel tényleg be
bizonyítottuk, hogy ama istenember fenségét és dicsőségét nemcsak sejtjük, hanem ma
gasabb világnézetben képviseljük is, mert bennünk ébredt először az Én, az egyén, a tudo
mányos öntudat fényes világításában egyetemes életének egyetemes tevékenysége.

Végül ki kell emelnünk az erőszaknélküliség eszméjének nagy prófétáját, Tolsztoj 
Leót, ki a süllyedő álkeresztény világ belső nyomorát feltárva, s az erkölcsi megvetés 
fegyverével küzdve a földi hatalmasok hazugsága s bűntettessége ellen, mint még senki 
előtte nem küzdött, e magát kereszténynek nevező időszakot bezárja és a vezeklést prédi
káló keresztelő Jánoshoz hasonlóan az új időszak útjait egyengeti.

Az anarchia harcosainak ma már nem kell védekezniök a hatalommal szemben s 
megszakíthatják a fenséges megvetés hallgatását is és a durva erőszakhatalomnak hazug 
és az igazságosság palástjába burkolózó magas s legmagasabb szolgáival szemben 
urakként és bírókként léphetnek fel. És csak így volt lehetséges, hogy ez a „vádlott”, be
széde befejeztével, midőn a nagy számban összegyűlt hallgatóság nem kételkedhetett töb
bé a lesújtó tényben, hogy itt a fennálló világ van erkölcsileg vád alá helyezve, azt mond
hatta: „Én nem jöttem, hogy védekezzem, hanem hogy vádoljak és ítéletet mondjak”. így 
még sohasem beszéltek az állammal és ilyképpen még sohasem helyezték a vádlottak 
padjára. Az állam, mely az ismétlőfegyverek és szuronyok milliói felett rendelkezik, me
lyek viselői készen állanak minden intésre e halált hozó fegyvereket a szabadság 
előharcosaira szegezni, a félelmesen ünnepélyes díszítésű teremben, melyben bírói széket 
ülni vélt, tehetetlenül és hatalom nélkül állt ama bíróval szemben, aki a nagyszabású bűn
tettet sújtotta és tűrnie kellett, hogy a szeretet és emberi méltóság egyedüli legitim fensé
ge az állatiasság képviselőjeként és atyjaként sárba tapossa.
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Magyarországnak a mai kultúrvilágban úgyis a Palesztina szerepe jutott. Három csá
szári uralom közé szorítva, az egyiknek alávetve, bizonyos palesztinai önkormányzással 
és önálló királysággal, de császári (no hát és királyi) légiókkal a nyakán, csekély szabad
sága a környező reakció hatalmas nyomása alatt napról napra foszlik és „alkotmánya” in
kább és inkább ázsiai zsarnok önkénnyel súlyosbított rendőrállam formája felé hajt: távol
ról sem foglal el központi állást a fennálló kultúrvilágban, sőt napról napra inkább ama 
bizonyos palesztinai sarokba szorul, a modem nemzetközi kizsákmányolásnak és korrup
ciónak leginkább prédája; a magát kultúrának nevező modem barbárságnak minden hát
rányait legsúlyosabban érezi, anélkül, hogy viszonylagos előnyeiben távol is úgy vehetne 
részt, mint a „sokkal haladottabb Nyugat”. És mégis naiv, erőteljes szabadságszeretetét 
megtartotta ez a velejében még egészséges nép az általános rothadással, de az általános 
megmerevedéssel szemben is. És így itt, nem pedig a régi kultúra megmerevedett köz
pontjaiban található az alakulékony népanyag is, a szűztalaj az új eszme számára; itt áll az 
ifjú eszme bölcsője, a jövő nagy és egyetlen reménye; itt ver először gyökeret a nép köré
ben az Eszme maga; innét fog ismét kisugározni a világ világossága, az ember isteni mél
tóságának eleven tudata; innét fog terjedni a szeretet szent lángja, mely a népeket testvéri 
érzésben össze fogja olvasztani, az a szeretet és az a méltóság, mely a vérrel bemocskolt 
erőszak-tekintély állatiasságától undorral elfordul.

Nem azért, mivel Schmitt doktor, az anarchista volt az, aki ítéletet mondott, nem 
szónoki képessége miatt szenvedett vereséget az aljas erőszak, nem: e gyáva csúszó-má- 
szó bestiának bárki részéről el kell tűrnie szégyenteljességének leálcázását, aki az erőszak 
megvetésének fegyverével lép fel. És ezért a jelenkori anarchia visszautasítja az állam le
küzdését az állam fegyverével vinni keresztül, mert az erőszak alkalmazása az állam segí
tő eszköze, mely fennmaradását mindig újból biztosítja, de amely az anarchia elérésének 
soha és sehol hasznára nem lehet.

Az a fegyver -  amelyet ebben a pörben használtak, melyben az állam kényszerülve 
volt az egész világ előtt hallgatag elismerni a sokat ócsárolt anarchia erkölcsi fölényét -  
tehát az egyedüli, mely igazoltnak bizonyul.

Látjátok testvéreink! Azt a dicsőséget és ember-isteni fenséget nyújtjuk nektek, mely 
a „kezdettől fogva gyilkost”, az államot megsemmisíti és mely fenség egyszersmind a jö
vendő évezredek szilárd alapépítményét képezi. Legyenek bűnösség és bosszú, az emberi 
süllyedés eme gyümölcsi kiirtva a történelemből! Mi hajtjuk végre amaz erkölcsi megve
tés ítéletét e világ fejedelmén, melyet a Názáreti megjósolt és meggyújtjuk a szeretet tü- 
zét, mely az emberiséget testvéries egyetértésben egybeolvasztani fogja és át fogja bor
zongatni a végtelenségének öntudatával.

Büszkén és öntudatosan fog fellépni az ember, ama szeretetet és magasztosságot ter
jesztve, mely elől el fog tűnni az állam vérrel mocskolt állatiassága és barbár kultúrája, 
valamint az ember elől a bengáliai tigris.

In: Az állam az igazság ítélőszéke előtt. Budapest, a Budapesti Anarchista Csoport kiadá
sa, 1897.
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II. Perbeszédek

A budapesti kir. főügyészség 1701-97. szám alatt a következő vádiratot intézte a kir. tör
vényszék mint esküdtszéki sajtóbírósághoz:

A Budapesten Fried és Krakauer nyomdájában előállított s dr. Schmitt Jenő kiadásá
ban és felelős szerkesztésében Állam nélkül (Ohne Staat) cím alatt magyar és német nyel
ven megjelenő hetilap 1897. január 22-én kiadott 4. számában „Az anarchia kivihetősé
ge”, illetve „Die Durchführbarkeit der Anarchie” felirat alatt magyar és német nyelven, 
azonos tartalommal, két oly közlemény jelent meg, melyekben büntetendő cselekmény 
jelenségeit találom. A két közlemény ugyanis az anarchia kivihetőségével foglalkozva ar
ra az eredményre jut, hogy „az állami törvény lényegileg a banditák törvénykönyvétől 
semmit sem különbözik”, hogy „a törvényhatalom miben sem különbözik az elvetemedett 
közönséges gonosztevőtől”, továbbá, hogy „az államhatalomnak erkölcsi fölénye ilyen 
banditákkal szemben nincs” — s végül, hogy „maga az állam szüli a bűnt”. Ez állítások
ban, de ezenfelül a közlemény egész célzatos tartalmában a Btk. 173. §-ában meghatáro
zott, a törvény kötelező ereje az alkotmányos államforma, és a törvényes hatalom gyakor
lói mint az alkotmány intézményei ellen elkövetett izgatás vétségét találom.

Vádja alapjául felhozza a cikk terjedelmes részeit. Ezen vádlevél alapján 1897. évi 
május 10-én megtartott nyilvános esküdtszéki ülésen elnökölt Zsitvay Leó törvényszéki 
elnök, és az elnök mellett Cseke és Agorasztó bírák voltak szavazó bírák. Az esküdtszék 
megalakításánál úgy a közvádló, mint a védő élt a visszavetés jogával s ekként tagjai let
tek az esküdtbíróságnak:

Faragó Lipót, Seide József, dr. Horváth Géza, Wilhelm Samu, Politzer Zsigmond, 
Frey Mór, Forth Sándor, dr. König Vilmos, Hegyei Miksa, Klintzky Gyula, Stetka Gyula 
és Brém Ferenc rendes, Értelmes Sándor és ifj. Krajcsik Ferenc póttagok.

Vádlott dr. Schmitt Jenőnek a formaságok iránt való kihallgatása után és a vádlevél 
felolvasása után* dr. Kiss Ferenc védőügyvéd kifogást emel amiatt, hogy a vádlevél kez
detén idézett és bevádlott mondatok a cikkben nem fordulnak elő olyan szó szerinti szö
vegben, amint azokat a vádlevél idézi. Ez az óvás jegyzőkönyvbe vétetik. Ezek után a 
cikk szövegét olvassák fel és tolmáccsal egyeztetik össze a magyar szöveget a német szö
veggel.

Aztán következnek a perbeszédek.
Mi dr. Baumgarten Izidor kir. ügyész vádbeszédét valamint a védőügyvéd, dr. Kiss 

Ferenc ügyvéd beszédét legfőbb mozzanataikban a következőkben vázoljuk:
Dr. Baumgarten közvádló beszéde:
Minden büntető törvénykönyv homlokzatára arany betűkkel van bevésve a törvény

hozó e kijelentése: „Senki sem büntethető oly cselekményért, melyet a törvényhozó elő
zőleg bűntettnek vagy vétségnek nem nyilvánít.” Lehet valaki mégoly erkölcstelen maga
viseletű, alacsony gondolkodású és visszataszító jellemű, nem fog akadni ügyész, aki 
bevádolja és bíró, aki elítéli, amíg összeütközésbe nem jön a törvénnyel. A kódex a go
nosztevők aranybullája. Másfelől a legideálisabb életfelfogás, a legtisztább törekvés, ki-

'  M e g je g y z é s :  A formai kérdések során kiemeljük, hogy Schmitt a vallás utáni kérdésre szó szerint azt felelte:
,A  s z e lle m  v a llá s á t  h ird e te m ."
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váló tehetség és mocsoktalan erény sem biztosít büntetlenséget annak, ki szenvedélyétől 
elvakítva, vagy kedvenc eszméjétől félrevezetve, az állam rendeletéit megszegi.

Ez általános szempontokat bocsátja előre a közvádló, magyarázatául ama kénysze
rűségnek, melynek nyomása alatt oly férfiút vádol, kinek életfolyása és viselt dolgai az 
utolsó évekig csak kedvező irányban kelthetett figyelmet. Oly korban, melynek mate- 
rialisztikus iránya nem maradt nyom nélkül még a legidealisztikusabb hivatások gya
korlására sem, különös elismerés illeti azt a férfiút, ki az igazságot kereste a bölcs 
igénytelenségével és a pap önfeláldozásával. Neki csakugyan a német költő szavaival 
élve, istennője volt a tudomány és nem fejőstehene. Nem is Schmitt Jenőt a filozófust 
vádolja, hanem Schmittet az agitátort; az előbbit megölte az utóbbi és nem érve be an
nak erkölcsi halálával, kényszeríti a kir. ügyészt, hogy őt bevádolja s az esküdteket, 
hogy őt elítéljék.

A közvádló beszéde további folyamán különösen amaz imputáció ellen tiltakozik, 
mintha a vélemény szabadságát üldözné. A szabad sajtó érdekében áll minden liberális 
kormánynak. Ez tájékoztatja a nép szükségletei felől. Ki fogja a beteget gyógyítani úgy, 
hogy a száját befogja? Ha a vádlott csak érvekkel harcolt volna, az eszmék küzdőterén le
hetne vele szembeszállani, rá lehet mutatni azok alaphibájára, akik máról holnapra akar
ják a társadalmat átalakítani. Ki lehetne mutatni, hogy a társadalmi szervezeten és állam
formákon akar változtatni, anélkül, hogy az emberi természeten tudna változtatni.

„Csak fejtsétek ki minél tüzetesebben a halak előtt, hogy a tüdő mennyivel jobb és 
tökéletesebb szerv, mint a kopoltyú s mennyivel szebb és változatosabb a szárazföldön él
ni, mint a vízben. Fényes deklamációtoknak más eredménye nem lehet, mint az, hogy 
egynéhány ostoba hal nyomorult módon fog elveszni a szárazföld homokján.” Ideális 
anarchia, ideális embereket feltételez; mindenesetre az ideális állam meg fogja előzni az 
ideális anarchiát. Az erkölcsi és szellemi műveltség jelen stádiumában, ha „rothad valami 
az államgépezeten” -  mint Hamlet mondja -  a nemzet erkölcsi szervezete sem lehet 
egészséges.

Nem szállanak-e a bűn miazmái alulról fölfelé és nem-e megfordítva? Benn szokott-e 
megfertőzött talajon fakadni a mérges növény? Lehet-e a szemétdombon felépíteni az 
ideális anarchia kristálypalotáját? Ha gaz és korrumpált a parlament, mely a nemzet szí- 
ne-javát képviseli, ha jogtipró és törvénykijátszó a minisztérium, mely a képviselőház 
legelőkelőbb elemeiből alakul; ha megközelíthetők és hozzáférhetők a köztisztviselők; 
akkor gaz, hitvány és alávaló a nemzet is, melynek kebeléből ilyen kormány kikerül. Ak
kor jogának nem kiterjesztéséről, hanem csak megszorításáról lehet szó. Nem az ideális 
anarchia, hanem a fel világosodott despotizmus volna helyén!

Mindezeket lehetett volna a vádlott ellen felhozni, ha tudományos fejtegetés után 
igyekezett volna eszméinek diadalát biztosítani. Tényleg azonban „az anarchia keresztül- 
vihetőségéről” írt cikkben egyetlen érv vagy okoskodás nincs, hanem pusztán gyalázó 
piszkolódó kifakadások az állam és egyház ellen, mert a szegényeket fosztogatják a gaz
dagok javára, s nem megfordítva. A tett propagandájának leghírhedtebb képviselője 
Necsajev, csak a méreg és tőr tekintetében enged választást és a haramiabandákat az orosz 
népélet egyik legtiszteletreméltóbb formájának mondja. Caserio is mondta: végre csak 
valamit tenni kellett! Schmitt a rendszeresített zsarolásban látja a társadalom eszményké
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pét és az olasz maffia* maradványaiban üdvözli a szebb kornak hasadását. Vádlott úrnak 
rendszere izgató beszédeivel és cikkeivel meglazítja és porhanyóvá teszi a nép erkölcsi 
talaját, azután szentségtörő kézzel kiirtja belőle a hitnek, a vallásnak, a törvény iránti hó
dolatnak a felsőbbség tekintélyének évezredek hagyománya által táplált növényeit és 
azután a mély barázdára tele marokkal szórja a gyűlölködés magvát. Ezzel szemben a kir. 
ügyész iparkodik kimutatni, hogy épp a gyengék és elnyomottak érdekében fejlődött az 
államszervezet, őket védi a hit és az erkölcs, s nem megfordítva, a hatalmasokat és erőse
ket. Nem volt-e az első király az első univerzális pártfogó? A modem állam pedig felül
múlja valamennyi előzőjét a szegények ügyének felkarolásában. Nincs-e megkenve gé
pezete szocialisztikus olajcseppekkel? Nem akadályozza-e meg, ha kell erőszakkal, a 
munkást abban, hogy önmagában kárt ne tegyen? Hogy zsenge korban munkába ne áll
jon, hogy bizonyos időn túl és bizonyos napokon ne dolgozzék? A földi sorsok szétosztá
sában nyilvánuló igazságtalanságot semmiféle törvényhozó sem lesz képes kiegyenlíteni. 
Miért hamisítja a vádlott a történelmet, miért mondja ő azt, hogy az állam kiszipolyozza 
a szegényt, fosztogatja a gazdagok javára? Hogy az állam az egyik osztályát nyomja el, a 
másikat dédelgeti? Mert tudja, hogy akkor még a béketűrés is, mely a közös bajt, mely 
egyformán nehezedik valamennyi polgár vállaira, még az a béketűrés is fellázad és fegy
vert ragad. O így a gonosz szellemek egész légióját támasztja fel, melyek vak fanatizmu
sa egymagában felér a dinamit feszerejével és a bomba halált okádó robbanásával. Épp 
abban találja a vádlott cikkeinek izgató jellegét, hogy felhasználva e szomorú tényt, elhi
teti a szegény néppel, hogy egyéni baja mások önző hibájának következménye, s hogy 
szebb, igazságosabb, eszményi világrendnek létesítése szorosan összefügg nyomorult 
sorsuk jobbra fordultával. Aki az emberek jó és rossz tulajdonságait egy cél szolgálatába 
tudja szerződtetni: a fél világgal rendelkezik, hogy a másik felét romba döntse. Az emberi 
önzésben az ördög ereje rejlik, egy magasztos eszme a mártírium minden kínjának el
szenvedésére képesíti a rajongót: de aki elég ügyes az emberi önzést összeforrasztani egy 
eszmény kultuszával és propagandájával, a pokol fegyvereivel küzd a mennyország ja
vaiért. Ha orvosról híreszteljük, hogy mérget ad orvosság helyett, akkor tönkretesszük, 
így az is, aki az állam tekintélyét, mely létalapja, aláássa, áldozatának a mérges tőrt egye
nesen a szívébe döfi. Mert Schmitt Jenőnek ez a taktikája nyilvánul a cikkben, kéri őt, 
amint az vádlevelében kérte a Btk. 173. §-a alapján vétkesnek nyilvánítani.

Dr. Kiss Ferenc védőügyvéd beszédében kifejti, hogy a közvádló oly pátosszal be
szélt és oly erősen támadott, éppen mert álláspontja gyengeségét érezte és sokban őszinte 
sem volt és eltért a valóságtól. Dr. Schmitt Jenőt oly színben tünteti fel, mintha erőszakos 
felforgatásra törne, míg ellenkezőleg, Schmitt rendszere kárhoztatja az erőszakot és sze
rinte az anarchia valódi tiszta elvei az erőszakos tett propagandájával ellenkeznek. Tilta
kozik az ellen, hogy Schmitt dr.-t Caserióval és Henryvel összehasonlítja. Schmitt igenis 
az ideális anarchiára nevelni akarja az embereket. Bizonyos tekintetben minden filozófus 
agitátor, különösen aki új rendszert alapít és ilyen értelemben Schmitt Jenő maradt is filo
zófus. Ha a vádló úr kiemeli, hogy az állam a munkások védelméről gondoskodik, bizo-

M e g je g y z é s :  Arról a maffia-rablószövetségről van itt szó, amelynek titkos feje volt Ferdinand nápolyi király, 
akit bombakirálynak -  re bombának -  neveztek és aki 25%-ra osztozott a haramiaszövetkezettel. Úgy látszik 
tehát, hogy a maffia m á s  társadalmi és alkotmányformával közelebbi rokonságban áll, mint az idealisztikus 
anarchizmussal.
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nyos mértékben, akkor kiemeli, hogyha a szocializmus és anarchizmus nemesebb formá
jában nem létezett volna, akkor ma nem állanánk ott, ahol vagyunk, és a munkások ügye 
éppen ezek működése folytán javult. Az ő kritikájuk és cselekedeteik bírták rá a parla
menteket és kormányokat, hogy a munkások nyomorult rabszolga sorsán valamit segítse
nek. Ezt jól tudta a vádhatóság. Védőügyvéd idézi Schmitt Jenő iratainak több helyét, 
melyben éppen erőszak ellen egyenesen és minden formáiban küzd az.

Kifejti továbbá, hogy 173. §-ban említett lázadás fogalma az erőszakra való indítást 
feltételezi. Ilyennek nyoma sincs a cikkben, amely nem egyéb, mint a fennálló viszonyok 
erkölcsi bírálata. Hogy az alkotmány mily intézménye ellen lázított volna Schmitt, ezzel a 
vádhatóság adós maradt, valamint az a magyar törvény sincs megjelölve, melynek kötele
ző erejét Schmitt megtámadta volna. Legrosszabb esetben is csak Olaszország valami in
tézményéről lehetne szó, mivel Magyarország megemlítve sincs. Schmitt Jenő elveiért 
szegényes egzisztenciájának alapját dobta oda. Ha az esküdt urak ilyen önzetlen, tiszta 
lelkű és önfeláldozó embert elítélni tudnak, ám ítéljék el.

A királyi ügyész viszontválaszában kiemeli, hogy fejtegette, hogy ő Schmitt Jenőt 
nem tartja a propaganda emberének, hogy nem önző érdekből cselekszik, hogy neki abból 
nincs haszna, hogy ő egyenesen ki nem mondja: öljetek, raboljatok, pusztítsatok. Vádlott 
egy rendszert követ, mely azt hiszi, hogy hatalmában tartja a gonosz szellemeket, a gátat 
lerontja és azt hiszi, hogy az árt megállítja. Prédikálja a gyűlöletet. Ha azonban nem akar
ja, hogy romboljanak, hát akkor mit akar? Ha a szegény ember cikkét olvassa, jót nem fog 
tanulni, mert az nincs benne, de az a szikra a lelkében felhalmozott gyúanyagot felrob
banthatja. Az a cikk egy lázító kifakadás; ilyen cikkek szélcsend idején közvetlen bajt 
nem okoznak, de ha a habok tornyosulnak, a legizgatóbbak, legveszedelmesebbek éppen, 
mert egy magánéletben ideális önzetlen ember, aki az igazságot keresi, hangoztatja. Ma
gyarország részére, és a kínai ügyész épp oly joggal foglalhatja le és mondhatja, hogy a 
kínai állam ellen izgat. Aki minden törvényt megtámad, elsősorban a hazaiakat támadja 
meg. Nem jelölhet ki intézményeket, mert minden törvény kötelező ereje megtámadtatik. 
Hisz éppen a jog és állam nem képzelhető kényszer és erőszak nélkül és aki a kényszert és 
az erőszakot kárhoztatja, az minden állami forma és intézmény ellen izgat. Nem is vádlott 
végső célzata, hanem az, amit tett, dönt. Rajongó ember barátját ölheti meg, hogy a 
mennyország élvezetében részesítse, de azért gyilkos, mert ölt. Ajánlja az elítéltetést.

In: Az állam az igazság ítélőszéke előtt. Budapest, a Budapesti Anarchista Csoport kiadá
sa, 1897.

III. Schmitt Jenő Henrik beszéde

Az én feladatom itt mindenekelőtt a helyzetet tisztába hozni; tisztázni azt, hogy milyen 
helyzetet foglalok én itt el úgy a bírósággal, mint a világgal szemben; milyen elveket hir
detek én, úgy cikkeimben, valamint egész működésemben. Mert valamint egy mondatot 
kiszakítani a cikk összefüggéséből teljesen ferde dolog, mert a mondat értelme csak a 
cikkben van, úgy a cikk értelme itt teljesebb megvilágítását csak egyéniségem működésé
ben találja, azokban az alapeszmékben, melyeket én a világnak hirdetek. Az én nevem itt
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zászló. Ezeket az elveket a maguk tisztaságában, ezt a világnézetet a maga kifejtésében én 
hirdetem először.

A cikk egyes tételeit önkényesen más álláspontról magyarázgatni itt annál is inkább 
téves dolog, mert nemcsak a cikk tartalma, hanem egész működésem protestál az inszi- 
nuációk, a ráfogások ellen, amelyeket itt velem szemben alkalmazni jónak látnak.

A helyzet, amely előtt itt állunk ezen a tárgyaláson, roppant érdekes. Nem arról van 
itt szó, hogy én Magyarország alkotmányát megtámadni akartam volna, hisz Magyaror
szágról nincs említés téve cikkemben.

Egész más a dolog. Ami egészét illeti a cikknek, ki van fejtve, hogy a gondolkodás- 
módnak a világnézetnek átalakulása folytán új világ áll elő. Igaz azonban, hogy a cikk er
kölcsileg kíméletlen harcot vív a régi, a fennálló világ barbárságával szemben.

Itt két világeszme, két világ küzd egymással. Nem arról van szó, hogy én egyes téte
leit a magyar alkotmánynak vagy egyáltalában Magyarországot érinteni akarnám, ez a 
legdurvább, legerőszakosabb félremagyarázás. Nem tételes jogi kérdés előtt állunk, ha
nem a legóriásibb erkölcsi kérdés előtt, mely valaha megmozgatta a világtörténelmet, 
melynek előharca messze múltba kísérhető, és melynek következményei be fogják tölteni 
az évezredeket.

És nem is az ékesszólás az, ami itt határoz, hanem az álláspont nagysága. Akármi
lyen ékesszólása volna vádló úrnak és akármilyen kevés képességem volna nekem ezt ki
fejteni, mindenesetre óriási magasság választ el attól a kicsinyes mértéktől, melyet ő rám 
itt alkalmazni akar (mozgás).

Új világkorszakot akarunk mi alapítani. Új világnak utat törni, az erkölcsiség egész 
új alapjait vetni, amidőn a régit leromboljuk, sokkal fenségesebbet valósítani.

Teljesen érthetetlen előttem az, hogy mi alapon beszélt itt vádló úr gonoszságról, po
koli eszközökről, hogy miféle alapon használta az efféle ékes kifejezéseket és ezekkel 
vélte jellemezni ezt az eszmét. Ez pedig nem az én eszmém pusztán, ez az eszme maga, 
mely a világtörténelmen keresztül vonul az ideál maga, nem egy ideál, az eszme, ahol az 
ember az állatiságból kivetkezik és isteni alakká magasul, az eszme eleven megtestesülé
sévé, ahol isteni öntudatában oda emelkedik, hogy megvesse az erőszakot teljes leikéből, 
nem hogy annak gaz fondor útjain törjön. Egy kis tanulmány nem ártott volna a vádló úr
nak; teljesen a bakunyinizmus sablonjára alkalmazta ezt az egyéniséget és ezt az eszmét.

Ez az eleven eszme maga, amely mellett kétségtelen vonásokban a dolog természete 
szerint az eszköz is ki van jelölve, mellyel valósíthatja világát. Az az eszköz pedig egy 
magasztosabb világnézet terjesztése. Amidőn vádló úr azt mondja, hogy én máról holnap
ra akarom átváltoztatni a világot, tehát természetesen erőszak útján, akkor egészen ön- 
kényszerűleg minden alap nélkül bemagyaráz. Ezzel szemben áll itt a cikk szó szerinti ki
jelentése. E világnézet napfénye, mely lényeket és világokat az isteni öntudatára ébredő 
Énben meríti el és nem az erőszak fogja megtömi a mai erőszakuralom jegét. A cikk kez
detén is hangsúlyoztam, ha máról holnapra átváltatni akarnák ezt a világot, ez nagyon fur
csa világ volna, hogy a ma uralkodó aljas gondolkodásmódra mi nem építünk. Első dol
gunk tehát, hogy mi valakit a mi világnézetünk számára megnyerni akarunk, őt arra 
tanítani, hogy az erőszak az emberi méltósággal össze nem fér, hogy az mélyen megve
tendő, hogy az az ember, aki bármilyen címen erőszakot gyakorol, emberi méltóságát ve
ti el. Erre a kősziklára, erre az isteni méltóságra építjük a jövőt. És sajátságos, engem vá
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dóinak az erőszakra való lázítással, amelynek megvetésére vádló saját bevallása szerint 
tanítjuk az embert. Mindenféle más pártot lehet esetleg erőszak szándékával vádolni. Itt a 
néppárt, melynek tradíciói arra a pápára vezetnek vissza, aki nem elégedett meg egy kard
dal, hanem mind a két kardot igényelte. A szociáldemokrácia programja hasonlóképp el
vileg nem áll ellentétben az erőszakkal, nem zárja ki azt határozottan (már a Marx-féle 
kommunista kiáltvány a kényszer-társadalmat hirdeti). Itt aztán bele lehet magyarázni, 
megszokott hitvány jogászönkénnyel még oly cikkbe is az erőszakot esetleg, amelyben a 
határozott erőszakra való indítás nem foglaltatik. De itt a legszentebb elveinkkel szemben 
merészelik hangoztatni, hogy erőszakra akarjuk az embert izgatni, és egyúttal elismerik 
azt, hogy az erőszak megvetését tanítjuk, ez aztán hallatlan teljes önkény, mely minden 
igazságot arcul csapja, és egyúttal nevetséges feneketlen ellentmondás.

A világnézet, mellyel mi az embert felemelni, felszabadítani akarjuk, ez a világnézet 
az Énnek, az ember szellemének isteni voltát hirdeti. Nem vagyunk különvált lények, ha
nem egyetlen nagy élet az, amely bennünket éltet: az isteni élet, melyet hajdanában a fel
hők mögött kerestek, és amelyet mi minden legcsekélyebb emberben találunk, még a 
legelvetemültebb gonosztevőben, még saját ellenségeinkben is szunnyadni látjuk. Ezt az 
istenséget akarjuk mi ébreszteni a lelkekben és kedélyekben és ennek örömhírét hirdetjük 
mi a világnak.

Nem a gyűlölet vezet bennünket. Hisz itt a cikk előtt a lap élén tiltakozunk a gyűlölet 
ellen, programszerűen, vastag betűkkel mindig ismételve ugyanazt: „bárki, aki minket lá
zítással, vagy gyűlöletre való izgatással, továbbá különösen Magyarországra vonatkozó
lag a Btk. 173. § bármely pontjában ütköző vétséggel vádolni merészel, az alattomosan 
hazug alávalóságot követ el”. És ezzel szemben aztán, ezt hallgatag tudomásul vévén, me
részelnek vádat emelni az alábbi cikk ellen!

Tehát mi itt határozottan a gyűlölség ellen tiltakozunk és tiltakoznunk kell, mert mit 
látunk abban az emberben, aki erőszakot követ el? Az elsötétítést az erkölcsi elsüllyedést, 
de egyúttal látjuk a szunnyadó mennyországot, mely lelkében el van takarva, s a mi 
feladatunk erre az isteni méltóságra ébreszteni az embert. Ez az a „gonosz szellem”, me
lyet mi ébreszteni akarunk, ez az a rossz gondolkodásmód, melyet mi tanítani kívánunk; 
ez az, ami tulajdonképpeni bűnünk s ebből következik minden más, s emiatt neveznek go
nosztevőknek az erőszak hivatalos képviselői!

Volt egy korszak, amidőn az emberáldozat törvényes intézmény volt; szentesített in
tézmény és az emberek az istennek tiszteletére és a fennálló társadalmi rend szentesítése 
céljából saját embertársaikat feláldozták, felaprították és megették. Ez a korszak óriási 
nagy korszak.

Végre hosszas küzdelem után sikerült ezt a világnézetet, ezt a szentesített törvényt és 
szokást megdönteni. Az akkori világ képviselői mindenesetre éppúgy, mint vádló úr, han
goztatták, hogy hisz a társadalom oszlopait döntögetik, megsemmisítenek minden isteni és 
emberi rendet, amidőn az emberáldozat szentesített intézményét megtámadni merészelik. 
És az emberáldozat valóban volt is oszlopa az akkori világnak, az akkori társadalomnak.

Következett egy másik kor, amidőn a rabszolgaság volt szentesített intézmény. Dő- 
rék és bölcsek dicsőítették, még a nagy Arisztotelész is teljes lehetetlennek tekintette azt a 
társadalmi berendezést, azt az állapotot, ahol rabszolga nem volna. És íme! évezredek 
küzdelme után ez a szentesített intézmény is elbukott.
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Állunk a harmadik legnagyobb lépés előtt. Ez az a lépés, melynél fogva az ember 
nem pusztán az emberevést és emberáldozatot megveti, amidőn nem pusztán a közvetlen 
rabszolgaságot megveti, hanem amidőn éppen olyan erkölcsi undorral fordul el minden 
erőszaktól, és szabad egyezkedés és a szeretet alapjára fogja alapítani világát; amit lehe
tetlennek nyilvánítanak ma újra azok, akik a maradiság és a reakció képviselői. Valamint 
a múltakban is éppúgy tettek azokkal a prófétákkal, akik a silány alacsony fokú erkölcsi 
állapotát, az akkori világnak a szentesített rendjét vádolták és szembeszállottak a maga
sabb erkölcsi ítélettel, amellyel az efféle szentséget megvetették és eltiporták. Veszélyes
nek mondották mindenesetre akkor is éppúgy, mint ma ezt az átmenetet egy nemesebb 
alapokon épülő jövőbe és lehetetlennek tekintették, valamint ma lehetetlennek és veszé
lyesnek tekintik ugyanazon emberek.

Essünk mi megint vissza abba a barbár korszakba, amely új erkölcsi alapelvek hirde
tését megtiltja, amely magasztos elvek hirdetését mint gonosztettet, mint bűntettet üldözé? 
Mert hisz itt nagyon világos a helyzet: ez inkvizíció, ez nem joggyakorlat. A megkülön
böztetés egészen élesen áll mindenki számára.

Eszmék, elvek üldözése mint olyan inkvizíció.
A sokszor idézett 173. § határozottan egy bizonyos országra utal és ez Magyaror

szág, ahol a törvény tételes paragrafusa éppen a konkrét esetre, nem pedig általános el
vekre vonatkozik. Ez a dolog természeténél fogva szükséges, ez a szükségesség pedig a 
következő: Ha én a fennálló állami rendet a fennálló jogi fogalmak alapján megtámadom, 
ha egy szóval a fennálló bizonyos határozott konkrét állam intézményeit jogtalannak 
nyilvánítom, törvényeit jog szerint fenn nem állónak, akkor érvénybe lép a paragrafus. Ha 
én nyilvánítanám azt, hogy a jog elvei szerint a magyar alkotmány nem kötelező erejű, 
hogy ez az alkotmány erőszakosan rátukmált dolog, hogy ez a jog követelményei szerint 
mint törvény, mint alkotmány jogszerűen nem létezik, akkor ez a magyar törvény és ma
gyar alkotmány megtámadása volna. De erről itt szó sincs; itt én ellenkezőleg a törvény 
jogi kötelező erejét, vagyis azt a körülményt, hogy ez a törvény a jog minden formája sze
rint fennáll, ez a törvény a jog minden szabálya szerint életbe van léptetve és érvényes, és 
a jog elvei szerint végrehajtható, nemcsak egy betűvel kétségbe nem vontam, hanem elő
ző cikkeimben, nem pusztán, hanem ebben a cikkben is határozottan és ünnepélyesen 
elismertem, amidőn a fennálló jogállapotot törvényesen szentesített rablásnak, gyilkos
ságnak, törvényesen szentesített bűntett rendszerének mondottam. Tehát itt ilyen határo
zott elismerés mellett, a törvény kötelező erejének megtámadását illetőleg, szándékról, 
dolusról nem lehet szó.

Az, hogy én az erőszakuralom, tehát az egész jelenlegi jogi rendszer alapjait erköl
csileg megtámadtam, ahhoz semmi köze a törvénynek, mert abban a percben, amidőn az 
erkölcsi ítélet szentségébe avatkozni merészel, a törvény elejti a jognak jogarát és az ink
vizíció fáklyáját veszi kezébe. (Él jenzés)

Itt az éles határ, itt dől el a kérdés azáltal, hogy nem a fennálló érvek és alapok sze
rint ítélem meg a bizonyos államot, hanem én a fennálló elvek helyességét és igazságát 
vitatom, amelyek minden államra vonatkoznak, ehhez pedig szent jogom van azért, mert 
haladás nem képzelhető a fennállónak erkölcsi megtámadása nélkül.

Mert végre az emberi társadalom fokozatosan halad, a régi erkölcsi színvonal fölé 
emelkedik; eleinte egyesek, aztán lassanként csoportok és végre az emberiség nagy töme-
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ge. Az eszme napja itt a természet napjához hasonlít, mely eleinte csak a legmagasabb 
csúcsokat világítja meg és lassanként fokozatosan lejjebb száll, míg végre az egész tájé
kot megvilágítja a völgy legutolsó rejtekéig.

Nem is az a kérdés itt, vajon helyes-e a mi támadásunk. Ha helytelen volna is, még 
ha tévednénk is, még akkor is meg kellene engedni annak a törvénynek azt, hogy én a 
legerősebben erkölcsileg kárhoztassam. Ám dőljön el, hogy erkölcsileg megvetendő-e, 
döntse ezt el az érvelés, de ne a törvény poroszlója. Afelett lehetne vitázni, hol a határ, 
ahol a megtámadás erkölcstelenné válik. Előttünk áll itt a német Umsturzgesetzvorlage, a 
felforgatás elleni törvényjavaslat, melynek elvi vitatását ismerni fogják a tisztelt esküdt 
urak is. Ezt a javaslatot felháborodással utasította vissza a német nép, és az meg is bukott. 
S ez a túlságos reakcionáriusnak bélyegzett törvény meghatározza azt a határt, amely a 
büntetendő cselekményt elválasztja itt a nem büntetendőtől. Olvassuk a javaslat indokolá
sában éspedig a következőképp: Um auch nicht den Schein eines willkürlichen Ermessens 
(der Strafbestimmungen) bei ihrer Anwendung entstehen zu lassen ... hat der Entwurf im 
Thatbestande behufs näherer Kennzeichnung jener Bestrebungen durchweg den Begriff 
des gewaltsamen Umsturzes der bestehenden Staatsordnung verwendet ... Továbbá: Auf 
der andern Seite soll aber die Strafbarkeit des Handelnden stets von der Voraussetzung 
abhängig sein, dass seine Absicht auf den gewaltsamen also den mit verbrecherischen 
und sonstigen gewaltthätigen Mitteln herbeizuführenden -  Umsturz gerichtet ist.*

A cselekvőnek büntethetősége tehát fel van tételezve attól a szándéktól, hogy ő erő
szakos eszközökkel akarja a „felforgatást” valósítani. Ezt a szándékot kívánja a német 
törvényjavaslat indokolása és ezt a szándékot nem tulajdoníthatja nekem becsületes tiszta 
lélekkel senki a világon. Márpedig azt a törvényjavaslatot, mint reakcionáriust visszave
tették a német birodalmi gyűlésen. És mit csinálnak ehelyett itt a liberális Magyarorszá
gon? Az erőszaknélküliség alapján álló tant, mely az embert isteni öntudatára ébreszti, 
mely az emberiség legmagasabb ideálját hirdeti, a maga tisztaságában ezt a tant azért, 
mert az erőszak alávalóságát leplezi, üldözi, mint bűnös eretnekséget az erőszakra való 
izgatás hamis ürügye alatt.

Énbennem teljes az a meggyőződés, hogy egy új világkorszak közeledik és azt elő 
kell készíteni, ahol a vérre és vasra épített barbár erőszakrendszer, a moloch rendszerét, 
mely az emberfalást és emberáldozatot ma is csak megváltoztatott finomított alakban mu
tatja, fel fogja váltani az erőszaknélküliségnek emberhez méltó művelődése. Mert ez a 
kultúra barbár és erkölcsileg alacsony. Ezt a vádat emelem én itt. Mert én itt vádló vagyok 
és nem vádlott. És ezt a vádat nem fogja elhárítani semmiféle ékesszólás, amidőn ma az 
emberi társadalom oly alapon nyugszik, amely megengedi, sőt követeli, hogy nemcsak 
egyesek kivégeztessenek, akiket inkább betegeknek lehetne mondani, mint másnak, ha
nem ahol százezreket, az ifjúság virágát mészárszékre viszik. És ez az állapot, ez a kultú
ra utolsó magasztos fórum akar lenni és erkölcsi pózzal visszautasítja azt az álláspontot,

Hogy elkerüljük (a büntetőjogszabályok) alkalmazásakor azok önkényes kiszabásának látszatát... a tervezet a 
tényállásban azon törekvések közelebbi megjelölésére minden esetben a fennálló államrend erőszakos meg
döntésének a fogalmát használta. Másrészt azonban az elkövető büntethetősége mindig attól a feltételtől kell 
hogy függjön, hogy szándéka az államrend erőszakos, azaz törvénybe ütköző és más erőszakos eszközök 
használatával előidézendő megdöntésére irányul-e.
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amely a szeretet és a szabad egyezkedésre akarja építeni világát és minden formájában, 
akár a forradalmi terrorizmus, akár az államhatalom, erkölcsileg sokkal alacsonyabb, 
többnyire önző, gyáva biztonságban gyilkoló terrorizmusa formájában kárhoztatja az álla
ti erőszakot?

Az az ember, aki embertársához egy ujjal is nyúl, emberi méltóságát elvetette.
Ha ily elvek alapján áll a mai államhatalom, ilyen alacsony elveket fenn akarja tarta

ni, oly okoskodással, hogy ezek megdöntése veszélyt hoz a társadalomra, akkor ugyan
azon elvek alapján fennmaradt volna a régi évezredes barbárság, valamint tudva vagy 
nem tudva, talán nem is akarva, végre a hatalom intézői ma fenn akarják tartani a jelenle
gi barbárságot és az erkölcsiség alacsony színvonalát, amely fennáll és amellyel szemben 
a mi eszménk fényes pajzsát emeljük föl. Nem is arról van szó (hogy itt félreértések ne tá
madjanak), hogy én vagy bárki közülünk az illető hatalom képviselőinek polgári becsüle
tében gázolni akarna, ez ellen előbbi cikkeimben határozottan tiltakoztam. Különben az 
itt inkriminált cikkben is elismerem, hogy az erkölcsileg elvetemült törvény gyakorlata a 
becsület, tisztesség és humanitás számába vétetik. Tehát nem a jelenleg fennálló becsület
fogalmak és jogfogalmak erkölcsmértékével mérve mondom én őket barbároknak, bűn
tetteseknek, tehát nem a közönséges bűntett értelmében, hanem cselekvésüket a nem kö
zönséges bűntett nevével jelölöm.

Nem a gyűlölet vezet bennünket az ilyen emberekkel szemben, hanem az erkölcsi 
felháborodás villámjaival mi csak ezen isteni öntudatot akarjuk ébreszteni mindenkiben, 
mi mindenkihez fordulunk, különbséget nem teszünk emberek között, mi nem hirdetünk 
puszta osztályerkölcsöt, mint talán a szociáldemokraták teszik. Itt is összetévesztett ben
nünket vádló úr a szociáldemokrata párttal. Ha mi a jelenleg fennállót azonban, mert az 
éppen fennáll, szentnek mondjuk és azt képzeljük, hogy ha ez összedől, akkor összedől a 
világ, ily elvek szerint nem lehetett volna megdönteni a múltat sem és a tisztelt jelenlévők 
mind ma még embertársaik csontjain rágódnának. (Elénk tetszés , az e lnök c s en 
get . )

Ha az erkölcsi kárhozat feltétele minden haladásnak, akkor másrészt az álláspont, 
melyről itt gyakoroljuk, az erőszak határoztatása nem gonoszság, nem bűn, hanem az 
szent és magasztos; olyan szent, hogy Krisztus sem hirdetett annál magasztosabbat. Sőt 
ez Krisztus elve maga, melyet mi képviselünk felvilágosodott századunk és haladottabb 
kultúránk szempontjából.

A legnagyobb megütközést — úgy látszik — a bűntett vádja, illetve a haramia hasonla
ta okozta.

Hogy viszonylag rövid korszakokon belül milyen hatalmasan változnak itt a nézetek 
és hogy olyan emberek, akik előbb nagyra tisztelt hatalmas urak voltak, egész más szín
ben tűntek fel egy pár évtized után; erre fényes példát mutat Lombroso grafológiája, ahol 
kézírásából a bűntettesek sorában látjuk itt Haynaut, akit egyszerűen gyilkosok közé so
roz, és akinek kézírását közvetlen egy másik gyilkos, aztán egy csaló gazember — Gauner -  
kézírása közt egy sorban tudományos bizonyítékként szerepelteti. Ha 40 év előtt valaki 
merészelte volna ezt a könyvet nem megírni, hanem csak terjeszteni, itt mindenesetre ta
lálkozott volna éppen ilyen királyi vagy császári ügyésszel, az egészen mindegy, ki felhá
borodással deklamálta volna, hogy íme, ez a veszedelmes ember ugyan most csak egy ki
váló férfiúra, a fennálló rend eme oszlopára támad, de ilyen merénylet által a társadalom
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szent alapjait rángatja. És íme, ez a nagyra tisztelt férfiú most a történelem bűntettes
albumában szerepel. És én valóban mondom, hogy a jövő magasztos erkölcsi mértéke 
olyan lesz, hogy minden embert, aki embertársával szemben erőszakot gyakorol, bűntettes
nek fog bélyegezni. És ezt a jövőt nem fogja feltartóztatni semmiféle állami inkvizíció.

Mert inkvizíció az, ha magasztos, szent elveket a bűntett ürügye alatt üldöznek.
Azonban tán csalódom Haynaut illetőleg, hisz kérem, a reakció szép hajnalát látjuk 

most egyszerre ébredni, a Bach-korszak statútumaihoz nyúlunk megint vissza és lehet, 
hogy egy idő múlva ez az ember megint rehabilitálva lesz. Hisz ez a per is csak egyik jele 
a kor reakcionárius áramlatának, amely most nemcsak Magyarországon, hanem szerte a 
világon terjed.

Miért állok én itt?
A valóság az, én azért állok itt a vádlottak padján, mert én az erőszaknélküliség elvét 

hirdetem; mert én az örökké gaz és alávalót, az erőszakot erkölcsileg tiprom; azért vagyok 
itt, mert én Jezsaiás próféta jövendölését akarom beteljesíteni, aki azt hirdette, hogy a kar
dokat ekékké fogják átkovácsolni, és a népek között erőszak, harc nem lesz többé és az 
oroszlán legelni fog a bárányokkal. Én azért állok itt, mert azt, amit az őskereszténység 
gyermekies világnézete mellett megvalósítani nem lehetett és ami mint fénylő ideál világ- 
lőtt fel a Krisztusban, hogy azt készítsem elő: az erőszaknélküliség, a testvériség és a sze
retet világát a legtisztább eszközökkel. Mert hisz az az eszköz pozitíve meg van nevezve 
az én cikkemben, az a nemesebb világnézet, mely utat fog tömi majd napvilágával a ne
mesebb erkölcsi érzésnek és a nemesebb életnek. Ez az én bűnöm, ez érdemesít engem ar
ra, hogy a gonosztevők padján vagyok.

Szóba került, hogy végre ily szép elveket lehet intelligens embernek hirdetni, hanem 
hát ezeket az elveket -  elég csodálatos dolog, az ember alig hinné -  ha ezeket az elveket 
valaki egyszerű embereknek hirdeti, akkor ezek az egyszerű emberek fegyverhez fognak 
nyúlni azért, mert mi arra tanítjuk őket, hogy megvetendő és aljas az erőszak és állathoz 
illő. Ez az igazság azonban oly világos, mint a nap, és az egyszerű ember ezt nagyon jól 
érti. Én itt a teljesen alaptalanul ráfogó gyanúsításokkal szemben, amelyeknek semmiféle 
bizonyító ereje nincs, vagyok oly helyzetben bizonyítékokkal szolgálni. Annak idején én 
a lapnak 3. számában referáltam egy tüntetésről, mely tüntetésben a halasi anarchista 
munkások részt vettek -  értem azokat, akiknek mi az ideális anarchiát hirdettük. Egysze
rű felvonulás volt az, egészen békés dolog. Azok az emberek a legnagyobb rendben vo
nultak föl, azonban roppant durvasággal támadtak rájuk hivatalosan. Belátom, hogy a mai 
rendszer mellett ez a „hivatalos közegekre” reá van parancsolva, nagyon jól tudom, hogy 
egy hivatalnok puszta közeg és eszköz, és végre a parancs és rendelet szerint jár el — mint 
itt is az én peremben saját meggyőződése egyáltalában nem is jön számba. Tehát ezek a 
közegek a legdurvábban támadták meg azokat az embereket, itt írja nekem vezetőjük — a 
részleteket közzé is tettem a lapban annak idején - , felkérte a hatóságot, hogy tartsa meg 
velük szemben a kölcsönös tiszteletet (amellyel ember tartozik embernek) azt mondván, 
mi nem vagyunk a terrorizmus barátai. Nem akarunk erőszak ellen erőszakot gyakorolni. 
Megemlíti, hogy a választás alkalmával nemcsak az ismert lelketlen lélekvásárlást űzték, 
hanem a más pártok harcában lövöldözték, agyonütéssel fenyegették egymást s fölgyúj
tással biztatták. Hogy azonban ők, az anarchisták, a legbékésebben vonultak föl, egyszó-
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val sem sértettek senkit, egy ablakot se zúztak be, mint a többi pártok, és mégis a hatóság 
brutálisan megtámadta őket. Ő továbbá azt a mondatot is hangoztatta:

„Hisz csakis az állat teheti, hogy egymást megtámadja, egymást megölje.”
Egyszerű földműves nyilatkozata ez, amit társai előtt nyilvánosan hangoztatott. Mi 

tehát az erőszak megvetésére tanítjuk és neveljük embertársainkat és ők utálják és megve
tik az erőszakot és így magasan felette állanak ezek az egyszerű emberek az erőszak bár
mely képviselője felett, bármiképp tündököljék az bíborban és aranyban. A mi ítéletünk 
ezt a több mint királyi fönséget ébreszti az ember lelkében, úgy, hogy tudja, hogy méltó
ságát veti le abban a percben, amidőn az állati erőszakhoz lealacsonyodik.

És evvel szemben (mert hisz inkriminálták azt a tételt, hogy az állam szüli a bűntet
tet), evvel szemben kérdem, mire neveli az állam az embert? Azokat a tiszta lelkű embe
reket, azokat a földművelőket besoroztatja és neveli őket. Felborzad ezekben az emberek
ben, amint a statisztika kimutatja, az emberi érzés, számtalan emberben, mert ez ma már 
természetellenes eljárás és öngyilkossá válnak inkább, semhogy erre vetemedjenek. A sta
tisztika kimutatja, hogy a hadseregben nyolcszor annyi öngyilkosság fordul elő, mint a 
polgári életben. Ez az állam nevelési módszere, mely bennünket felelősségre vonni meré
szel, mert mi ezt bűntettnek mondjuk. Megengedem, ez a bűntettes rendszer egy barbár 
kultúrának egyelőre történelmileg szükséges nyilvánulása, de olyan, melyet alaposan, 
gyökeresen kiirtani szent kötelesség. Aztán ne jöjjenek ennek védelmére az elkoptatott ré
gi rossz mesékkel. Komolyan azt hiszi valaki, hogy az a magyar földműves azon tömé va
laha a fejét, hogy ő a muszka vagy más nemzetbeli földművest, tömegesen, mint a vadál
lat, erőszakkal megtámadja?

Amidőn ilyenekről beszélnek, egymás szemébe nevetnek az állami augurok, más né
ven diplomaták. Az, hogy a nép akarja az ilyen tömeggyilkolást régi, elkoptatott hazug
ság, melyet ma már komolyan senki sem hisz. Itt egészen más okok forognak fenn. Nem 
akarom ezen erkölcsi aljasság okait részletesen boncolni, de szükségesnek tartom, hogy 
ezt az alávalóságot tiporjuk, hogy ezt az alacsonyságot leplezzük, hogy a kultúra, a műve
lődés, a hazafiság álarca alatt rejtőző bestiákat leálcázzuk minden becsületes ember előtt. 
Megint nem az egyén ellen fordulunk, mert amint a katekizmus egyik tételében hangoz
tattam, mennyországok szunnyadoznak minden ember lelkében és mi ezeket fel akarjuk 
ébreszteni és a mi világítéletünk legkíméletlenebb villámait is a végtelen könyörület lehe
leté lengi át.

Mit jelent most mindezzel szemben ez a vád? Paragrafusok bokra mögé rejtőzve, les
be állva, rátörnek az Eszmére. Az Eszme maga áll itt előttünk, mely nem törődik itt kicsi
nyesen tételes törvénnyel, valamint én nem gondolok, aki az Eszme életét saját életének 
tudja. Én az embert akár Ausztráliában, akár itt, akár Kínában, amint nagyon helyesen 
mondta a királyi ügyész úr, emberi méltóságra akarom ébreszteni és ez a legszentebb te
vékenység, amelyet valaha ember végzett; az isteni fönség az emberben, melyet nem 
egyetlen mítosszerű fényben tündöklő alaknak akarunk tulajdonítani, tán a názáreti Jézus
nak, hanem az emberben akarjuk a leírhatatlan fönséget ébreszteni, azt a mindent átkaro
ló, azt az örök életet, mely minden egyesben túlszárnyalja a csillagzatokat és az emberi
ség szívét dobbanni érzi saját szívében. ( taps)  És ha emiatt ítélnek el, akkor ám legyen, 
mi dicsőségnek fogadjuk el, mi nyugodtan lépünk azok sorába....
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Elnök (csönget)  : Vigyázzon kérem, vádlott úr, az elítéltetésért nem szabad azt 
mondani, hogy azt dicsőségnek veszi, mert az külön delictum a mi törvényünk szerint.

... Egyáltalában egy kissé nehéz felfogni azt, hogy miért támadták meg éppen ezt a 
cikket. Én annak idején, midőn állásomról lemondtam, nem kevésbé éles kijelentéssel 
léptem fel. Kijelentettem, hogy én a magasabb erkölcsi szemponttal és becsületérzéssel 
összeegyeztethetőnek nem tartom, hogy én az embertiprásra, vérre és vasra épített állami 
erőszakrendszernek tovább szolgáljak. Én abban a levélben egyenesen Magyarországra 
vonatkoztam, itt tehát sokkal inkább forgott volna fenn a látszat, hogy én Magyarország 
törvényes intézményeit (a miniszterről van szó) megtámadni akarom. A bevádlott cikkben 
azonban egyetlen árva szóval sem teszek említést Magyarországról, még kevésbé alkot
mányról és más efféle szép dolgokról, itt csak elvek vannak fejtegetve. A 13. számban ha
sonlóképp kifejtettem, hogy a törvényes gyilkosság és tömeggyilkosság stb. képviselőivel 
szemben mi az erőszaknélküliséget hirdetjük. Mindezek a dolgok egyenesen Magyaror
szágra vonatkoznak, és itt nem jutott senkinek eszébe vádat emelni, és pedig azért nem, 
mert nagyon jól tudták, hogy itt is elvi kijelentéssel állnak szemben, melynek célzata 
messze túlterjed Magyarországon és hogy roppant ferde és kicsinyes volna ilyen kijelen
tést a magyar intézmények megtámadása címén bevádolni. De sokkal hatalmasabban be
szél a tett az írott szónál; ezt érteném én a tett propagandája alatt, nem a bombavetés tet
tét, hanem az erkölcsi tettet. Sokkal súlyosabb volt itt az én tettem, mint minden szavam, 
amidőn biztos egzisztenciámat abban hagyva, saját jólétemet, családomat, mindent telje
sen bizonytalan jövőbe kockáztattam, lemondtam állásomról. Mindenesetre nem oly fé
nyes, de tán nem kevésbé súlyos mártíriumot vállaltam, amidőn a világ hatalmasaival 
szembeszállni mertem. És amidőn az anyagi tönkretétel, amidőn a lassú éhhalál veszélyé
nek kitettem magamat és ami ennél sokkal súlyosabb, még családomat is, milyen erkölcsi 
utálat kellett ahhoz, hogy én az állam vérrel bemocskolt pénzét visszautasítsam.

Milyen kicsinyes dolog tehát, ilyen tettel szemben egyes cikkbe kapaszkodni, ahol 
zsurnalisztákkal kulturális kérdés felett vitatkozom. Ennek a további üldözésnek tehát mi 
lehet ily tett után a célja? Legföljebb az, hogy azt az erkölcsi vereséget, melyet a hatalom 
akkor szenvedett, megtorolja! Hogy megbosszulja azt, hogy erkölcsileg meg lett szégye- 
nítve az egész világ előtt (mert Amerikába is elhatott ez a dolog).

Nem filozofálok többé, úgy véli a vádló. Itt valóban az eszme áll előttünk, melyet 
nem pusztán az iskola ámyvilágában hirdetünk, hanem az élet, az isteni öntudat napvilá
gában, az Eszme maga, amely újra élet lett, hús és vér bennem, az Eszme, mely világát 
meg fogja hódítani. Itt több van, mint a puszta filozófus.

Még egy cikkecskére vagyok kénytelen hivatkozni, mely az Állam nélkül 9. számá
ban „Párhuzam” cím alatt jelent meg.

Ebben a cikkben a következő tétel fordul elő:
„Ha az igazságot (a tömeggyilkossággal össze nem férő isteni igazságot) félre tolják, 

mik egyebek a birodalmak, mint nagy rablóbandák, mert hisz mik a rablóbandák egyebek, 
mint kis birodalmak. Ezek is csak oly emberek csapatai, kik egy parancsnok kommandója 
által vezettetnek, ha aztán valamely társasági szervezet alapján fűződnek össze, megálla
pított törvény szerint osztoznak a zsákmányon. Ha ez a gonosz aztán kétségbeesett embe
rek belépése útján tetemesen megnövekszik, úgy, hogy erősségeket tart megszállva, széke
ket ül, törvényhatóságokat alkot, népeket leigáz, szemmel láthatólag felveszi a birodalom
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nevét, melyet most már a nyilvánosság előtt nem a rablási vágyról való lemondás, hanem 
az újonnan nyert büntetésmentessége ad. — Igen finomul és nagy igazsággal mondotta sze
mébe ezt a híres Nagy Sándornak egy elfogott tengeri rabló. Midőn a király ettől az em
bertől azt kérdezte, mi ütött hozzája, hogy a tenger közbiztonságát veszélyezteti, ez nyílt
szívű daccal azt válaszolta: Az, ami tehozzád, midőn az egész földet veszélyezteted, de 
miután én kis hajóval űzöm ugyanazt, rablónak hívnak, téged pedig, mivel egész flottával 
teszed — császárnak!"

Megjegyzem mellékesen, hogy itt nagyon szépen van az állam eredetének elmélete 
kifejtve. A normannok rablócsordák voltak. Vezéreik, ha szerencséjük volt, dicsőségesen 
uralkodó hódító Vilmosok lettek, ha nem volt szerencséjük, felakasztották őket. A magya
rok ősei elég becsületesek voltak még, hogy saját állami hadjárataikat rablókalandoknak 
nevezték, becsületükre válik az a nyíltság. Amit akkor nagyon természetesnek találtak, 
azt ma képmutatóan kétségbe vonják, hogy az állam és a rablóbanda törvények és tör
vényszékek, törvényhatóságok és birodalmak fölött császár és király fölött, ezt nem én 
mondtam ki, azt a megsemmisítő ítéletet az állam felett egy bizonyos Aurelius Augustinus 
hippói püspök, más néven Szent Ágoston, az a szellemóriás mondotta ki, akinek vállain 
nyugszanak a nagy egyházak mind, aki a katolicizmust alapította meg a görög egyházzal 
szemben, aki -  mert Luther reá épít -  a protestantizmust alapította meg a katolicizmussal 
szemben, akinek vállán nyugszanak az egyházak és közvetve az államok, melyek az alap
ból fejlődtek: a megsemmisítő ítéletet az állam felett, hogy az rablóbanda, ezt kimondta a 
legnagyobb egyházatya.

Ebből aztán a fennálló institúciók elleni támadás címén lehetne pompás pert faragni 
az ügyész úr módszere szerint. Ami az én cikkemben hiányzik, s amit keresgéltek is a 
tisztelt jogász urak nagy buzgósággal, a határozott intézmények kijelölése itt áll.

A császár és király elnevezés egy kicsit feltűnik; az ember azt hinné, hogy egy konk
rét esetre vonatkozik, például a mi császár-királyunkra vagy a Hohenzollernra. Hogy ez 
azonban nem szándékos ferdítés az én részemről, ezt a latin eredeti mutatja. (Olvassa a 
latin szöveget):

„Remota atque justitia quid sunt regna, nisi magna latrocinia? quia et ipsa latrocinia 
quid sunt nisi parva regna s at. melynek végszavai: sed quia id ego exigo navigio facio, 
latro vocor, quia tu magna classe, imperator.’’* (De civitate de Liber IV. caput 4.)

Szent Ágoston tehát egyenesen az ő fejedelmére célzott, a római császárra, imperá- 
tornak nevezte a makedónjai királyt, aki ezt a címet nem viselte soha. Milyen gyönyörű 
felségsértési pert intézhetett volna az ügyész úr Szent Ágoston ellen!

A 14. számban egy másik érdekes kis cikkecske foglaltatik, amely megint a lefoglalt 
cikkre vonatkozik ezen cím alatt: Adatok a fejedelmi hadvezér elméletéhez (olvas):  
„Hogy képes egy fejedelem, aki posztóba bújtatott csapatait, miután azok magukat a 
’jobbra fordulj, balra nézz! ’-ben kellőleg begyakorolták, még dicső tettekre is vezényelni, 
anélkül, hogy a tolvajfőnök szép címét ne érdemelné ki, mert hisz tulajdonképp ő naplo- 
pók felett rendelkezik, kik szükségből álltak be hóhérnak, hogy aztán alatta egész tisz
tességgel űzzék az útonálló mesterségét. A háború olyan országos csapás, mely túltesz va-

A latin szöveget így, hibásan idézi: S igazság híján mi mások az országok, ha nem roppant rablóbandák? Hi
szen a rablóbandák sem mások, mint kicsiny országok.
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lamennyin, és míg tetejében mindenféle elkövethető bűntettekkel jár. Ebből látható, hogy 
az olyan embernek, akinek neve csak egy kissé is a szívén fekszik, ezeket a bölcs alapel
veket olvasva, vigyáznia kell, hogy oly névhez ne jusson, mely máskülönben csak a 
legelvetemültebb gonosztevőt illeti meg.” Tessék csak megfigyelni, milyen szép inkrimi- 
nációra -  bevádolásra -  ád alkalmat ez a cikkecske!

De ezt a cikket, amelyben a fejedelmi hadvezér, tolvajfőnök, útonálló, hóhér, legel
vetemültebb gonosztevő címét viseli, ez a cikk nem vádalap velem szemben, ez egy töre
delmes önvallomás, felséges nagy úrnak töredelmes önvallomása: Nagy Frigyesnek 
D’Alembert-hez 1779. október 9-én intézett levele!*

Sajátságos jelenség előtt állunk. Ezen teremnek köréből megnyílik számunkra az év
ezredek nagy perspektívája. A halottak támadnak fel halottaikból, hogy ítéletet mondja
nak a jelenlegi világ alávalósága felett.

Ott támad a nagy egyházatya. A püspökök, az egyházak különböző fejei mind, hogy 
tanúságot tegyenek mellettem, hogy töredelmes önvallomást tegyenek, hogy meghajolja
nak az eszme fensége előtt és hogy porig alázzák meg saját méltóságukat. És tanúságot 
tesznek azok a nagyok, azok a szentek, azok a hatalmasok: tanúságot tesznek arról, hogy 
örökké szent amit én hirdetek, az a szent örök igazság, mely mindenki szívében szunnyad, 
tanúságot tesznek arról, hogy valóban gazság az, amit én gazságnak mondok, mert az ő 
ítéletük keményebb, mint az én ítéletem. Ez az a világítélet, amelyre meg vannak híva az 
élők és a halottak, ahol a múlt történelmének nagy alakjai az Eszme fensége előtt porba 
dűlnek és tanúságot tesznek az örök igazság mellett, amelyről még egy nagyobb tesz ta
núságot, és ez a Krisztus maga.

Hogy mer engem vádolni ez a világ, amely kereszténynek nevezi magát, azért, mert 
én egyhangúlag az ő nagyjaival és szentjeivel kimondom, hogy haramiák és gonosztevők, 
legelvetemedettebb gonosztevők, akik erőszakot használnak és azt szentesítik.

Hogy mer engem ez a világ vádolni, amidőn előttük fekszik az a szent könyv, amely 
szent könyvben az van mondva: „Aki legcsekélyebb gyűlöletet érez szívében, az az ítélet
re érdemes”.

Mit mondana O, aki nemcsak Mózessel mondja: Ne ölj, de a gyűlölet érzését is már 
az ítéletre érdemesítőnek mondja, ehhez a világhoz, mely kereszténynek meri magát ne
vezni és százezrek tömeggyilkosságát készíti elő? Milyen név illeti meg azokat, akik ezt 
előkészíteni merészelik? És azonfelül az O nevével — Krisztus nevével — arcátlan gúnyt 
űznek. Államaikat keresztény államoknak nevezve, az államok fejeit, képviselőit a ke
reszténység dicső, fenséges képviselőinek merik nevezni. Valóban mondom, mindez az 
áldicsőség minden pompázó, vérre és vasra épített intézményeivel mélyen megalázva a 
porban fetreng előttünk, az Eszme szent fensége előtt.

Avagy a mai nemzedék is arra van-e hivatva, hogy csak a múlt prófétáinak emléket 
emeljen? Ráillik az a szó: ti farizeusok és képmutatók, a múlt prófétáinak sírokat emeltek 
és a jelen prófétáit megkövezitek.

M e g je g y z é s : „Legjobb” forrásból tudom, hogy már rendelet volt adva S ze n t Á g o s to n  é s  N a g y  F r ig y e s  b e p e r lé -  
sé re , és hogy ezt a halhatatlan blamage-t az „illetékes” hatóságok csakis az által kerülhették ki, hogy ezen per
beszéd alkalmából a „valódi szerzők” meg lettek nevezve. Jobbnak láttam az ellenséget, álláspontjának e rk ö lc s i  
a lá v a ló s á g á t feltüntetve, lealázni, mint őt tudatlanságának pellengérre állításával sensationalisan nevetségessé 
tenni és így a nagyközönség figyelmét a lényegestől, erkölcsi nyomorult voltától elvonni. [S c h . J . H .]
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Avagy hangoztatva: hogy az igazságnak nyilvánulása veszedelmes, azt akarják ne
künk mondani, hogy mi az igazság szavát elfojtsuk, hogy az ismeretek kulcsát eldugjuk? 
Újra hangzik a világítélet megsemmisítő isteni szózata: Ti kígyók, ti viperafajzat, az isme
retek kulcsát elrejtitek, magatok nem hatolhattok be és másokat akadályoztok, akik beha
tolni akarnak.

Én azt hiszem, hogy most tisztában lehetnek azzal, hogy milyen ténykedés vár a tisz
telt esküdtekre. Ha magasztos tanokat kárhoztatnak, avval is csak nem fölöttem, avval ki
mondják saját világuk süllyedtsége felett a megsemmisítő ítéletet.

Mert nem védekezni jöttem én ide, hanem vádolni és ítélni. És ezt az ítéletet a törté
nelem fogja beváltani. Nem, mert én mondtam, hanem mert a múlt minden nagy alakja 
hangoztatja; mert ez az örök igazság, maga az örök törvény az ideál maga, mely minden
ki szívében rejlik és mely feltartóztathatatlanul meg fogja hódítani a világát! (Él j enzés )

*

A beszéd után a törvény kötelező ereje elleni támadás kérdésében 8 szavazattal 4 el
len; a lázi tás kérdésében pedig 10 szavazattal 2 ellen kimondták a felmentő ítéletet.

In: Az állam az igazság ítélőszéke előtt. Budapest, a Budapesti Anarchista Csoport kiadá
sa, 1897.
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Tolsztoj Leó levele

Drága barátom! Nagy örömömre szolgált levele és az újság, melyben pere elő van adva. 
Nem vártam volna, hogy beszéde után fölmentik. Egyrészről ez valóban, amint ön mond
ja, annak a jele, hogy az idők érlelődnek. De másrészről valóban csodálatos és elszomorí
tó dolog, látni, hogy olyan államban, mint Magyarország, ahol ön mindenképp szabadon 
terjesztheti gondolatait, az igazságnak olyan kevés híve van. Megszokott dolog különösen 
nálunk Oroszországban az a feltevés, hogy a kormány okozza, hogy az emberek mind 
nem fogadják el az igazságot. De önöknél, ahol ilyen beszédeket a bíróság előtt tartani le
het és még inkább Franciaországban, Amerikában és Angliában, ahol még nagyobb sza
badság uralkodik, könnyű belátni, hogy az igazság legnagyobb ellensége nem a kormány, 
hanem a kettős világias keresztényellenes világnézet: az egyházi álkereszténység és a ma- 
terialista-ateista-szocialista világnézet, mely az embereket az igazságtól elválasztja, mely 
eddigi életmódjukat megváltoztatja. Evvel a két démonnal kell küzdenünk, és nagyon ar
ra ügyelnünk, nehogy az egyikkel vagy a másikkal alkura lépjünk. Látom, hogy Ön ezt a 
harcot nagy bátorsággal és eréllyel folytatja, és örvendek rajta, hogy ezt tudom.

Jasznaja Poljana, 1897. június 11.
Tolsztoj Leó

Állam nélkül, 1897. július
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Reform

Ma már minden valamirevaló fickó azt mondja: reformokat akarok. E pontban vala
mennyien megegyeznek: a király és a pápa, klerikálisok és liberálisok -  és a szociálde
mokraták. Mert senki sem akarja magára vonni azt a gyanút, hogy reakcionárius. Mind
nyájan részt akarnak venni a művelődés munkájában, mindnyájan akarják a nép haladását 
az ő általuk kijelölt irányban.

Céljaikban azonban mindenesetre különböznek egymástól. Az egyik a nép üdvét a 
vallásos hithez való visszatérésben és az uralkodóházhoz való hűségben látja, a másik a 
zsidók kiűzésében, s úgy a termelést mint a kereskedést „a jámbor istenfélő keresztények” 
kezébe szeretné látni, a harmadik „szabadelvű szellemtől” áthatott törvényekben. És vég
re a szociáldemokraták? Ok a nép magasabb üdvét az egyéni vagyonnak társadalmi va
gyonná való átalakítását követelik. Ez utóbbiak első pillanatra forradalmiaknak látszanak, 
de amint látni fogjuk, ők is csak a reformálok nagy egyvelegéhez tartoznak.

Mint reformátorokat valamennyit az a törekvés jellemzi, hogy a meglévőt kifoldoz- 
gatni, kitatarozni, támogatni és kiépíteni akarják. A régi, korhadt, minden ízében roskado
zó épületbe alátámogatással, kisebb-nagyobb változtatásokkal okosabb vagy ostobább ku- 
ruzslással új életerőt akarnak önteni.

Vajon látják-e ezek a jó emberek, hogy ez esztelenség? Azok, akiknek a mai rend 
fennállása érdekükben áll, tudják nagyon is jól, de úgy tesznek, mintha nem tudnák, hogy 
a nép kegyét el ne veszítsék, és azok, akik a mai rendet komolyan mellőzni akarják és 
mégse tudják azt, hogy a fennállón minden reformálás botorság, azok együgyű álmodo
zók minden erőlködésük dacára is.

A klerikális képmutatók, kik a haladás csillogó ruhájában lépnek a nép elé, szeren
csére sokat veszítettek már egykori nagy hatalmukból.

Ma már a nyomorban élők nagy része előtt, szemben az óriási gazdaságokkal és azok 
őrült pazarlóival, esztelen igyekezetté válik a vigasztalás, hogy holtuk után a túlvilági 
boldogsághoz jutnak. A vidéken azonban, ahol a nép a kemény munkától és a rossz isko
láktól elbutítva él, ahol az előre haladottabbakkal való érintkezés el van vágva, ott sikerült 
ezeknek az uraknak ígéretekkel és az „Isten-káromlók” szidalmazásával uralmukat fenn
tartani. Hogy ők mesterségüket, a képmutatást, a hazugságot, az ígéreteket kitűnően értik, 
bizonyítja az a körülmény, hogy az ő előőrseik, a keresztény szocialisták, antiszemiták, 
vagy a néppártiak, ahogy őket nálunk nevezik — demokratikus és szocialisztikus jelsza
vakkal megkísértették zászlójukra feleskettetni az iparos proletárokat, és így a szociálde
mokratákkal a küzdelmet felvenni. Hogy ők vesztenek, az bizonyos. Bármilyen uralkodó
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előtt való lealázkodást — legyen az Isten, állam, király vagy egyéb — el fog űzni a szabad 
anarchisztikus gondolkozás.

Jelenleg az antiszemitáknak legtöbb híve van a kisiparosok és kisgazdák között. És 
a vallásilag korlátolt s politikailag együgyű társadalmi réteg be van ékelve két ellentét
ben álló osztály közé: a tőkepénzesek és a proletárok közé. A tőkepénzesek, kik legtöbb- 
nyire liberálisok, már helyzetük és elveik folytán sem érthetik a kisemberek sóhaját és 
nyögését; és enyhítésért való tömeges feljajdulásukat csak gyermekes neveletlenségük 
kitörésének tekintik, annyival is inkább, mert véleményük szerint a szabad verseny idő
vel a társadalom minden kárát úgyis magától pótolni fogja, és elvégre nekik magától ért
hető dolog az, hogy kell szegénynek, meg gazdagnak is lenni. Ez utóbbit hiszi a „kisipa
ros” is ugyan, s amit ő akar, az nem ennek az ellentétnek megszüntetése, ő valamivel 
jobb üzletet és valamivel jobban terített asztalt kíván; minden nehézkessége mellett 
azonban észreveszi, hogy a liberálisok nem akarnak és nem is tudnak rajta segíteni, s 
bosszankodva fordul el tőlük. A proletár, amennyiben osztálytudatos, azt mondja a „kisi
parosnak”, ki még minden erejével az ő úgynevezett tulajdonán csüng, hogy csak akkor 
lesz megmenthető, ha ő is proletár lesz, s megkísérli a tudományos nemzetgazda Marx
ból bebizonyítani, hogy a kisiparnak tönkre kell jutnia. Ez nem tetszik neki, akárcsak a 
haját húznák, s amellett még a pap is hirdette a szószékből, hogy a szocialisták a hívőket 
istentől eltávolítani akarják. S hátha még az anarchistákról hall valamit, összerezzen, 
mint a meglepett nyúl és -  keresztet vet. Begyöpösödött agyában szömyalakok merülnek 
fel, épp olyanok, aminőknek kedvenc lapjuk és papjuk festette, kik tőrrel és dinamittal 
fölfegyverkezve, az államot, az uralkodót és a családot tűzzel-vassal elpusztítani akarják. 
Nem csoda hát, ha mindenkitől elhagyatva, rögtön lelkesülve csatlakozik ahhoz a hívó 
szóhoz, amit még szebben öltözött magas állású urak ordítanak a fülébe korcsmákban, 
templomokban: a zsidó minden bajnak az oka, le velük! Gyengévé és tehetetlenné válik 
kezükben mint mindazok, kik a segítséget nem magukban, hanem másokban keresik, és 
mindig hű csatlósa ezeknek a „magas állású” uraknak és a reakció erős várául szolgál.

Ily módon nekünk úgy tűnik fel az egész antiszemita reformakció, mint valami ho
mályos törekvés kicsinyes dologért, a sötétben a vigasztalanba vergődés. S ha elég éles 
hallásunk van, kivehetjük abból a kiáltásból „a zsidók és az urak” ellen azt a zsivajt is, 
mely a törekvéssel egyesülve beletorkollik az államszocializmus nagy áramába.

Nem gyanúsítás ez a szociáldemokratákkal szemben?
Azt mondtuk az előbb, hogy első tekintetre forradalmároknak tűnnek fel, hisz a je

lenlegi rendet mellőzni akarják. Az antiszemitákkal az a közösségük van, hogy az állam 
és a törvény alapján állnak és a törvényes harcot nagy nyomatékkai hangsúlyozzák.

Míg azonban az antiszemiták „jogukat” néha igen szenvedélyesen követelik, a szo
cialisták emennél a fajánál mindig nagyobb és nagyobb bágyadtság kerül napvilágra — 
ezek ugyanis a nemzetgazdászati materializmus ortodox hívei, amely azt tanítja nekik, 
hogy a társadalom alakulása független az emberek akaratától, mert az a termelési módban 
rejlő törvények szerint fejlődik.

Ok e tannal bizonyára gyógyíthatatlan ellentétbe kerülnek, hogy ha az államtól, mely 
szerintünk a nemzetgazdászat terméke, javításokat, Jogokat” kémek; mert végre is e „kö
veteléseknek” mégis csak az az értelmük van, hogy a mindenható nemzetgazdaságba ha
talmasan belenyúlnak. Őrültség pedig ez az ő tanaik szerint; mert az állam vagy szükség
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képp a nemzetgazdászat által létrehozott „épülete” a társadalomnak, akkor az ő törvényei 
a mai állapotokon változtatni képtelen, mert az okozat az okot nem szüntetheti meg, vagy 
pedig belenyúlhat az állam változtatólag a nemzetgazdászatba, de akkor a társaság alaku
lása nem független az emberek akaratától. De az a tény, hogy a mai rendhez fordulnak és 
politikai befolyással a fennállón mindaddig kísérletezni akarnak, tudniillik amíg abból 
valami „új” nem kerül ki — ez az, ami őket, mint reformátorokat jellemzi. Mentségükül: 
mert szeretnének ők is „forradalmárok” lenni, a természettudományokból egy tételt köl
csönöznek ki s fontoskodó arccal mondják: a természet nem csinál ugrásokat. Eltekintve 
attól, hogy e tételt a természet vajon helyben hagyja-e, s vajon rá illik-e társadalmi és po
litikai berendezésekre, az tény marad, hogy az államban való munkálkodásból, ha idővel 
az állam mai külső megjelenését elvesztené is, mindig csak új állam és új törvények ke
rülhetnek ki. Vagy más szóval: mindaddig, míg nem emelkedünk az állam és az ő törvé
nyei fölé, a szolgaság és barbárság fenn fog maradni. Ez a reform szavuk értelme.

Rámutattunk az imént oly pontra, mely minden reformátort felismerhetővé tesz. Vala
mennyien azt az erőt, mely hivatva volna eredménnyel és átalakítólag belenyúlni a mai 
nyomorba, nem saját magukban, hanem magukon kívül keresték: istenben, államban, jog
ban, törvényben. Nem csoda hát, ha valamennyien hajótörést szenvednek, és a szabadsá
got, ami után vágyódnak, minthogy külső tárggyá tették -  sohasem érhetik el. Új törvénye
kért kiáltanak, s nem veszik észre, hogy ezáltal a törvény hurka oly szoros lesz, hogy úgy 
éviekéinek benne, mint a halak a hálóban -  ők védelmet kémek az államtól és az állam ad 
nekik törvényt és engedelmességet kényszerít ki - ,  fel nem foghatjuk, hogy a szabadságot 
külső berendezéssel sohasem lehet elérni, annak minden ember szívében már élnie kell.

Mind ez okoknál fogva mi nem vagyunk reformálok. Mi legyőztük azt a szolgát, aki 
urától felszabadítását kéri, nekünk semmi közünk sincs az államhoz.

Az államnak az nem veszedelmes, ha az őáltala adott jogokat teljesen kihasználjuk, 
mert hisz ezáltal csak szélesebb alapot nyer, az se veszedelmes, ha követeljük, hogy a 
proletárok részt vehessenek az állam által adható politikai jogokban, mert hisz ezáltal az 
állameszme mindig szélesebb és szélesebb körökbe hatol bele és csak nyer általa erőben 
és kiterjedésben, mert újításokkal tökéletesbíteni igyekszünk! Hanem az veszedelmes, ha 
az ember fölébe emelkedik s azt mint oly intézményt, mely az emberek leigázására vezet, 
elítéli. Ezáltal elvonjuk az államtól az életkedvet, s ki kell neki száradnia, mint a korhadt 
fának. Mert míg az ember ezt be nem látja s részt vesz az államban, addig mint hasznos 
intézményt ismeri el, s jogot ad neki arra, hogy rajta és mások felett uralkodjék.

Ha szenvedő társaink belátják, hogy előbb saját keblükből kell kipusztítaniok a rab
szolgát, s csak akkor vihetik véghez a rabszolgabilincsektől való felszabadulást: akkor 
még azt is be fogják látni, hogy az állam a törvény az elnyomatás és a kizsákmányolás fő 
tényezői.

Akkor nem fognak többé az uralkodó hatalmasoktól segítséget kérni, hanem önként 
csoportosulni és saját erejükből építeni fel az új világot. A szabadok világát, ahonnan bor
zadva fogunk visszaemlékezni arra a barbárságra, mely bennünket ma körülvesz. Az em
beriség hajója akkor már kikötött biztos kikötőjében, az anarchiában.

Állam nélkül, 1897. január 29.
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Krausz Károly

Agrárszocializmus

E gyűjtőnévvel a fogyatékosságok és bajok -  helyesebben gonosztettek -  összességét je
lölik, melyek a fennálló társadalmi szörnyűségek folyományaként, a jelenlegi társadalmi 
alakulás valamint az uralkodó világnézet és gondolkodási mód tarthatatlanságát, romlott
ságát, s gyalázatosságát igen találóan és kitűnően illusztrálják. Eme illusztráció tárgya: a 
művelődési bestia és a kultúrbarbár, teljes nyomorúságos, süllyedt erkölcsű durvaságában 
és elvetemültségében.

Az okok és okozatok eme összessége agrárszocializmus név alatt mutatkozott be a 
lefolyt „Földműves kongresszuson” szociáldemokrata foglalatban.

A szociáldemokrata állami párt magára vette, hogy eme társadalmi bűntettet, helye
sebben agrárszocializmust szalonruhákba burkoltan az állami méltóságoknak hivatalosan 
bemutassa, ama titkos szándékkal, miszerint magát mindkét pártnál — az elnyomottaknál 
valamint az elnyomóknál — közvetítőként ajánlatossá tegye.

Volt alkalmunk mezei munkásokkal beszélni, kik ezen álarcos játék ellen erélyesen 
óvást emeltek. Kijelentették, hogy semminemű központi vezetőségről tudni nem akarnak, 
hogy a szabad egyezkedés elvének és a föderalizmus alapján önmaguk és saját módjukon 
akarják ügyeiket tárgyalni, azaz röviden, hogy minden kényszert elvetnek és az anarchia 
álláspontjára helyezkednek.

Nehezteltek a szorítás és kényszer miatt, melyeket a „pártvezetőség” reájuk tukmált. 
Ünnepélyes óvást emeltek az elébük rágott programok miatt. Mint érdekteleneket és a ba
jok alapos orvoslását gátlókat kímélet nélkül elvetették az ajánlott eszközöket és eszkö- 
zöcskéket.

Az álarcoskodások, a korlátok s előkészületek megakadályozták azonban az eziránti 
határozott kinyilatkoztatásokat a nyílt ülésen. Ha mindazonáltal a fenti akadályok vala
mint demagóg behálózás dacára ilyféle kiáltások hallatszottak többek közt, mint a párizsi 
hazafiságellenes ligának jelszava: „Sans dieu et sans patrie!” „Isten s haza nélkül!” úgy 
nemcsak szenvedélyre s elkeseredettségre lehet következtetni, hanem ama törekvésre is: 
hogy kifejezésre jusson az, amiért küzdeni eltökélték.

Ha e tényeket itt felsoroljuk, ezt csak azért tesszük, hogy felnyissuk szemüket azok
nak, akik netán azt hiszik, hogy ebben a szociáldemokrata „farsangi tréfában” az agrár
szocializmus sebének teljes mélységét s nagyságát látták.

E seb iszonyúságára mutat azonban az, hogy álcázott formája dacára ama sikere volt 
-  ha ugyan nevezhetjük annak —, hogy az egész polgári sajtó kezeit összecsapva jajveszé- 
kelve orvos után kiáltozott.

101



Különösen a Pester Lloyd (1897. febr. 1 -jei) vezércikkében, mely egyébként gyakran 
mutatta már ki rokonszenvét a szociáldemokrácia iránt; nemkülönben a Neue Pester 
Journal (1897. febr. 4-i) vezércikkében azon vannak, hogy a szociáldemokrácia fellépését 
ez ügyben „szelíd riadófújással” sikeressé tegyék.

Mi azonban, kik a sebet a bűntettel a maga rettenetes meztelenségében ismerjük, 
nem vagyunk a helyzetben, hogy „szelíden riadót fújjunk”, nem vagyunk képesek, mint a 
Pester Lloyd „egykedvűségünket” megőrizni, s bosszankodást érezni. Teljesen más érzel
mek rendítik meg a szívünket, midőn mi gondolunk arra, hogy: „Ha a terjedelmes, fénytől 
sugárzó teremben egy elegáns úr kifogástalan szalon öltözékben a dúsan terített asztal 
mellől felemelkedik és pezsgőtől habozó poharát az agrámyomortól való megszabadulás
ra üríti”. Midőn mi gondolunk arra: „hogy élvhajhászó tekintetnélküliség, ravaszsággal 
egyetemben ’antiszemitizmus’ orvé alatt erkölcsi talmiságok mögé rejtőzik, otthon pedig 
parasztjait nyugodt lelkiismerettel nyúzza.” Nem bosszankodás, hanem harag, felháboro
dás, megvetés sugallja nekünk ilyen emberek, ily művelődési bestiák és kultúrbarbárok 
jelzőit.

Midőn efféle agráriusok mondják fel uruknak a hűséget, mivel nincs tán elég jegük 
pezsgőjüket lehűteni, ha az állam fejőstehénnél egyebet számukra nem jelent, s a vallás 
csak arra jó nekik, hogy „kizsákmányolásukat” a „törvényesség glóriájával” és a szent
séggel övezze.

Mire valók e dolgok a földmunkásnak, ki minden nyúzatása és vesződése mellett 
szánalmas kecmergésére naponkénti 13 krajcárnál többet magának szerezni nem tud? 
Kiknek eme júdásbérért naponként 18 óra hosszat kell majd dolgozniuk és ezenfelül 
évente 60 napot minden jutalom nélkül a rabszolgabárók szolgálatában robotolniuk kell!

Tehát a forradalmi láz hasztalan rázta meg Európát?
Az embervémek tengere hasztalan folyt tehát? Álmodunk-e, vagy ébren vagyunk 

tán? Tehát ilyenek a szabadelvű -  vagy a feudális -  állam viszonyai? A feudális hűbér- 
nökség valóban maga a paradicsom e liberális pokollal szemben.

A lovat, az ökröt, a munkaállatot táplálják és ápolják, istállót kap és eleséget. Csak 
neked szegény ember fiának adja a liberális állam a szabadságot: magadat kínzóidnak 
„elégtelen kenyérért” eladhatni. És ily állapotok mellett merészkednek „a birtok köteles
ségéről” és „a nagybirtokosok nagylelkűségéről” beszélni! Nem úgy hangzik-e ez, mintha 
a dögkeselyűt felkérnék, hogy táplálkozzék gyökerekkel; mintha a tigrist barátságosan 
felkérnék, hogy áldozatát fájdalom nélkül marcangolja szét?

A „képviselőház” és a „kormány” segítsen szerintük? Én részemről inkább vagyok 
hajlandó e butaságon nevetni, mint bosszankodni; vagy nem „képviselőház” és „kor
mány” okai-e ez állapotoknak? Mióta szokásos úgy okoskodni, hogy az ok megszünteti 
az okozatot? Vagy a polgár és szociáldemokrata olyannyira megfeledkezett tán az okság 
törvényéről?

Ha az okozatot akarjátok eltörölni, úgy szüntessétek meg az okot; azaz magyarán 
mondva, legyetek anarchisták és az agrárszociális kérdés meg van oldva.

A képviselőház a kizsákmányoló osztályt képviseli; vagy tán nem? Az állam a lénye
ge és kivonata eme képviseletnek; vagy tán nem?

Ezt nem tagadhatjátok, ha az igazságnak szót engedtek, és így a sziklánál szilárdab
ban áll az a következtetés, melyet az előbb vontunk.
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Tegyük fel, hogy az állam feloszlatná földbirtokait a vagyontalan földművesek közt. 
Hisz szívből örvendenénk, ha ez megtörténnék, ha szenvedő társaink szabadabban vehet
nének lélegzetet. De ezzel még távolról sem volnának a helyzetben, hogy a verseny küz
delmet a kapitalisztikus nagybirtokosokkal felvehetnék; egy rövid elkeseredett harc után 
a kuruzsló urak csodálkozva látnák, hogy az állami jószágok a nagybirtokosok karmai kö
zé kerültek és ők ott vannak, ahonnan kiindultak -  a pocsékban.

Abban egyetért a sajtó, hogy „kivételes állapotokkal”, a „szolgabírák gyengéd gon
dosságával” és a „feszes csendőrökkel” a bajt gyógyítani nem lehet és a Pester Lloyd ma
ga is úgy találja, hogy eme eszközökhöz a rég kompromittált múltnak „posvány lehelete” 
tapad.

Érezzük és szagoljuk, amint e posvány lehelet az államépület minden nyílásán és 
szakadékán kiáramlik, a légkört megmételyezve minden haladás sarjadzó életét elfojtva. 
A rothadásba átmenő állam maga oka eme okozatnak és ismételten utalok az okság törvé
nyére.

Értekezésem záradékául és annak bizonyítékául, hogy mennyire hatolt át eszméink 
igazsága minden rétegen a Neue Pester Journal fent nevezett cikkének befejező monda
tait, változatlanul közölhetem: „Csak szellemi forradalmak számíthatnak sikerre. És ép
pen ezért erőszak rendszabályok alkalmazása ily mozgalom ellen elvetendő. Egyéneket le 
lehet lövetni, egy mezőt holtakkal lehet borítani. Valóban nagy és igazságos eszmék azon
ban halhatatlanok."

Egy ily nagy, hatalmas és igazságos eszme a mi világnézetünk, mely a szabadság 
szeretetalapjain épül fel — az anarchia.

Állam nélkül, 1897. március 5.
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A haza, az állam és a felekezetiség

A haza és az állam jelszó alatt követelnek el mindent a néptől. Ezek azon jelszavak, me
lyek hangoztatott érdekei miatt kell adót fizetnünk, vagyis a birtokunkban levő dolgoknak 
az igazsággal össze nem egyeztethető, nagy mérvben való megvámolását megengednünk 
s mindenféle katonai és egyéb szolgálatokat teljesítenünk. Ezekért kell házi tűzhelyünket, 
szeretteinket elhagyni, drága időnket elpazarolni, életünket, egészségünket kockára tenni, 
agyonkínzó fegyvergyakorlatok és olykor háborúkba, az emberek mészárszékére való me
nés által.

Életünknél, magunk és családunk boldogságánál, egyszóval mindennél előbbre va
lónak kell azt tekintenünk. Igen, előbbre valónak! S miért? Mi az az állam, vagy mi az a 
haza? Talán az a földterület, melyet Magyarországnak neveznek? Vagy talán az a nép, 
mely mindentől kifosztva, dacára annak, hogy életét, vérét áldozza érte, rajta kínlódik? 
avagy talán a földön levő házai, épületek? Óh nem! Egyik sem, sőt a három együttvéve 
sem. Nem, legalább a hatalmasok és a népdirigálók nem érthetik ezt így -  mert ha a népet, 
a földet, a rajta levő épületekkel értenék hazának, úgy akkor ők volnának, vagy legalábbis 
őket kellene a legnagyobb hazaárulóknak tekinteni, mivel a népet a földből s mindenből 
ők semmizték s semmizik ki, és kárhoztatják ezáltal embertelen életmódra. Mert az embe
riség nagy részének egy talpalatnyi föld és egy akkora hajlék nélkül, hol maga és családja 
meghúzódhatna, minden emberi tekintély, méltóság és polgártársaival tanácskozás céljá
ból való egyesülési, gyülekezési jog és szabadság nélkül kell vergődnie; csak annyi sza
badságot engednek neki, hogy: ha nem tetszenek az ő általok engedettek, szabad neki itt 
éhen halni.

Hogy tehát a hazaárulók ne ők legyenek -  bár eltagadhatatlanul ők azok - , ezért nem 
akarják érteni a földet, s a rajta levő népet a haza szó alatt. No, de hát akkor mit értenek 
ők az állam és haza alatt? Vagy mi hát az az állam és haza?

Az állam és a haza őszerintük nem más, mint a népet dirigálok és úri szerepet játszók 
szervezkedése.

Az állam és a haza tehát így valóban nem egyéb, mint szervezkedés, csakhogy azok 
szervezkedése, akik erőszakkal és furfangossággal a hatalmat a kezükben tartják és a nép 
sorsa intézésének ürügye alatt az ő szervezkedésük tagjainak érdekeit szolgáltatják a 
néppel.

Bizonyítja ezt az, hogy az állam és a haza érdekeinek hangoztatása mellett csupán 
arra törekszenek, hogy szervezetük tagjainak a semmittevésért nagy fizetésű állásokat te
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remtsenek s henyélésük mellett a nép rovására fényes jövedelmező forrásokat létesítsenek 
s nagyzási hóbortjukból eredő vágyaik kielégíttessenek.

Az állam és a haza jelszók ezek miatt nem egyebek üres frázisoknál, vagyis a nép 
félrevezetésére, megtévesztésére kitalált és a nép megrontására elhitetett hazug fogalmak, 
éppúgy, mint a felekezetiség jelszava. Ez utóbbi mégis különbözik az előbbiektől, ameny- 
nyiben ez alatt egyedül a papok bandája érdekét szolgáltatják egyedül a néppel.

Hogy a nép őket mindennek és igaz hazaáruló cselekedeteik dacára is félistenként a 
nép elejének, az emberiség legjobbjainak s hasznosabbjainak tekintse, azért, vagy annak 
biztosítására, kezükbe kaparintották a nép vezetését. Hogy céljukat annál biztosabban 
elérjék és hogy a nép sorsa egyedül tőlük függjön, hatalmuknál fogva azt is ráerőszakol
ják a népre, hogy csak azt merje akarni, ami nekik tetszik, amellyel az ő érdekeiket szol
gálják s másra még csak gondolni se merészeljen. Ez a haza, ez az állam náluk. Ezeknek a 
népre való erőszakolását tartják ők hazafiságnak. Mindennek bizonyítására elég legyen 
felhoznom a következőket.

Egy pár burzsoá újság a vezércikkeiben nemrég nyíltan azt írta, hogy a legnagyobb 
hazaárulás és hazafiatlanság volna, ha a népnek általános szavazati jogot adnának és ha a 
közügyek vezetésében a „parasztnak” -  mint ők szokták mondani -  a beleszólást megen
gednék. Továbbá, hogy egyedül abban áll a hazafiság, hogy a magyarországi hivatalno
koknak olyan fizetést adjanak, mely által gond nélkül élhessenek meg.

De ha megvizsgáljuk a dolgot közelebbről, az állam, a haza, a felekezetiség képében 
mindig és mindenütt csak őket, az ő bandájukból való egyéneket találjuk és látjuk. Még
pedig a hatalomnak olyan módon való gyakorlása mellett, hogy tekintélyük egész súlyá
val minden jónak, szépnek, a hozzájuk való juttatásán működnek egyedül; amelyből pe
dig az világlik ki legszembeötlőbben, hogy az állam, a haza, a felekezetiség jelszava alatt 
is mindegyik csak a jobb üzletcsinálást tartja szem előtt és hogy annál vannak egymás tá
mogatására.

Tehát mind a haza s hazafiság, mind az állam és a felekezetiség alatt működők szerve
zete tagjainak a nép rovására való jobb helyzetbe juttatása a cél, és emiatt a szervezkedé
süket kell csak a haza, az állam érdekében működésük alatt érteni, s úgy ha a munkásság, 
a kisgazdaközönség, a kisiparosság azt akarja, hogy egyszer az ő államuk, az ő hazájuk, 
vagyis a népé valósuljon meg és ne mindig újabban a néppárt cím alá bújt népbutító pa
pok, mágnás-zsarnokok, szabadelvű és függetlenség szó alatt lappangó úri naplopóké, de 
még a szociáldemokrata jelszóval takaródzó népbolondító demagógoké s csatlósaiké sem, 
kik csak azért hangoztatják -  különösen az előbbiek -  a felekezetiséget és a hazafiságot, az 
utóbbiak meg a szociáldemokráciát, hogy amellett a nép fölé való kerekedésük által, a nép 
rovására jó üzleteket csinálhassanak. A nép tehát, ha nem akarja, hogy még tovább is a ha
zugok, szélhámos stréberek szervezkedése értetődjön az állam s a haza alatt és ne azok ér
dekét legyen kénytelen szolgálni, hanem a munkát végző népét, miáltal a haza és az állam 
is az övéké lesz, akkor igyekezzen minél előbb az egész országot behálózó, községenként, 
foglalkozás szerinti szervezeteken alapuló s egyöntetű szövetséges, független szociálde
mokrata pártot szervezni s alkotni, mely a saját kebléből választott országos szövetségta
nács által vezettessék.
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Ha ezt teszi, meg fognak szűnni a nemzetiségi és felekezeti súrlódások is, azáltal, 
hogy minden nemzetiségnek szabad és önrendelkezési joga és egyik a másikkal csak szö
vetséges lesz, ami által mindegyiknek állama és hazája is lesz. Vagyis a haza, állam a 
felekezetiségi hazug jelszók alatt nem fog a népen egy-egy, az emberiség heréiből álló 
banda zsarnokoskodni, szabad és boldog lesz Magyarország és az egész világ népének 
minden nemzetisége és rétege; mert a haza, az állam és a felekezetiségek cégére alatt a 
központi zsarnokság egyik nemzetiség huncutjaiból és rosszaiból sem fog sehol fennálla- 
ni, mint most.

Földmívelő, 1897. április 9.
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A szövetségtanács feladata és alapja

A szövetségtanács feladata abban áll, hogy feltárja a városi és községi munkásszövetsé
gek eljárását irányító szakszervezeti vezetőségeken alapuló, ugyancsak a városi vagy 
községi helyi érdekek körül mozgó pártvezetőségekkel a társadalom legkisebb körének 
élénken érzett bajait, és hogy gondolkodjon azok orvoslásáról. Továbbá, hogy képviselő- 
testületet képezzen a ma fennálló társadalom keretén kívül szorítottak ügye iránt való in
tézkedéseknél és hogy a mozgalomnak egyöntetű országos eljárásokra és egyéb teendők
re nézve tanácsot adjon. Hogy az ország különböző helyein választott tagjai által kapcsot 
képezzen annálfogva is, hogy tagjai a megválasztó elvtársakkal levelezésben állnak, egy
mást mindenről értesítik és tudósítják. Az emberi tekintélyért, méltóságért és a jobb hely
zet elérhetéséért folyó küzdelemnél pedig az irányítás szerepét vigye a mozgalom helyes 
útra való terelése és az alapeszme ismertetésével. Tanácsoljon oly dolgokban, melyekben 
nehéz az eligazodás és az egyöntetű eljárás tekintetében. Intézkedjen a független szociális 
pártlapban közlendők iránt. Ez fontos amiatt is, hogy általa a városi és községi munkás
szövetségek és szakszervezeteken alapuló és ugyancsak városi és községi pártvezetősé
gek folytán egészséges szervezet teremtessék meg, minek következtében a különböző 
kör- és foglalkozásbeliek keblében egymás iránt való tisztelet és testvéries együttérzés 
verjen gyökeret, hogy a munkásságnak az igazságot akaró tagjai közt azon nézet erősöd
jön meg, hogy mindegyik foglalkozás egyenlő értékű az életre nézve, ami által azután 
nem becsüli túl egyik foglalkozásbeli sem a magáét a másik rovására.

De hogy a szövetségtanács országos vezetőségként szereplő tagjai sem váljanak a 
nép uraivá, hanem csak megbízottjaiként tekintessenek; visszavonható megbízólevéllel 
küldendő minden megválasztott a szövetségtanácsba, mely megbízólevél a miheztartás
hoz való utasítást is magában foglalja. Utasítással amiatt, hogy ha nem a köz-, hanem a 
magánérdeket akarná szolgálni, vagy hogy ha a magára vállalt kötelezettségének nem tesz 
eleget, az ülésekről elmarad, akkor a bizalmatlansági szavazással a megbízás visszavon
ható legyen bármikor. Az utasításnak e tekintetben az a jó oldala is megvan, hogy a kül
dők tudják, hogy a szövetségtanács tagjául megválasztott az ő érdeküket fogja képviselni. 
De kell utasítás azért is, hogy a szövetségtanács se nőhesse ki magát uralkodó testületté 
ismét a munkások, kisiparosok és kisbirtokosok fejére, mivel épp az ellen küzdünk. Mert 
mi most az állam? Nem más, mint egy csoport emberből álló uralkodó testület. Ezt nem 
akarjuk és nem akarhatja, aki igazán a népérdekeket tartja szem előtt, mivel ismerjük már 
az efféle uralkodó kompániák átkát, csapását, minden tekintetben nyilvánuló káros voltát.
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Ilyen például már a budapesti pártvezetőség is, mely számos jellel kimutatta, hogy 
uralkodó testületté akar válni. Mégpedig milyen elemek uralkodó testületévé, azt már ol
vasóink körülbelül jól tudják. Ezen elemeknek bővebben megismertettük már több ízben 
külsejét, belsejét.

Nem akarjuk, hogy az egész társadalom, egyelőre a munkás tanácsadó testületének 
tagjai ezután is akként bízassanak meg, miként a legutóbbi pártvezetőség tagjai. Felugrik 
az egyik stréber a szószékre s ajánlja a másikat. A tájékozatlan munkásgyűlés pedig egy
hangúlag elfogadja anélkül, hogy felvetné a kérdést: vajon miféle biztosítékot tud nyújta
ni az a szélhámos svindler arra, hogy a munkások, főleg a földművelőmunkások és kis va- 
gyonúak értékeit méltón tudja képviselni? Mivel ha az így menne, akkor ismét gubát 
cserélnénk, vagyis a gyűlölt hatalmasok uralma helyett egy még zsamokabb uralom alá 
kerülnénk.

Mi ezeket nem azért hozzuk fel, hogy háttérbe akarnánk szorítani valaki vagy vala
mely osztályt, avagy felekezetbelieket. Mi nem akarjuk kizárni senki fiát az új társadalom 
előnyeiből, de azt sem akarjuk, hogy egy bizonyos, a népre veszedelmes elem uralma tá
madjon újra. Ezt jól értse meg mindenki s ne értse arra, hogy mi talán a társadalomnak 
egy rétegét üldözni akarjuk. Mi csak a veszedelmest üldözzük, akárhonnan kerüljön is 
elő; akik a szent eszme ürügye alatt a szegény nép rovására akarnak maguknak hasznot, 
jobb üzletet csinálni, mint egyébként tudnak. Akik tehát amiatt támadnak bennünket, azok 
csak azt bizonyítják, hogy fején találtuk a szeget. Az fáj nekik, hogy a veszedelmes szán
dékukat felismertük s nem sikerült kivinniük. Vigyázzátok tehát csak jól meg az ellenünk 
beszélőket! Rá fogtok jönni, hogy igazunk van.

Alapgondolatunk tehát az, hogy a jövő társadalom szervezése hasonlítson az élő em
berhez. A legkisebb tagja legyen minden egyes ember, második tagja a városi és községi 
munkásszövetségek a szakszervezetekkel, a harmadik tagja a városi vagy járási pártveze
tőségek, negyedik tagja az egyöntetű eljárást irányító és tanácsadó országos szövetségta
nács. Ezek mindegyike végezi a maga dolgát, de csak azért, hogy az egész társadalom 
egészségesen éljen, vagyis egyik ember a másik felett ne úr legyen, hanem egy nagy, élet
ben egyenlő hasznos munkás, tényezője. A részleteket az adai kongresszusra s a további 
tapasztalatra bízzuk. A mag, azt hisszük, életrevaló, majd kinő belőle az ág, lomb, virág és 
gyümölcs.

A szövetségtanács feladata s alapja tehát ez. Benne mindenki megtalálja azt, hogy 
nem uralkodni akar, hanem a népért tenni ami csak lehetséges; mivel a nép minden tagjá
val fog együttműködni, úgy, hogy egyik sem a másik hátrányára jár el.

Hogy pedig ez létezhessen, azért a népbutító papoknak, kik, hogy a népet bátrabban 
zsebelhessék, a lelki világától fosztják meg és az emberi jogot, boldogságot durva erő
szakkal elrabló mágnásoknak és még a hivatalos hatalommal visszaélőknek és hazug ta
nultak bandájának is az uralmát akarjuk megszüntetni, de azzal, hogy ezek helyébe az iz
raeliták közül kikerült szélhámos svindlerek s a nem izraelita ravaszok és lump hősöknek 
a seftelő uralma se valósuljon meg, melyet az említettek a szociáldemokrata jelszó alatt 
akarnak létrehozni.

Mi nem akarjuk ezt azért sem, mivel a szocializmus célja az, hogy se úr, se szolga ne 
legyen, hanem csak uralomnélküli egyenlőség, melyet csak szövetségesként élő emberek 
valósíthatnak meg. Mivel tehát egyenesen a nép, vagyis az elvtársak a saját körükben és
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nem a kongresszusra küldöttek közvetítése által választott tagokból álló szövetségesek ta
nácsának képezheti feladatát és eljárásuknak alapját az egyenlőség, testvériség és szabad
ság megvalósítása, azért újólag kiáltjuk: Éljenek a független szociális elven alapuló vidéki 
pártvezetőségek! Éljenek a szakszervezetek vezetése mellett fennálló munkásszövetsé
gek! Éljen az országos vezetőséget képező szövetségtanács!

Le az uralkodni vágyó banditákkal, akármelyik rétegéből legyenek azok az emberi
ségnek!

Földmívelő, 1897. május 28.
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Független szociáldemokrácia

Az emberiség egy-egy csoportja mindig egy bizonyos jelszó alatt küzdött joga, szabadsá
ga kivívásáért vagy a kivívottak megőrzéséért. Minthogy ez így szokott lenni örök idők 
óta, mert másképp összetartozás nem létesülhet, mi is úgy tettünk: kiválasztottuk „a füg
getlen szociáldemokrácia” jelszót. Hogy miért független szociáldemokrata és miért nem 
csak a szociáldemokrata szót, ennek több oka van.

Első az, hogy a szocializmust azon elferdítéstől akarjuk megvédeni, melyre a saját 
hasznát hajhászó és nem az egész emberiségért harcoló elemek akarják terelni.

Második oka, hogy mi az egyéni függetlenség megteremtését, vagyis mindenkinek a 
vagyoni függő helyzetből való kiszabadítását az önrendelkezési jog biztosításával akarjuk 
megvalósítani. Mivel a szocializmusnak a legelső feladata az uralomnélküliség létesítése, 
hogy se úr, se szolga ne létezzen, hanem csak önrendelkezési joggal bíró szabad, ember
társaikkal szövetségben — nem alárendelt helyzetben — élő emberek legyenek.

Harmadik oka, hogy Magyarországon a szociáldemokrata szó meggyalázva van már 
azzal, hogy azt csupán külföldiek, németek terjesztik s hogy mi azoktól függünk; továbbá, 
hogy az izraeliták csavargóiból kikerült stréber hazudozók, a nem izraeliták közül pedig 
egy kis koncért a rebakosok bérencévé szegődött lumpok szerepelnek csak, kiknek a ma
gánélete mindenki által becstelennek, tisztességtelennek tartatik. S kik a nép rovására a 
seftelők uralmát akarják megteremteni. Hogy tehát a népet a különcködők és a rebakosok 
uralmának megvalósítására törekvő szélhámos svindler Náci gyerkőcök atyáskodásától 
függetlenítsük: a „független” szónak a „szociáldemokrata” előtt való alkalmazását nélkü
lözhetetlennek tartottuk.

Negyedszer azért tartottuk szükségesnek a független jelzőt hangoztatni, mivel a szo
cializmus eszme úgy lett megismertetve elvtársainkkal, hogy a demokrácia szó is hozzá 
van a szocializmus szóhoz fűzve. A demokrácia pedig a népuralmat jelenti. Mondhatjuk, a 
nép megtévesztésére lett odaszőve, mivel a nép zöme sohasem uralkodhat, hanem csak a 
nép közül kiválasztott egy-két vagy legfőbb néhány egyén. Valószínű, hogy azért is tol
dották a szocializmushoz, mert így reméltek uralomra jutni azok, akik tették.

Ha pedig uralomról van szó, a szocializmus már meg van sértve, mert úgy nem állhat 
fenn az egyenlőség teljes valóságában. Hogy tehát a szociális szó sértését és hogy a nép 
közül kiválasztottak zsarnok uralmát is elkerüljük s az egyenlőség biztosíttassék, ha már 
az uralom szót jelentő demokrácia ott van, a független szóval való ellensúlyozását ezért 
tartjuk szükségesnek.
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Tehát független szociáldemokrata és nem csupán szociáldemokrata címet ezek miatt 
vettük fel. Nem való hát, hogy mi abból a szempontból használnók azt, mint a burzsoá 
pártok, kik a függetlenség alatt egyedül csak Magyarországnak Ausztriától való függet
lenségét értik s akarják elérni, de az egyéni függetlenséget és szabadságot nem.

Azt hisszük, hogy ezek miatt helyesen cselekedtünk azzal, hogy a független szót a 
szociális szó elé alkalmazzuk. Helyesnek gondoljuk azért is, mert ezáltal a szocializmust 
a szociális társadalmi rend alakítására vonatkozó törekvőknek elferdíteni egyesek előnyé
re nem engedjük, hanem olyan irányban igyekszünk visszaterelni a mozgalmat, amilyen 
eredetben volt, amely szerint minden ember független lehet a hozzá hasonló másik gyarló 
embertársától, amellett boldog és szabad.

Igen, mert ha a szociális társadalmat úgy engedjük alakulni, hogy az egész ország te
rületeit később is egy Budapesten létező központi erőszakos hatalom rendezze, mint 
most, úgy az veszedelmesebb lenne még a mai társadalmi rendnél is, mivel a közös ter
melés által akkor senki vagyoni függetlenséggel nem bírna, és így nem lenne, aki az or
szágos hatalommal szembeszállni merne, mivel a központi hatalomnak a termelés minden 
szála a kezeiben összpontosulna, s azáltal az ellene vétőket éhhalálra is kárhoztathatná.

Eszerint a szociális társadalmi rend üdvös az emberiségre csak úgy lesz, ha egy-egy 
város vagy egy-egy járás képez egy kis köztársaságot és mindegyik maga termel közösen 
és maga intézi a maga sorsát is függetlenül, de szövetségben a más városokkal vagy járá
sokkal, hogy a nemzetköziség fennálljon.

így a megválasztott egyének sem teremthetnek maguknak uralmat, mivel a maihoz 
hasonló egész ország felett való zsarnokhatalom ezáltal nem jöhet létre, amely a népet 
megrontani törekvő megválasztottakat támogatná. S ha az nem létezik, a nép mindig sza
bad marad, mivel a mai elöljárók helyett szereplő megbízottjaikat a kezükbe adott hata
lomtól könnyen meg tudják fosztani a bizalmatlansági szavazattal.

A nép ezek által a maga ura lesz, nem pedig az alkalmazott hivatalnokainak szolgája, 
mint ma. Ennélfogva merjük remélni, hogy elvtársaink a nézetünket elfogadják és a füg
getlen szónak a szociális jelszóval való alkalmazását helyeslik és azt fogják velünk kiálta
ni: Éljen az uralomnélküliség! Le az uralkodni vágyókkal!

Földmívelő, 1897. június 4.
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Schmitt Jenő Henrik

Teológia és anarchia

A teológia világnézete több tekintetben az anarchizmussal összeférhetetlen.
Először is összeférhetetlen a teológia mint Istenről szóló tan, oly értelemben, hogy 

menny és föld felett egészen külső emberhez hasonló, mindent bölcsen kormányzó túlvi- 
lági mennyei urat feltételez, az anarchia alapgondolatával, az uralomnélküliség gondola
tával, amennyiben sem a mennyben, sem a földön erőszakuralmat el nem ismer, ezt a 
gondolatot tehát mindenható korlátlan külső erővel uralkodó mennyei úr képében nem di
csőítheti és szentesítheti.

Az anarchia éppen ezt az alapgondolatot kárhoztatja és erkölcsileg elveti. Ha tehát 
teológia alatt ilyen mennyei erőszakuralom elismerését értjük, avagy pedig kereszténység 
alatt az eddigi egyházi értelemben szükségképpen teológiát értünk, akkor tompa elméjű 
vagy éppen rosszakaratú ferdítés vagy arcátlan hazugság, ha valaki az idealisztikus anar
chiát vagy a szellemi vallást teológiának vagy kereszténységnek akarja bélyegezni ilyen 
értelemben. Csakis hígvelejű vagy hazug ember teheti ezt, aki a munkások tudatlanságára 
számít.

De más tekintetben is összeférhetetlen az anarchia a teológiával. A teológia szükség
képpen tekintélyhit. Valamint a teológia külső parancsra és külső kinyilatkoztatásra, úgy 
ellenkezőleg az anarchia a szabad egyéniség saját szemléletére és eszére építő világnézet.

Míg a teológia tehát a nyomorult teremtménynek meghunyászkodását a mindenható 
úr előtt hirdeti, úgy ellenkezőleg, az anarchia az embernek saját isteni dicsőségét és mél
tóságát. Minthogy azonban az emberek világnézete társadalmi életalakulásával mindig 
szervesen összefügg, a teológia gondolkodásmódja szükségképpen mindig uralomra és 
szolgaságra épített társadalmat eredményezett, és mindig csak ilyent eredményezhet.

Miben áll tehát az anarchia világnézete?
Nem vihető keresztül a gazdasági élet legóriásibb forradalma anélkül, hogy a világ

nézetnek hasonlóan óriási forradalma ezt meg ne előzné. Az anarchia világa ma még csak 
felcsírázik, és nem fog felvirágzani az anarchista világnézet éltető napja nélkül.

A ma uralkodó materializmus nem lehet az anarchia eme világnézete. A materializ
mus világnézete az egyes embert, mint a természet és a viszonyok rabszolgáját tünteti fel, 
mint valami állatot, mely a létérti küzdelemben magának minél előnyösebb helyzetet te
remteni akar és ilyen számítás mellett esetleg a majomcsorda többi tagjaival szövetkezik. 
A többé-kevésbé finomított állatiasság természetes gondolkodásmódja tehát a gyávaság, a 
komisz önzés, élvvágy, a Ieskelődő képmutatás és hazugság és ezen állatiasság természe
tes sorsa nem lehet más, mint a szelídített állat sorsa, a szolgaság, valamint a történelem
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pozitív tényei igazolják, hogy a materialista alapon nyugvó szabad művelődés a legesz
telenebb álmodozás és hogy a materializmus minden korban csak a művelődés felbomlá
sát és leghitványabb rabszolgaságot jelentette. Milyen kiengesztelhetetlen ellentétben áll 
ezen pusztán állati és rabszolgaöntudat a szabadság és isteni méltóság tudatával, mely az 
anarchizmus éltető gondolata, azt alig kell magyaráznunk.

A materializmus mindenkoron, nagyban és kicsinyben csakis teljes kultúrképtelensé- 
gét igazolta.

Emberi művelődés egyáltalában csakis ott lehetséges, ahol az emberek kedélyét va
lami mindent átható élet eleven gondolata fűzi egybe, és így kapcsot alkot, mely a min- 
denség életében az egyes embert embertársához fűzi és odaadó, önfeláldozó tevékenysé
gében összhangzó életet lehetővé tesz. Az ilyen világnézet neve vallás.

A teológia kultúrképes, mert ezen mindent összefűző életet eleven alakban a ke
déllyel megérteti. De művelődése szabadságtalan, mert az ember itt a mindenség életét 
nem mint saját élete; hanem mint külsőleg leigázó mennyei hatalmat gondolja.

A szabadság világnézete tehát a mindenség életének szemlélete, amint az a szellemi 
egyéniség életével, a szellemi öntudat mint a mindenség működési módozata. Ez az 
egyénnek valóban isteni méltósága és szabadsága, a mindenség köteléke, melyet a teoló
gia künn keres, és amely leírhatatlan dicsőségben bennünk ébred mint a szeretetnek és az 
észnek isteni élete. Ezt a világnézetet nevezem én szellemi vallásnak.

Vajon képes lesz-e az anarchia mint művelődésre képesített alak a világot meghódí
tani, és a teológiát és szolgavilágát legyőzni? Ez csakis attól függ, vajon válhatik-e ez a 
magasztos és nemes nézet az emberek általános világnézetévé, vallásává.

Állam nélkül, 1897. július
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A szocializmus válfajai és ferdítései

A szocializmus azon elv és eszme, mely az emberiség jólétét a vagyon és a munka egyen
lőségében keresi és igyekszik azt megvalósítani. Ezért annak, aki szocialistának vallja és 
tartja magát, ezen tan és törekvés önzetlen hívének is kellene lennie.

Nem volna szabad az elv ürügye alatt önző érdekeket hajhászni, különösen az eszmét 
támogatók és az anélkül is szegénnyé tett jóhiszemű elvbarátok rovására.

Csakhogy az emberiség azon része, amely minden ravaszságra képes és amely min
dent mindig csak számításból tesz, azért, hogy a többség rovására csak maga részére ille
téktelen hasznot harácsolhasson össze, ez a rész mit sem törődik véle. Úgy jár el és cse
lekszik az eszmével, mint a papok cselekedtek a krisztusi emberszeretet tanával, amely 
nem volt egyéb a szocializmusnál.

A papok, hogy uralmat és fényes hereéletmódot teremthessenek és biztosítsanak ma
guknak, megcsinálták a keresztény vallást és midőn később már nem fértek meg együtt, a 
keresztény vallásból több keresztény felekezetet létesítettek. így tesz a piszkos önző érde
keit hajhászó és mindenáron a nép fölé kerekedni akaró elem a szocializmussal is.

Akik nem bírták másképp magukat a nép fölé feltolni, azok előbb a demokrácia szót 
fűzték a szocializmushoz. Demokráciát, ami annyit tesz, mint népuralom. Tették ezt azért, 
mert tudták, hogy a nép úgysem uralkodhat, hanem csak a nép közül egy vagy kettő, leg
főképp néhány, és hogy majd az az egy, kettő, vagy néhány ők lesznek. Sikerült is ez nekik 
idáig meglehetősen, mivel a nép eljárásukat nemigen kritizálta. Minthogy pedig a siker 
valamint a papok úgy a zsarnokok uralmát is veszélyeztette, ezért a papok a szocializmus
hoz a keresztény szót fűzték, hogy a keresztény szocializmussal vezessék ezután félre a 
népet. Teszik ezt külön a katolikus, külön a református papok; mindegyik azért, hogy az 
uralmat és a here életmódot a nép pumpolásával magának biztosíthassa. A zsarnokok szin
tén úgy. Azok meg az állam szót ragasztották a szocializmushoz, s így az államszocializ
mussal ejtik tévedésbe a népet.

Tehát mivel a nép felismerte a szociálisban rejlő igazságot, most már mind szocialis
tának hazudja magát, azon jelszónak a szocializmushoz való toldása mellett, amellyel a 
szocializmust a maguk javára elferdíteni remélik; amely a ferdítéssel leginkább a munkát 
végző nép, de különösen a földműveléssel foglalkozók megtévesztésére törekszenek.

Hogy a nép tehát újra a hálójába ne essen az úri huncutság űzése mellett az ő rovásá
ra élő here csoportoknak, most arra kell törekednie, hogy a szocializmust tisztán megőriz
hesse. Nem szabad megengedni, hogy annak egyetlen válfaja is legyen, mert az csak el
ferdítés lenne, ami a nép megrontására történne.
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Meg kell tehát értetni a nép bőrére aspiráló emberiség ravaszaival, hogy a szocializ
must minden cafrangtól függetlenül akarja megőrizni és megvalósítani. Nem tűri meg 
sem a keresztény-, sem az államszocializmust, de még a demokrácia-toldást sem, egyedül 
csak a független szocializmust.

Akármilyen legyen fajra, ha ember és akármelyik nemzetiséghez vagy vallásfeleke
zethez tartozott is eddig -  ha a szocializmus független hívének vallja magát, akkor keblé
re öleli és testvérének fogadja. De a szocializmusnak minden más szóval való elferdítőjét, 
mint csalni akarót magától eltaszítja és megveti. Teszi ezt, mert tudatában van már a nép 
annak, hogy a keresztény szocializmus is, meg az államszocializmus is a demokráciával 
együtt mind csak a nép ámítására és félrevezetésére szánt jelszó. Az igen, mert a demok
rácia is csak úgy jöhetne létre, ha a nép még huncutabb, ravaszabb lenne a most fölötte 
uralkodóknál is, és akkor emelné uralomra néhány kolomposát.

Aki azonban a nép jólétét, boldogságát akarja valóban, annak célja nem lehet, hogy a 
népet ravasszá tegye, de nem lehet célja az sem, hogy a zsarnok helyett a még ravaszabb 
szélhámos svindler, csak rebakokért lelkesülni tudókat emelje urává; hanem az lehet 
egyedül a törekvése, hogy egy se uralkodjon felette, vagyis uralom nélküli helyzet terem
tessék minél előbb. Mert csak az uralomnélküliség hozhatja létre valóban azt, hogy se úr 
se szolga ne létezzen, hanem egyenlő, boldog emberiség.

Mivel ezt belátták már elvtársaink, hisszük, hogy most szeptember 8-9-10-én Ceg
léden tartandó kongresszuson határozatilag is ki fogják mondani. Ha ez megtörténik, a 
magyarországi munkát végző nép általa tanújelét adja annak, hogy már valóban öntudatos 
és tovább tűrni nem hajlandó semmiféle véle űzött rút játékot és gazságot.

Legyen úgy!
Éljen az uralomnélküli vagyon- és munkaegyenlőség!

Földmívelő, 1897. szeptember?.
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A független szocialisták Elvi Nyilatkozata
(Ceglédi kongresszus, 1897. február 14-16.)

Tekintettel arra, hogy a magyarországi földművelő nép oda törekszik, mint igazi nemzet
közi alapon álló szocialista elvű, hogy a nép nemzetiségre, fajra, nemre és foglalkozásra 
való különbség nélkül a gazdasági függőségből kiszabaduljon, a politikai jognélküliséget 
megszüntesse és a földműveléssel foglalkozó munkásságnak a többi szakbeliek tekinté
lyéhez hasonlót vívjon ki;

tekintettel arra, hogy a földművelő munkásság részére is emberi méltóságot és jobb
létet csak úgy lehet kivívni, ha szakma szerinti szervezkedés mellett sorakozik az 1869. 
évben Pozsonyban tartott első nagy szocialista gyűlésen elfogadott, svájci mintára alakí
tott és alakítandó szocialista szervezetek lobogója alá, vagy táborába;

de tekintettel arra is, hogy a központi hatalmat, amelyből a ma dívó központi zsar
nokságforma szokott kifejlődni és azt egyedül a svájci formára felállított vezetőség mű
ködése nem engedi létrejönni és fennállni, ezeknél fogva kimondja a kongressszus:

1. hogy csak svájci mintára alakított, egymástól teljesen független, de szövetséges 
szervezeteket helyesel és ismer el szociális alapon állóknak;

2. országos pártvezetőséget nem ismer, hanem csak városit és községit vagy legfőbb 
járásit. Országosnak csak a szövetség tanácsa fogadható el, éspedig olyan, melyet a szer
vezetek saját kebelükből választott tagokból állítottak fel és küldenek össze tanácsko
zásra;

3. a földművelők csak oly szociális pártszervezetekhez fognak csatlakozni, amelyek 
a helyes irányban való megmaradás szempontjából „független szociáldemokrata” név 
alatt fogják a mozgalmat vezetni arra való tekintetből is, mivel a szociáldemokrata címet 
viselők kormányszocialisták lettek.

Földmívelő, 1897. március 19.
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A Független Szocialista Párt Elvi Nyilatkozata
(Cegléd, 1897. szeptember 8—10.)

Általánosságban a következő alapelvek irányadók:
1. Magyarország Független Szocialista Pártja nemzetközi, mely nem ismeri el a 

nemzetek, a születések és birtokok, sem semmi más címeni kiváltságosok előjogát s ki
nyilatkoztatja, hogy a nép kifosztása, szabadságának korlátozása s leigázása elleni harcot 
nemzetközinek tekinti, mint amilyen a népnek boldogságától és jólététől való megfoszta
tása.

2. A független szocializmus eszméjének terjesztésére fel fog használni az igazsággal 
összeegyeztethető minden eszközt: a sajtót, a gyűléseket stb., a vélemény szabad nyilvá
nítását akadályozó, a sajtótörvényt, az egyesülési és gyülekezési jogot korlátozó törvé
nyek, rendeletek ellen pedig tiltakozni fog.

3. Erkölcsi megvetéssel fogja sújtani mindazokat, kik az emberiséget a veleszületett 
jogától ravaszsággal vagy törvényes erőszakkal megfosztják, annak gyakorlásában akadá
lyozzák, mint boldogsága egyik legfontosabb eszközének használatában.

4. A mai gazdasági rendszer megváltoztatásánál a szabadságot, a vagyon- s munka
egyenlőséget biztosító uralomnélküliségre fog törekedni munkásszövetség létesítésével.

5. A népnevelés érdekében okvetlenül szükséges, kötelező, ingyenes, vallásfelekezet 
nélkül való oktatás megvalósítására törekszik úgy az elemi, mint a magasabb iskolákban.

6. Az állandó hadsereg leszerelését és helyébe az általános népfelfegyverzés behoza
talát törekszik elősegíteni.

7. Az államot mint minden rossznak a kútforrását tekinti és azért oda törekszik, hogy 
mint ilyennek, a nép a költség adását és az emberanyag szolgáltatását minél előbb tagadja 
meg, hogy a törvényes formába öntött és a rend nevében történő erőszak is megszűnjön.

8. A Független Szocialista Párt minden, a nép kijátszása, kifosztása, félrevezetése 
és szabadsága ellen intézett merényletek ellen erélyesen fog harcolni mindenütt, és úgy, 
ahogy legcélravezetőbbnek véli.

Földmívelő, 1897. szeptember 24.

117



Schmitt Jenő Henrik 
1897. szeptember 10-én tartott beszéde

Szeretett testvéreim!
A pont, melyet most tárgyalunk, igen fontos és a párt teljes átalakulását vonhatja maga 
után. A régi világ összeomlik és új élet csírázik a romok közt; a szolgaság éjjele után a 
szabadság új hajnala dereng. De ez a hajnal nem áll be magától mint a természet hajnala: 
azt a napot minekünk fel kell támasztani magunkban. Két művelődés, két nagy kultusz
eszme óriási küzdelme állott be. A munkástól függ, hogy saját sorsa és a világ sorsa felett 
döntsön, hogy jobbra vagy balra forduljon -  vajon a régi, kényelmesnek látszó széles úton 
akar járni, a jognak, államnak és alkotmánynak régen elkészített útján, mely a szolgaság 
mocsarába vezeti avagy a nehezebben járható, a szűk és meredek úton, mely a szabadság 
fényes magaslata felé vezet.

Mi választja el egymástól áthidalhatatlan ellentétben a két világot, a két művelődést? 
A most fennálló világ, valamint a múlt világának az alapja az erőszakuralom és a vele já
ró szolgaság. A mai művelődés hatalmas haladása abban mutatkozik, hogy az erőszakot, 
melyet az emberek eddig a társadalmi rend fenntartására nélkülözhetetlennek és mint 
ilyet, szentnek tartottak, a nemesebben érző emberek ma már megvetik, mint állati, em
berhez nem méltó eszközt, mellyel azokat le lehet alacsonyítani, akikkel szemben alkal
mazzák, de amely mindenesetre állatias bélyegével bélyegzi azokat, akik alkalmazzák. 
Dicsfényben és pompában ragyogott régi idők óta az erőszak, a tekintély, a szentség dics
fényében, és ilyen fényben ragyog sokak előtt még ma is. De ez a fény immár elhalvá
nyul. Hatalmas jelszóval szállnak szembe a pompázó állattal és ez a szó varázsszóként 
megbénítja iszonyú erejét. Ez a szó: bűntett. Mi a törvényes erőszaknak, a jog és a vallás 
dicsfényében pompázó szervezetet, ezt a hatalmas állatot nyíltan bélyegezzük a bűntett 
megsemmisítő vádjával. És íme a tekintélynek büszke épülete roskad és oszlopai düle- 
dezni fognak -  menthetetlenül. Az állam nem más, mint a bűntettnek -  a gyilkosságnak -  
a tömeggyilkosságnak -  a rablásnak -  jóllehet törvényesen szentesített nagy szervezete. 
Az állam a bűntett nagy melegágya. Minden kisebb bűntett ebből a nagy forrásból bu- 
gyog-

Mit akarunk mi ezzel szemben? Mi széttörjük a jognak véres kardját és azt akarjuk, 
hogy az emberi társadalom intézője ne legyen többé a ridegen önző és állati erőszakra tá
maszkodó jog, hanem a szeretet, mely a más emberben saját életünkből való életet lát, azt 
a mindent egybeforrasztó isteni életet, melyet hajdanában a názáreti Jézus hirdette, ami
dőn azt mondotta: amit a legcsekélyebbel cselekedtek testvéreitek közül, azt velem csele- 
kedtétek -  egybeolvasztván az emberiség életét saját életével. Ennek az életnek isteni
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méltóságát ébreszteni akarjuk minden legcsekélyebb emberben. Az embernek nincs szük
sége az állati erőszakra -  és minden erőszak állati - ,  hogy társadalmát berendezze. Nem 
szükséges, hogy szembeszálljon embertársaival, mint valami fenevaddal.

Az ember ésszel és erkölcsi öntudattal bíró lény. Az ész törvényei a mindenség életé
nek örök törvényei, melyek öntudatra ébrednek az emberben. A szeretetben pedig meg
nyilatkozik minden egyes emberben a mindenséget éltető istenség napja, melyet mi nem a 
felhők mögött, hanem magunkban keresünk, mely a lényekkel mind és mindenekelőtt em
bertársaival összefűzi az egyes embert. Nem pusztán a názáreti Jézusban, de mindegyi
künkben, aki közöttünk emberi érzésre ébredt, nyilatkozik meg az istenségnek mindent 
egyesítő szent fensége. És evvel a szent fenséggel, melyet minden emberben ébreszteni 
kötelességünk, nem egyeztethető össze az erőszak bemocskolt állatias uralmának gyakor
lása.

Meghajolhat az erőszak korbácsa előtt aki az emberben csak teremtményt, kreatúrát, 
vagy puszta állatot lát, mint a teológia és a materializmus hívői, de soha az, akiben ezen 
isteni fenség öntudata felcsengett.

Mi tehát oly társadalmat akarunk, melynek szabad munkáscsoportjai nyitva állanak 
mindenki számára, aki embertársaival együtt dolgozni, és a munka gyümölcseit élvezni 
akarja. Az erőszakon alapuló társadalom azonban az embertelenség, a bűn szervezete, 
melynek finomított emberevését, mely az embertársnak véréből és verejtékéből élőskö- 
dik, mi éppoly utálattal utasítjuk vissza, valamint ma már mindenki visszautasítja a szó 
szerinti emberevést.

Ma már ankéteken, az egyes államok részéről kiküldött férfiak gyülekezetén döntik 
el a nemzetközi ügyek egész sorát, szabad egyezkedés útján anélkül, hogy az illető álla
mok felett rendelkező erőszakhatalom döntene. Pedig mi hasonlíthatatlanul nemesebb vi
lágnézet alapjára állva, akarjuk valósítani világunkat. Miért nem határozzák el a csopor
tok szabad beleegyezése mellett az ilyen kiküldöttek tanácskozásai, ilyen ankétek az 
olyan dolgokat, melyek rendezését a községek, a kerület, a megye, az ország és az orszá
gok szövetkezetének közös érdeke megkívánja, oly világban, ahol a nép mélyen megveti 
a nyers erőszakot, és ezzel a megvetéssel és sajnálattal sújtja azt a nyomorultat, aki azt 
gyakorolja? A szabad egyezkedés és az alapját képező józan közös érdek is emberi érzés, 
tehát egyedüli szervezete, formája az olyan társadalomnak, melynek magas fokon álló ne
mes közvéleménye a bűntettet, a gyilkolást, a fosztogatást éppúgy megveti, valamint az a 
ma köztiszteletben áll és tündöklik aranyban és bíborban. Ilyen nemesebb közvéleményre 
és életrendre épített világban, ahol mindenki becsületes módon, munkával könnyen keres
heti a kenyerét, valóban csakis a lelkileg beteg ember fogja elkövetni a bűntettet.

Azonban ne higgyék, hogy a mai világ utolsó alapja a nyers erőszaknak. Hisz végre 
gyilkos fegyverek a nép fiainak kezében vannak. Ez az alap tehát az államban és egyház
ban szentesített bűntett iránti tisztelet, a vakhit, amely a gyalázatos előtt úgy hajlik meg, 
mint valami szentség előtt. Ez az alap a tekintély. Nem is puszta gazdasági tényezők tart
ják fenn a mai világ rendjét, amint azt a liberálisok és a szociáldemokrácia hívei hiszik, 
hanem minden eddig fennálló nagyobb társadalmi rendszer az erőszak rendszere volt, és 
a kapitalizmus is csak azáltal válik kárhozatossá, hogy rendszere a nyers erőszakra van 
építve, hogy itt a fegyverrel rendelkező uralkodó réteggel szemben áll a fegyvertelen 
nép. Ez pedig nem puszta gazdasági viszony, hanem haramiaviszony, ahol a védtelennek
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mellére szegzi fegyverét a hatalom birtokosa. Azt állítják Marx elméletének hívei, hogy 
a termelési eszközök birtokában nem volna a munkásosztály. Pedig a valóság az, hogy 
igenis a munkásosztály birtokában vannak a gyárak, birtokában van a föld. Hisz ha birto
kában nem volna, nem dolgozhatna. Csakhogy jogi tulajdonát nem képezi, ami egysze
rűen azt jelenti, hogy vannak mások, akik a teljesített munka gyümölcseit valami címen 
kikényszerítik erőhatalommal a munkásoktól. Hisz erre szolgál a katonaság meg a rend
őrség. A főbaj tehát az, hogy egyáltalában erőszakrendszerre van építve a társadalom, és 
itt most közömbös, vajon ez az erőszakrendszer a magánvagyon és kapitalizmus, avagy a 
szocializmus formáját ölti. Sőt olyan szocializmus, amely kényszertársadalmat kíván, 
amely mint a Marx-féle, a központosítást követelő demokrácia alapjára van fektetve, a 
termelést és a fogyasztást központilag rendezi, és így nem pusztán az eddigi hatalmi té
nyezőket, de a kenyeret is az erőszakrendszer, az állam kezébe szolgáltatná, amely állam, 
hogy az ilyen bonyolult gépezetben fenntartsa a rendet, szükségképpen fegyelmi hatal
mat kénytelen gyakorolni az egyének és a csoportok felett; mondom, az ilyen szocialista 
demokrata állam sokkal súlyosabb, valóban egyiptomi szolgaságba sodorja a nép töme
geit, bizonyos mindenhatóságot biztosítván a hivatalnokoknak, akik aztán, ilyen viszo- 
nyi hatalom mellett, ugyancsak könnyen megválasztathatják magukat.

Hiszen ma is a szavazattal bíró polgárok nagy tömege ellenzéki a korcsmában, de ha 
szavazatra kerül a sor, beadja a derekát és a kormányra szavaz. Miért?

Mert a hatalom számtalan érdekfonállal fogva tartja őket, nyomást gyakorol reájuk. 
Pedig ilyen kényszerrendszerre épített szociális államban még sokkal nagyobb a központi 
hatalom súlya, mely mindent rendez és mindenki felett fegyelmi ellenőrzést gyakorolni 
kénytelen.

A mi harcunk tehát az erőszakuralom elve elleni harc, és itt az erőszakuralom gyö
kere a tekintély vak hite, a politikai babona elleni harc. Nem folyamodunk ebben a harc
ban az erőszak fegyveréhez, nem szádunk le ellenségeink erkölcsileg aljas színvonalára. 
Ha a tekintély oszlopai, amelyek ma még dicsfényben ragyognak, le-ledőltek a sárba, le
gyenek meggyőződve, hogy fényes kupolája sem áll sokáig, hogy az épület maga is 
összeroskad.

A párt eddigi neve: független szociáldemokrácia. Az első szó, a függetlenség sza
va magasztos szózat, mely a szíveket és lelkeket felemeli: ez a szabadság szent szava. 
A másik szó a szocializmus szava hasonlóképpen magasztos szó: a társas, testvéries kö
zösség szava, amely az embereket embertársaikkal munkában és élvezetben egyaránt 
testvérien egybe akarja olvasztani a szeretet nagy közösségében. Ezeket a szavakat szere
tett testvéreim tartsuk meg, ezek szent szavak. De mit akar az a harmadik szó, mely a ket
tőhöz fűződik, a demokrácia szava? Ez a szó görög nyelven a nép erőszakuralmát, nép
uralmat jelent. (Demos ugyanis a nép, kratia pedig az erőhatalom.) Pedig a népnek nem 
kell az uralom, hanem csak a szabadság; pedig a nép nem is uralkodhatik, csakis egyesek 
az ő nevében. A szó tehát azt jelenti, hogy a nép nevében uralkodjanak fölötte. Amíg tehát 
a két első szó a jövő felé, a szabadság magaslata, a szeretet hajnala felé tör, eddig az a 
harmadik szó megint visszaránt bennünket a régi sötétség, a régi szolgaság világába. Hisz 
végre az orosz cár uralma is csak ezen alapszik, mert hát hangoztatják fennen, hogy az a 
józan, jóakaró orosz nép teljes szívvel csakis az ő uralmát óhajtja, hogy ő tehát a nép ne
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vében, a nép akaratával gyakorolja uralmát. És a liberálisok is csak ezt hangoztatják. De
mokrácia ama nagy világcsalásnak a neve, ahol a népvezérek, a népcsalók hízelegve 
mondják a népnek, hogy csakis az ő akaratából, az ő kedvéért, az ő nevében gyakorolják 
az erőszak uralmát és az ilyképp becsapott nép nyakára hágnak, ha a hatalom a kezükben 
van.

Földmívelő, 1897. október 22. és 29.

121



Schmitt Jenő Henrik

Független szocializmus

Nagy jelentőségű fordulat állott be ez évi augusztus hó 10-én a magyar Alföld munkássá
ga körében. A ceglédi független szociáldemokrata kongresszuson már 9-én Fazekas és 
Lajtos Imre halasi kiküldöttek lelkes szavak kíséretében, különben már régebben terve
zett megállapodásnak megfelelően, indítványozták, hogy a párt törölje a címéből a de
mokrata szót, amely uralmat jelent. Egyhangúlag és nagy lelkesedéssel határozta el a 
kongresszus, hogy a párt a független szocialista címet viselni fogja.

Ez örvendetes nagy jelentőségű fordulat, mert ezzel a lépéssel szakított a magyar 
Alföld munkássága, beleértve szerb és román testvéreinket is, akik a kongresszuson 
részt vettek, a sok évezredes gyászos múlttal, mely az uralomra és a szolgaságra építve 
volt és elvi elhatározással lépte át a jövő küszöbét, amelyben az ember isteni méltóságá
nak tudatában immár nem hajlik meg az uralom bálványai előtt sem a mennyben, sem a 
földön. A szeretet és a szabadság mennyországát belsejében hordva, a mindenség életé
ben és testvérei életében nem lát már többé idegen valamit, hanem azon egy, mindent 
összeforrasztó létnek és életnek kisugárzását, melynek neve a szeretet. Ilyen világnézet 
alapján már lehetetlen a meghajlás az erőszakuralom korbácsa előtt. Minthogy itt ki-ki a 
törvényt, az eget és földet egybefűző szeretet szent törvényét önmagában hordja, nincs 
többé szüksége a vérnek és vasnak külső kényszertörvényére és a szabad egyezkedés el
ve alapján közösségben rendezi be világát.

Ezt fejezi ki az elnevezés '. független szocializmus. A függetlenség szava a szervezke
dés szabadságát jelenti, amely saját kebelében sem tűr el kényszerprogramot és külső sza
bályok és programpontok előtti vak meghajlást. Nem tűr el központi vezetőséget, melynek 
parancsszavára a vidék csoportjai vakon kénytelenek volnának meghajolni. Ne érvénye
süljön más dolog, mint olyan, amelyhez a csoportok saját belátásuk alapján szabad elhatá
rozással közösen megállapodva hozzájárultak. Ne fejlessze a pártszervezet a pártfegyelem 
cím alatt újabb szolgaságnak előiskoláját. Újabb szolgaságnak, amely majd megint köz
pontilag és kényszertörvénnyel, erőszakhatalomra támaszkodva a kényszertársadalomnak, 
az államnak újabb, borzasztóbb alakját teremtse.

Mert ne tévesszen bennünket a szocialista szó, ez nálunk egész más értelemmel bír, 
mint a demokratáknál. Mi ugyanis azért, mert kényszertörvényt nem kívánunk, a kény
szertörvényre alapított magántulajdon kizárólagosságát sem ismerhetjük el. Nem adha
tunk felhatalmazást senkinek arra nézve, hogy nagyobb területet, amelyet ő maga meg 
nem munkálhat, elzárja a mások által való megmunkáltatás elől, csakis abból a célból, 
hogy a földjéből kirekesztett munkást megadóztassa, megzsarolja, munkája gyümölcsé-
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nek legnagyobb részétől megfossza. Ha az illetőnek kényszerhatalom, zsandár és katonák 
nem állnak rendelkezésére, nem is fogják érvényesíthetni a munkásnak kitiltását olyan te
rületről, melyet maguk meg nem munkálhatnak. Mi tehát szocialisták vagyunk, mert a 
szabadság csak a nyílt csoporttal fér meg, amely minden embert, aki embertársaival, test
véreivel együtt működni akar, testvérként befogadja, aki egyaránt részesülhet teljesített 
munkája arányában a munka gyümölcseiben. A szocializmus tehát minálunk nem az első, 
hanem csakis természetes kifolyása a szabadság, az erőszaknélküliség, a testvériség és 
szeretet elvének.

Mi tehát nem elsősorban, hanem szükségképpen csak azért vagyunk szocialisták, 
mert mi a kényszeruralom ellenségei vagyunk, és az erőszakot mint emberhez nem méltó 
dolgot megvetjük. Ez azonban egészen ugyanazt jelenti, mint az a szó anarchia, melyet 
lapunk címére írtunk. Ez a szó uralomnélküliséget jelent, és kizárja az erőszakra épített 
uralmat. A szocializmus minálunk csupán az uralomnélküliség kifolyása.

A szűkebb, szorosabb értelemben vett anarchizmus ugyanazon alapon áll, de még to
vább megy. Végképpen szakít az állammal, minden formában -  nem lép többé semmi tár
gyalásba és alkuvásra az állammal, mint amilyenek színhelye az állam hatalmasai által 
egybehívott országgyűlés.

Egészen másképp áll a dolog olyan szocialista pártnál, mely magát demokratának 
nevezi. Itt a fődolog nem a szabadság, a függetlenség, melyet mi független szocialisták a 
szocialista szó elé rakunk, jelezvén, hogy mindenekelőtt függetlenséget akarunk és ebből 
kifolyólag, mert enélkül a függetlenség nem valósulhat, a szocializmust is. Ezek az embe
rek akárhogy hangoztassák a szabadság szólamait, mindenekelőtt a szocializmust akarják, 
minden áron, akár a nagyobb szolgaság árán, akár az uralom árán, mert hisz ők új uralmat 
hirdetnek és az uralomnak új kényszerrendjét, új államot. Ok külsőleg, a külső állambe
rendezés útján, annak célszerű központosítása mellett akarják valósítani a szocializmust 
és azzal ámítják a népet, hogy kényszerrendszer, hogy állam mellett szabad választás le
hetséges, és ennek alapján közszabadság. De mi nagyon jól tudjuk, hogy minden ilyen 
központosítás és a népnek ennek alapján való fegyelmezése csakis új szolgaságot jelent
het. Már a jelenben, ahol láttuk, hogy itt Magyarországon a szabadság nagy eszméjétől el
telt magyar nép tűrhetetlennek találta bizonyos központi klikk kényúri uralmát. De mi 
lenne ebből, ha ezek a központi urak az ő Marx-féle programjuk szerint még a termelést 
és fogyasztást is összpontosítanák kezeikben, ha minden karhatalom, minden fegyelmi 
hatalommal rendelkeznének egyesek és csoportok felett, ha a más államhatalmi tényezők 
mellett még a kenyér is volna ezeknek a kezében? Valóban mondom, ha a mai választá
sok, a hatalom által gyakorolt nyomás folytán meg vannak hamisítva és csak gúnyt űznek 
a néppel, valóban nevetséges volna olyan borzasztó hatalmi tényezők mellett, mint ami
lyeneket ezek a központosító demokráciák igényelnek, szabad választásról beszélni. Ok 
tehát ilyen rendszer mellett csak urak tudnának lenni, borzasztó nagy urak és a hivatalos 
járulékok címén zsákmányolnák ki a népet. Minekünk ilyen központból rendelkező új 
urak nem kellenek, mert a nép alattuk valóban egyiptomi rabszolgaságban nyögne, bor
zasztóbban, mint a mai.

Minálunk nem a kényszerrendszer, hanem a szeretet belső kapcsa, melyet magasztos 
világnézetre építünk, biztosítja számunkra a közös ügyek és csoportokat, népeket egybe
fűző szervezkedést, melyet majd szabad egyezkedés útján kiküldöttek tanácskozásán, an
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kéteken meg fogják teremteni a közös érdeknek megfelelően, nem pedig bizonyos köz
ponti klikkek érdekének megfelelően, mint a népámító demokrácia.

És erre az összetartásra, erre a testvériességre hívjuk mi fel testvéreinket. Amazok a 
szocializmus külső központosított kényszerberendezésétől várják, hogy a szabadság fej
lődjék és a nemesebb erkölcsi gondolkodás, és a ma is külső szolgai fegyelem útján akar
ják a nép tömegét egyesíteni. Mi ellenkezőleg a mindent egyesítő élet belső fenségéből 
és belső szabadságából indulunk ki, ama istenségből, mely minden egyes emberben ta
lálja központját és biztosak vagyunk, hogy csakis ez fogja valósítani azt a szabadságot, 
mely sem az ég, sem a föld bármilyen erőhatalom bálványa előtt meg nem fog hajolni és 
belsőleg összeforrasztván az embereket valósítani fogja a szocializmus független társa
dalmát.

Állam nélkül, 1897. október.
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Schmitt Jenő Henrik

A szabadság útja

Gyönyörű szép szó az a szabadság, de ki minden nem hordja a szájában! Ott vannak mind
járt a „szabadelvűek”, akik arcátlan szédelgést űznek evvel a szent szóval. De ezeknek az 
álarca ugyancsak lehullott már a nép előtt. Zsarnokságuk gazabb és arcátlanabb, mint a 
zsarnokság, melyet a negyvennyolcas év előtt űztek és az osztrák járom alatt. így nem 
semmisítették meg minden törvényükkel gúnyt űzve, a gyülekezési szabadságot, mely a 
papiroson áll. így nem törtek be mint a haramiák a földművesek lakházaiba, bírói végzés 
nélkül, a magánlak sértése és a nyilvános erőszakoskodás kriminális bűntettéből valóságos 
sportot űzve, a rendőri hatóságok abban a hírhedt Bach-korszakban, mint azt ma űzik a 
„szabadelvű” rendőrállamban, amelyet mi túlságosan tisztelünk ilyen címmel, mert ez a 
törvényszegő és rendbontó banda nem érdemli ezt a csúfnevet sem.

De van még egy másik párt, amely gúnyt űz a szabadság szent nevével, mely vesze
delmesebb, mert a jólét és a szabadság szavával könnyebben csalja lèpre a népet. Értem 
azt a pártot, amelynek programszerűen bevallott célja, minden termelésnek és fogyasztás
nak központosítása. Az egész társadalom, melyet egy központból ilyképpen regulázni 
akarnak, nagy óraműhöz hasonlít, ahol minden keréknek be kell válnia. A központi ható
ság másképpen nem rendezheti az ilyen központosított szociáldemokrata társadalmat, 
mint ha az egyéneket és csoportokat egyaránt fegyelmi felelősségre vonhatja, és az enge
detlenekkel szemben a karhatalommal rendelkezik, fegyveres hatalommal. Mert az ilyen 
központosított szociáldemokrata államban egyesek és csoportok engedetlensége belátha
tatlan zavart idézhetne elő. így tehát éppen úgy mint a mai államban a központi kormány 
szükségképpen katonasággal, karhatalommal, rendőrséggel rendelkezik, ő rendezi a köz- 
igazgatást, de az ő kezében van a kenyér is. O helyezi át kénye-kedve szerint az egyeseket 
és a csoportokat, mert másképpen nem rendezheti központilag a termelést. De ő kénytelen 
a szabad költözködést is beszüntetni és rabszolgaként helyhez kötni a népet amint ez a job
bágy világban volt a negyvennyolcas évek előtt; mert hát teljes lehetetlenség a központnak 
a termelést rendezni, ha nem tudja hány ember van minden műhelyben és minden földön, 
és ha küldheti a munkás népet ahova ő akarja. És nem rendezheti a fogyasztást sem a köz
pontból, ha nem tudja, hogy hány ember van minden helységben. Ez a központi rendezés a 
Lassalle-féle szociáldemokraták programja! Figyelj tehát földmíves nép! Azok az emberek 
a negyvennyolc előtti jobbágyrendszernél rosszabb állapotot akarnak készíteni számodra, 
és a szabad költözködés jogát beszüntetni! Rosszabb jobbágyrendszert akarnak teremteni 
számodra, borzasztóbb rabszolgaság hálójába csalni a szabadság és egyenlőség hazug 
frázisaival! Ettől a borzasztó veszélytől meg kell mentenünk a munkásnépet.
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Mert szeretett testvéreim, borzasztóbb ez a rabszolgaság a réginél több oknál fogva. 
Először már azért, mert ennél a rendszernél magától szűnik meg minden szabad sajtó. 
Ugyanis, minthogy minden termelést hivatalnokok űzik, melyek a központtól függnek és a 
borzasztó hatalommal felruházott központi klikktől, melyek kezében nem pusztán a mai 
állam hatalmi tényezői vannak, hanem azon felül még két tényező: először a kenyér, aztán 
a fegyelmi hatalom egyének és csoportok felett, ugyanis ezek a borzasztó hatalommal fel
ruházott központi hivatalnokok a sajtó felett is rendelkeznek. Minden nyomtatványt hiva
talosan tehát csak a hatalmasok, illetve hivatalnokaik engedélyével állíthatják helyre, vagy 
csupán hatósági engedély mellett.

Mindezekkel az itt felsorolt iszonyú hatalmi tényezőkkel szemben csakis egyetlen 
tényezővel felelnek a szociáldemokraták. Ez a szabad választás tényezője. Ok ugyanis azt 
mondják, ha a hivatalnokok a központban nekünk nem tetszenek, ha nem a mi akaratun
kat teljesítik, akkor majd elejtjük őket a következő választáson. De könnyű ezt mondani 
és nehéz tenni. Nagyon jól tudjuk, mitől függ a szabad választás. Nagyon könnyű monda
ni: se úr, se szolga, de csak akkor válthatjuk be, ha az emberek a hatalomtól nem függe
nek, ha a központi hatalom nyomást nem gyakorolhat az egyesekre és a csoportokra. Ma 
is látjuk, miként van megsemmisítve az állítólag szabad választás, a hatalom nyomása 
folytán. Ámde ez a nyomás ott százszorta nagyobb. Ott nemcsak az egyént, hanem a cso
portot is rendszabályozhatja, rossz helyre áthelyezheti, persze mindig a közérdek ürügye 
alatt (mint ma a hatalom teszi), sőt fegyelmi úton felelősségre vonhatja, az a valósággal 
mindenható központ. Aztán hogyan korteskedjen az ellenzék, ha nyomtatványait csak a 
központ befolyása alatt álló hivatalnokok engedélye mellett nyomtathatja ki? Mert hisz 
minden nyomtatvány ott állami, hivatalos nyomtatvány. Mert hát magánember vagy cso
port saját szakállára nyomdát nem állíthat fel, minthogy minden termelés központosítva 
van! Valóban gyönyörű egy rabszolgarendszer ez, olyan ketrec, melyből menedék nincs, 
ha a nép olyan botor volt, ha a szép szabadságszólamok által csalatva, abba a nagy csap
dába beleesett, melynek a neve szociáldemokrata társadalom.

Többnyire rejtegetik is azok a népbolondítók ezt a jövőt, és ha ilyen szóba kerül, azt 
mondják: ne beszéljünk a jövőről, ne kutassuk, az majd magától fejlődik, azt mi nem tud
hatjuk. Igen ám, őnekik elég okuk van ezt a jövőt rejtegetni, mert az borzasztó! Okosan 
teszik, ha elfátyolozzák a nép előtt, melyet becsapni akarnak! És már ma is központosíta
ni akarnak azok az urak, már ma is előkészítik ugyancsak ezt a borzasztó jövőt, már ma is 
előkészítik a pártfegyelem jelszava alatt ezt a rabszolgaságot és ezt a kizsákmányolást. 
Mert hát ma már szeretnék a földmíves népet a központi vezetőség adófizető jobbágyaivá 
tenni. Ez azonban csak enyhe kis előíze ennek a jövő szociáldemokrata rabszolgaságnak, 
melybe ezek az urak a népet csalni akarnák.

Álljon a nép saját lábaira, ne képviseltesse magát mások által, legfeljebb esetről eset
re küldjön ki megbízottakat. Álljon a független szocializmus egyedül üdvözítő zászlajá
hoz, a hamisítatlan tiszta szabadság zászlajához.

Földmívelő, 1897. november 26.
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Schmitt Jenő Henrik

A jogról

Mi tudjuk, hogy a világ baját ma egy névvel jelölhetjük, és az a név: állam. Az állam min
den köznyomomak forrása, mert a hatalmasok szövetkezete, mely az emberhez nem méltó 
erőszak szervezetén nyugszik, mely a tömeget szükségképp leigázza és kizsákmányolja és 
a jogrend az egyéni bűntettek forrása, mert ő maga az óriási bűntettpélda, a nyilvános de- 
moralizáció főfészke, mint az erőszak, a gyilkosság, a tömeggyilkosság szentesítése. Az ő 
alapja a furfangos önzés, mely mindenkit saját érdekének fenntartására utalja, hogy a szét
forgácsolt érdekhajhászokat mind kirabolhassa. Az ő alapja a bűntett, mert minden erő
szak, melyet az ember embertársával szemben elkövet, bűntett, az állam pedig nagyban 
szervezett szentesített gyilkosság és tömeggyilkosság. A lényege a kizsákmányolás, a tör
vényesen szervezett rablás, mert teljesen elkerülhetetlen dolog, hogy a fegyver, az erőha
talom birtokosa meg ne zsarolja a vele szemben álló védtelen embert.

Az ő alapja a hazugság, mert a gazságot a szentség dicsfényével vonja körül és a 
Krisztus az erőszaknélküliség végtelen könyörület hirdetőjének nevében űzi gyilkosságát 
és szentesített rablását. Hazugságának egyik formája az az állítás, hogy az ő célja a hatal
mának járma alatt nyögő nyáj védelme, az egyesek érdekeinek a megóvása.

A nagyban szervezett erőhatalom az egyesek életét szabályozza. Szabályainak ösz- 
szegezése pedig alkotja a jogrendet. Szabályozta pedig minden korszakban az uralko
dó réteg, anyagi és hatalmi túlsúlyának érdeke szempontjából, de sohasem a hatalma 
alatt nyögő nyáj érdekében. így volt a régi Rómában: jog és törvény az, ami patríciusok 
hatalmi és anyagi érdekének megfelelt; jogtalanság az, ami ezzel ellenkezett és a néptö
meg vagy a rabszolgaság érdekeit előmozdította volna, és láncaikat lazította volna. A kö
zépkorban jogrend volt az, ami az uralkodó nemesség hatalmát és kizsákmányolását fenn
tartani és erősíteni alkalmas volt. Jogrend a mai világban az, ami a nagybirtokosok és 
nagytőkések hatalmi és anyagi érdekét előmozdítja. Látjuk ezt kézzelfoghatóan a rab
szolgatörvényjavaslatnál, melyet most tárgyalnak a mezei munkásságnak teljes lenyűgö- 
zése céljából.

Lássuk tehát tisztán a helyzetet és a jog valódi értelmét! Aki jogát keresi, az a hata
lomhoz, az erőszakuralomhoz folyamodik, hogy az érdekeit óvja meg. Ha a jelenlegi jog
renddel megelégedve nincsen, más jogrendet kíván, annak tehát csak az az értelme lehet, 
hogy a mai erőhatalom szervezet helyébe másforma erőhatalom szervezetét kívánja, 
melytől majd jogos igényeinek beteljesedését várja. Az majd új törvényekkel másképp, 
amint mondani szokták, a nép érdekében szervezi a jogrendet. Ámde az új törvények és 
az új jogrend megint az erőhatalom új szervezetében találják alapjukat. A jogi tétel, a pa-
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ragrafus mögött mindig a szurony áll és a puska, különben a törvény papiros marad, a vég
rehajtás erejének kezessége nélkül. De mi láttuk, hogy az alapbaj ott rejlik, hogy egyálta
lában ilyen erőhatalom szemben áll a tömeggel, hogy egyáltalában ilyen szervezett gyil
kosrendszer létezik, amely aztán szükségképp kizsákmányoló rendszer. Ekképp nagyon is 
jól lehet érteni, hogy olyan emberek, akik nincsenek a hatalom birtokában, akik ma nem 
kizsákmányolok, hanem hatalmaskodók és kizsákmányolok lenni óhajtanak, vagy ha ma 
már azok, nagyobb mértékben akarják űzni a nép kizsákmányolását és a mai osztály
résszel megelégedve nincsenek, új jogrendet kívánnak, melyben ők majd a hatalomban és 
a kizsákmányolásban részesülnek. Mert minden hatalmi szervezet és jogrend a kizsákmá
nyolás szervezete. Azt is lehet érteni, hogy ezek az emberek a nép javára a közérdek szem
pontjából kívánják az új jogot. Mert ezzel a népet eszközül használják fel furfangosan, 
mint a majom a mesében a macskát, hogy körmével az izzó parázsból kikapartassa a gesz
tenyéket, hogy őket, a népjog nagy szájhőseit tegye uraivá és kizsákmányolóivá.

Hiszen így létesült a mai jogrend is és a legtöbb esetben a jogrend. Mindig mint 
cárszabadítók vagy népszabadítók léptek fel a koncra éhes báránybőrbe öltözött farkasok, 
akár a szociáldemokrata népvezér színében. így sült fel mindig újra és újra ez a jó bamba 
nép. így fogták mindig újra és újra a nagy fogóban, ama ketrecben, melynek neve állam, 
így nyúzták újra meg újra a közszabadság és közügy, de különösen a jogosság nevében. 
Ezt a világcsalást űzték mind e mai napig és űzik ma is.

De mit csinálnak azok, akik őszintén a nép ügyét és a szabadság ügyét akarják és új 
jogrend után sopánkodnak és új törvények után, melyekkel a maiakat fel akarják váltani? 
Ok új erőszakrendet akarnak, hogy a népet felszabadítsák; ők új uralmat és új urakat 
akarnak, mert a jog szervezett hatalmával rendelkezők mindig urak és az engedelmes tö
meg a rabszolgájuk. Ok a közjóiét szempontjából új kizsákmányolókat akarnak, mert a 
fegyveres hatalom birtokosai kizsákmányolok, és a szabadság és szabad választás az ő 
nyomásuk alatt szükségképp hazugsággá válik, tehát ilyen őszintén a szabadságot szerető 
emberek, akik új jogot kívánnak, népjogot, nagyon bamba dolgot akarnak: új urakat, új 
láncokat a szabadság nevében, új államot, új ketrecet, melyben őket az új urak fogva 
tartják.

A hazugság lévén a jog hőseinek mestersége, az egyik szemtelen ostobaság, melyet 
szemünkre szokták vetni az, hogy mi a törvénynek jogi kötelező erejét megtámadjuk, 
amidőn a jog álláspontján kívül és felül állunk. Ostobaság, mert ki vonhatná józan ésszel 
kétségbe, hogy a jogrend jogi szempontból szükségképp kötelező; Uzumba afrikai király
ságban, ahol esetleg a durva emberáldozat dívik éppen úgy, mint Magyarországon, ahol 
egészen jogosan kötelezően áldoznak embereket finomultabb formákban a kapitalista 
Mammonnak és a katonai Molochnak, ami persze nem akadályozza, hogy a maga nemé
ben az egyik éppolyan cudar és erkölcsileg utálatos, mint a másik. Nincs olyan gazság a 
világon, amelyet a jog kötelező erejével nem szentesítettek és gyakoroltak volna. A mi 
bűnünk csak az, hogy kétségbe merjük vonni, hogy hasonló cudarságoknak örök időkre 
mint szentségeknek szerepelniük kell.

Kifogásunk a mai világ ellen nem az, hogy jogtalan, hanem az, hogy erkölcstelen, 
hogy az emberi méltósággal össze nem fér, hogy a krisztusi szeretettel össze nem fér, me
lyet arcátlan képmutatással hangoztatnak a hatalmasok és azok a papok, akik az erőhata
lom pártolói. Az emberiség ma annyira érett, hogy nem szorul a hazug bűntettszervezet

128



gyámkodására, melynek neve jogrend, és szabad testvéri egyezkedés útján rendezheti 
ügyeit. Mi tehát a szeretetet hirdetjük és nem a gyűlöletet, állati önzést, mely a mai világ 
alapja és nemesebb krisztusi világnézet alapján valósítjuk majd világunkat, melynek elve 
az emberiesség, a testvériség, a szeretet lesz az áldozatra kész szabad egyezkedés, de nem 
a jog-

Állam nélkül, 1898. január

129



Schmitt Jenő Henrik

A világnézet és a jövő társadalma

Mit jelent ez a szó: világnézet? Itt arra a pontra is rátérünk röviden, hogy miben különbö
zik az ember az állattól és látni fogjuk, hogy ez a különbség, mely az embert az állattól 
megkülönbözteti, nem csak a világnézet jellemző vonása, hanem egyúttal az a titkos hata
lom, mely az egész világ történelmén keresztül vonul, mely fokozatosan világosabb öntu
datra ébred, amely világát alakítja, amely tulajdonképpen maga az eszmény, maga az ideál 
az, ami az ember tudatában van, és aminek kell, hogy öntudatára ébredjen. Világnézet, rö
viden mondva a lények mindenségéről való tudás, az egyének viszonya a lények mindensé- 
géhez és a mindenséget átkaroló egységhez, amely magával a tudattal adva van. A tudat 
egység pedig, minthogy a lények mindenségét önmagában foglalja, végtelen egység. Min
den ember amennyiben ember, avval a tudattal él, hogy ő egy végtelen lét, a mindenség 
egyéni mozzanata. Abban különbözünk mi az állattól, hogy az állat bizonyos képek lánco
latát bírhatja, fölfoghatja, összetűzheti, néha nagyon okosan, de az állat nincs tudatában 
annak, hogy mi egyetlen oszthatatlan és végtelen valóságban élünk s az a világnézet jel
lemző vonása. Hogy milyen ez a világnézet, ez roppant fontos, mert minden, amit az em
ber alkot, tudásából indul ki. Az érzés világa és akarat világa csakis tudatának kifolyása és 
ilyformán társadalmi életét is világnézete alapján alakítja ki, éspedig anélkül, hogy ő ter
vezné, anélkül, hogy tudná, hogy miért. Muszáj neki ezt így alakítani, s szükségképp fo
lyik a világnézetből. A világnézet roppant lényeges tényező, mert ez nemcsak az ember 
előtt lebeg folyton, tudniillik az a nézet, melyet ő önmagáról, a lényekről, embertársairól, 
égről és földről alkotott, nemcsak előtte lebeg, hanem egész lényegét alkotja, folyton kí
séri őt, ez az ő szelleme, lényege és élete, amint ez bizonyos konkrét formában kialakult, 
ebből folyik aztán magától érzésvilága és akarattevékenysége, amely szerint saját világát 
berendezi.

Az ember szükségképpen a végtelenség tudatával bír s ez teszi az embert emberré. 
Ez a végtelenség nem fogható képbe, azaz nem képzelhető el. Aki azt mondja, hogy a 
végtelen felfoghatatlan, téved annyiban, hogy igenis felfogható a végtelen, de képbe nem 
foglalható. Az emberek a gyermekekhez hasonlóan a képekhez ragaszkodnak, saját gon
dolkodásukat szemlélni nem képesek, felfoghatatlannak nyilvánítanak oly dolgokat, amit 
képben nem szemlélhetnek, de igenis jól tudják, hogy miről beszélnek, amiből világos, 
hogy felfogják azt.

A gondolkodás alakjai, az észtan és mennyiségtan törvényei egyiránt a végtelen bé
lyegét hordják magukon. A tapasztalati világot mi csak a gondolat formáinak segítségével 
foghatjuk fel. Tapasztalat csakis gondolati lény számára lehetséges. Az állatnak lehetnek
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képei, de tapasztalata, tulajdonképpeni tudományos felfogása a tárgyakról nincsen, ők 
úgy mozognak a képek világában, mint valami álomvilágban. Az ember a művelődés el
ső korszakában a gyermekhez hasonlít, s mint ilyen, a képekhez ragaszkodik, de mint
hogy ő ember, ő a végtelen tudatával bír, tehát a végtelen tudatát képekben akarja felfog
ni. Ez ellentmondó felfogás, a végtelent képekbe fogni nem lehet, de mindazonáltal ők 
arra törekszenek. Ez a képekbe fogott mindenség, ez a képekbe fogott végtelen a vallások 
hitrejtelme, a vallások misztériuma, az a titokzatosság, mely minden teológiai világnéze
tet jellemez. Az ember önmagát is csak mint véges alakot képes felfogni. Egészen kö
zömbös az, vajon a saját énjét puszta testiségben látja, avagy valami lélekben, fantom
ban. Mind egyaránt véges alak, mely véges alakja az Énnek, s szemben áll a mindenség 
végtelenségével és ennek egységével. Az ember társadalma világnézete szerint alakul ki. 
Minthogy az ember egyéniségét pusztán végesnek látja, az a mindent összekötő kapocs 
pedig saját lényegének titka, mert ő a mindenség tudata, mert az ő élete szükségképp nem 
véges élet, hanem a mindenség végtelen élete, amit ő azonban nem lát, mert ő még gyer
mekes és a véges érzéki képekben el van merülve, ez a gyermekes és durva öntudat saját 
méltóságára még nem ébredt, nem szabad. Mert ez a méltóság nem puszta állati hatalom, 
hanem isteni fönség, a mindenséget átkaroló tevékenység és működés, mely a lényeket 
mind és a világokat elmerítette az énben.

Az ember csakis a mindenség tudatára támaszkodva alakíthatja ki világnézetét tudo
mánnyá, de csakis erre támaszkodva alakíthatja ki társadalmát. Szüksége van oly kapocs
ra, mely őt a lények egységével összekapcsolja és itt legközelebb embertársaival. Ilyen ka
pocs nélkül nem létezett soha emberi társadalom és nem fog létezni soha. Ilyen eleven 
kapocsra van szükségünk, hogy egyáltalában emberi társadalom rendeződjék és valósul
jon.

Ámde az ember a tudat mondott fokán önmagát végesnek látván, azt a kapcsot saját 
magában láthatja, ő tehát önmagán kívül keresi azt a kapcsot a mindent átható, a minde
nek felett uralkodó istenség eszméjében. Ez az eszme lényeges kapocs, lényeges összetar- 
tója az emberi társadalomnak. A múlt társadalma teológiai fogalom nélkül menthetetlenül 
romba dőlne. Az embernek szüksége van arra, hogy valami kapocs létezzék, mely ember
társaival összekapcsolja, mely az elszigetelt egyént összeforrasztja a lények mindenségé- 
vel. És a tudat ama fokán, a mindent összefűző istenség eszméje az istenség külső paran
csa az, mely szerint alakítja az ember a teológiai öntudat folytán társadalmát. A jó tehát 
nem nyugszik az emberben, mert a jó az mindent összefűző egység, az ember pedig a vé
ges lény, az elszigetelt lény -  az ember természeténél fogva rossz, a jó az az istenség, 
mely az embereket összefűzi. Az embertársra való tekintet, az önzetlen szeretet, egyálta
lán az erkölcsi öntudat, mely nem jelent egyebet, mint a mindent összefűző életet, mely 
idegen életet nem lát, csak a saját életét másban, a teológia szempontjából csakis az isten
ségben van megtestesítve, mert az istenség fogalma egyesül avval a kellékkel, hogy ő az 
emberek és a mindenség egységét önmagában összeforrasztja.

A teológia a régi világ számára a társadalom szükségképpeni támasza és éltetője. Ha 
még ma is a papok azt hirdetik, hogy a társadalom a régi isteni hit nélkül összedől, akkor 
ez áll a múltra nézve, de nem áll már számunkra, áll a naiv ember számára s áll a materia
lista számára, valamint a teológus számára, mert a materializmus művelődést nem teremt
het, minden kultúrára teljesen képtelen. A teológia alkothat kultúrát, a materializmus so
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ha. Nagyon fényes világot vet erre a kérdésre a szocialista társulatok története, amelyek 
próbáltak az államon kívül vallás alapján összefűzött társadalom keretén kívül valósítani 
társadalmi rendet önmagára alapítva. Ily kísérleteket tettek oly emberek, akik materialis
ták voltak és pusztán gazdasági szempontból indultak ki és oly emberek, akik teológiai 
alapon állottak és a hit parancsaiból és ihletéből. S az eredmény teljesen megerősíti azt, 
amit én az imént hangoztattam. A pusztán gazdasági alapon alakult ilyenforma társaságok 
mind nyomorúságosán tönkrementek. Itt vannak azok az utópisztikus kísérletek Ikaria, 
Cecilia gyarmatok, aztán az ausztráliai kolóniák, továbbá Paraguayban, s még egy csomót 
említhetnék, mely kolóniák története mind egyformán szomorú képet mutat.

Azok az emberek mind roppant lelkesedéssel fogtak a munkához, közösen munkál
kodva közös vagyonnal akarják társadalmukat alakítani ésszerű társadalom formájában, 
az átkozott kapitalistának hátat fordítva megnyitni az emberiség paradicsomát. Gyakran 
igen előnyös feltételek alatt alakultak e kolóniák, hisz például a Cecilia gyarmat a lehető 
legelőnyösebb feltételek alatt alakult. Egészen megfelelő tőkével indultak útnak Brazíliá
ban, ők ott a kormány és szomszédjaik barátságos támogatásának örvendhettek, a kor
mány még kölcsönt is szavazott számukra, gyönyörű területük volt az őserdőben, a tropi
kus éghajlat alatt, azonban enyhe égöv alatt, majdnem ezer méter magasságban a tenger 
felett, nem messze egy folyó, vasút.

Egy ideig ment is a dolog, amíg az első lelkesedés tartott, azonban egy idő után 
ezek az emberek azt látták, hogy bizony a paradicsom helyett nehéz munka vár rájuk, 
önfeláldozásra van szükség, a sült galambok nem szállnak a szájokba, és munkakedvet
lenség támadt, civódás, kölcsönös szemrehányások stb., elszegényedés, veszekedés lett 
belőle, s végre szétment az egész dolog és nyomorúságosán tönkrementek. Egészen ha
sonló története van a többieknek is. Egyszóval hiányzott a legfontosabb dolog, az erköl
csi kapocs.

Azt képzelni mint például a szociáldemokraták, hogy képesek lesznek materialiszti- 
kus alapon, azaz csupán a gazdasági alapon társadalmat alakítani, ez maga az utópia. Sem
miféle néven nevezhető emberi társadalom nem mondható lehetetlennek egy feltétel alatt, 
és ez az, hogy vallási alapra legyen építve. De csak szabad vallás teremthet szabad társa
dalmat.

Azonban semmiféle emberi társadalom nem lehetséges vallási alap nélkül, e mellett 
bizonyít a történelem egész sora s a kísérletek óriási száma kivétel nélkül. A szociálde
mokrácia teljes utópia, mert azt hiszi, hogy nagyban lehet valósítani olyan dolgot, amit 
kicsiben nem lehet.

Ha szűk körben mozgunk, elképzelhető még az, hisz emberek vagyunk, barátságosan 
megegyezhetünk, hogy a kedélyi kapocs, amelynek gyökerei elvégre minden emberben 
megvannak, sokkal könnyebben fűződhet. Ha ismerjük egymást, barátságosan társalgunk, 
megbeszélünk minden nehézséget egymással, itt nagyon kézzelfogható, hogy az ellenke
ző érdekek kiegyenlítése sokkal könnyebb, mintha az emberek óriási távolságok által el
választva, jéghidegen állanak egymással szemben, ahol az egyszerű viszonyok helyett, 
amelyeket mi ilyen kis kolóniában látunk magunk előtt, bonyolódott szervezet kérdése 
előtt állunk, ahol számtalan igen bonyolódott közös érdekek kerülnek szőnyegre, amelyek 
elrendezése szintén szükségképp a jóakaratra bízandó, mert az érdekek nagyon természe
tesen könnyebben összeütköznek itt, sokkal nagyobb mértékben kell bíznunk abban, hogy
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ezek a csoportok képesek legyenek bizonyos önfeláldozással, lemondással hozzálátni a 
társadalom alakításához, mint a szűkebb körben, hol az egyenlőség sokkal könnyebben 
vihető keresztül. Ámde ha mi szűk körben nem vagyunk képesek azt rendezni, óriásilag 
bonyolult társadalmi viszonyok gépezetét ugyanilyen alapon még kevésbé leszünk képe
sek berendezni.

Nagyon helyesen emeli ki Hartmann Eduárd és Dosztojevszkij, az író — mindkettő 
egészen önállóan, egyik sem ismervén a másik nézetét —, hogy a szociáldemokraták, ha 
valaha uralomra vergődnek, kénytelenek lesznek a jezsuitákhoz fordulni, hogy valósítsák 
az ő társadalmukat, mint az ő álláspontjukon teljesen kivihetetlen dolgot. A jezsuiták tud
ják keresztülvinni, fényes bizonyíték Paraguay. Ez a köztársaság 150 esztendeig állt fenn, 
az őserdők közepeit virágzó kultúrát teremtettek és romjai ma is bámulatra ragadják a né
zőt, és megjegyzendő, hogy Paraguay szociáljezsuita respublikáját nem belső viszályok 
robbantották szét, hanem a külső erőszak, a spanyol kormány katonasága. Valamint ma is, 
épp a napokban olvastam, ugyancsak érdekes ellentétet alkot a mondott pusztán materia
lista gazdasági alapon alakult társaságokkal összehasonlítva a most Amerikában Bahia 
tartományban alakult szociális állam. Itt egy vallási rajongó, Consuelherónak (tanácsos
nak) nevezte a nép, keresztény alapon alakított szocialista államot. Ebből virágzó állam 
lett és tovább-tovább terjeszkedett, végre egész Bahia tartományát ellepte.

Felhozhatjuk itt a mormonok államát, szemben az új ausztráliai Cecilia kolóniával, 
amely igen előnyös feltételek alatt valósult meg és nyomorúságosán tönkrement, mert 
materialista alapon alakult. A mormonok a legmostohább feltételek alatt láttak munkához, 
hogy szocialista államot alakítsanak, a kormány üldözése, a szomszédok ellenségeskedé
se, de a legmostohább viszonyok között a kövecses pusztaságot a paradicsom kertjévé 
változtatták át és virágzós várost alapítottak palotákkal és gyönyörű kertekkel övezve.

Megjegyzendő mellesleg, hogy végre ha ezt az alkotást most szétrombolják, annak 
az amerikai állam erőszakos beavatkozása az oka. Látjuk, hogy ezek a vallási alapon ala
kult szocialista társadalmak nem csak lehetségesek, de virágzók. Ha a polgári lapokban 
azt olvassuk, hogy a szocializmus utópia, az felületes fecsegés. Lehetséges a szocialista 
társadalom, de csakis vallási alapon. De tovább megyek: semmiféle emberi társadalom 
nem létezett, mely vallási alapon nem létesített volna. Még a mi polgári államaink is val
lási alapon nyugszanak, összetartó ereje a mi mai nyomorúságos kereszténységünk. 
Ennyit el kell ismerni.

A teológia alkothat nagy emberi társadalmat, ennek világos bizonyítéka a történelem 
egész sora, de a teológiai világnézet szabadságtalan, a teológiai világnézet az ember lé
nyegének mindenségét az emberen kívül látja. Az embert puszta porszemnek tekinti, a 
kapcsot kívülről látja, más idegen lényben, az isteni lényben.

Ezt az emberi társadalomnak tehát csak külső kapocs fűzheti össze s társadalmilag 
is csak az erőszak rendjére alapítható. A mondott erkölcsi alap, bizonyos vallási alap nél
kül emberi társadalom nem létezik. Ha tehát mi azt célozzuk, hogy új alapon új neme
sebb emberi társadalmat alakítsunk, mely nem az erőszak, nem a rabszolgaság társadal
ma, ennek belső követelménye az, hogy mi azt vallási világnézetre alapítsuk éspedig 
olyan vallási világnézetre, mely nem a szolgaság világnézete, hanem a szabadság világ
nézete. A világnézet önmagától saját belső hatalmánál fogva ki fogja alakítani társadal
mát. Mi tehát nem vagyunk utópisták. Az utópisták jelleme az, hogy nem indul ki a vi
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lágnézetből, hanem bizonyos gyakorlati tervekből. Ez így megy: az ember látja, hogy a 
társadalom nagyon rossz, tehát gondoljunk ki egy okosabbat, csináljunk valami szép ter
vet, ezt így jó lehet berendezni, ez a mai anyagi előnyeinknek így felel meg, tehát csinál
juk azt így. Tehát tekintet nélkül a világnézetre, csinálnak gyakorlati terveket és keresz- 
tülvihetőknek képzelik.

Ez az utópia és az volt minden utópista eljárása. Ez teljesen lehetetlen egyszerűen 
azért, mert nem oly lény az ember, amelyet két darabból össze lehet enyvezni. Ez roppant 
felületes nézet és kivihetetlen. Új társadalom csakis új vallási szervezkedés alapján lehet
séges. Ezt tanítja a történelem tudománya. Mi ellenkezőleg, bizonyos világnézetből indu
lunk ki és azt mondjuk: a világnézet kifogja alakítani világát. Minekünk arra sincs szük
ségünk, hogy a részletekbe bocsátkozzunk, a részletek számunkra közömbösek, nincs 
szükségünk az utolsó pontig kidolgozni a társadalom lehetőségét, azonban egy dologról 
előre biztosak lehetünk, ha a világnézet forradalmát keresztülvisszük: akkor egészen biz
tosak lehetünk, hogy a társadalmi világ is emberi hatalommal át fog alakulni éspedig oly 
irányban, amilyen irányt mutat a világnézet.

Állam nélkül, 1898. január
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Schmitt Jenő Henrik

A jogállapot döglehelete

Mi elvből hirdetjük, hogy a jog nem egyéb rosszul palástolt hazugságnál; hogy az állam 
jogrendje természeténél fogva nem lehet egyéb, mint a rablásnak nagyban szervezett rend
szere. Ez oly igazság, melyet, amint perem alkalmából bizonyítottam, már Szent Ágoston 
megsemmisítő gúnnyal fennen hirdetett. A természeténél fogva önzésre és erőszakra épí
tett jog lelki halál és természetes fejlődése csak rothadása lehet, ami persze jogi kötelező 
erejét nem érinti.

Korhadó kornak legfekélyesebb tája, talán Spanyolországot kivéve, Magyarország. 
Spanyolországban azonban a kegyetlenségeket és a jogtiprást inkább elrejtve és szégyell
ve űzik és azokat ott még le kell leplezni, még minálunk fényes nappal, emelt fővel, naiv 
durvasággal, teljes cinizmussal dicsekszik a jogtiprás, az atrocitás, a minden jogi foga
lomnak lábbal való taposása.

Mi ezt egyénileg sajnáljuk. Azokat az egyéneket, akik ilyenre süllyedtek, mi szent el
veink értelmében nem gyűlöljük, sőt erkölcsi nyomorukból fel akarjuk rázni lángoló sza
vaink kíméletlen ítélete által, amely ítélet könyörület és kegyelem. Mi különben nem sze
retünk az egyének nyomorával foglalkozni, számunkra ez visszataszító tárgy. Lapunkban 
ilyen kapcsolatban alig említünk nevet. És ha említjük, akkor is csak úgy tesszük, hogy a 
sajátságos becsületfogalmak szerint, amelyek ma nálunk uralkodnak, ezek az egyének na
gyon tisztességes, sőt talán különös virtussal működő egyének, amely körülmény azon
ban csak a közbecsület, az uralkodó közvélemény, a kor és az ország uralkodó erkölcsi ní
vójának szánalmas alacsony voltát annál élénkebben megvilágítja.

A felső megyékben nyugtalanságok törtek ki, melyek az emberi méltóságukra, öntu
datra ébredő néppel szemben valódi agent provocateur módjára embertelen és durva bá
násmódból könnyen magyarázható, mellyel a hatóságok, a felsőbb célzatnak megfelelően, 
elbántak. Minden gyülekezési jogot lábbal tiporva a békésen gyülekező népet a legdur
vább erőszakkal megtámadták és vezetőiket botütésekkel és pofozkodással és egyéb ke
gyetlenséggel akarták ezek a keresztény felebaráti szeretetre hivatkozó hatósági közegek 
„visszatéríteni”. Mi mindig és ma is ezt a szelídséget hirdetjük a sok atrocitás után, me
lyeknél cifrábbakat a török és muszka sem követ el. Erre a tárgyra alkalmilag rátérünk. Ez 
elegendően magyarázza a durva és kegyetlen módon lábbal tiport népnek izgatottságát, 
amely nép csak alig ismerkedett meg szent elveinkkel. De valóban arcátlanság, ha ezek
nek a krisztusi elveknek tulajdonítják azok az emberek, akik közvetve vagy közvetlen 
ilyen nyomorult erőszak bűnrészesei, a népnek forrongását, mely végre is csak enyhe ön
védelem volt. A legborzasztóbb technika birtokában gyáván „forradalmat” üvöltöttek ezek
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a szánalmasok, óriási csendőri és katonai hatalommal ostromolva a felső megyei községe
ket, egyes gazda nyakára 18-21 katonát is kirendelve, hogy anyagilag teljesen tönkrete
gyék az úgyis nyomorgó népet, és jóllehet a nép közül sokat lövettek le, de védtelen embe
reket és nőket is leölettek, mindazonáltal a rendőri és katonai hatalom sorából csak alig 
egy-kettő sebesült meg könnyen. És forradalomnak nevezték azt, midőn a nép önként je
lentkezett, hogy zárják le őket mind testvéreikkel együtt.

Ismételten mi újra meg újra a krisztusi szelídségre intjük a népet. Ez a legnagyobb 
hatalom, mely meg fogja dönteni a szent méltóságával ezeknek a nyomorultaknak a hatal
mát, mely az erőszak állati gyakorlása.

Ez a szent fenség, melyet minden egyes legcsekélyebb testvérünkben ébreszteni aka
runk a hatalmasok gőgös és embertelen erőszakával szemben, és minden erőszak állati, a 
legnagyobb megszégyenítés. Ha erőszakhoz nyúlunk, lesüllyednénk ezeknek a nyomorul
taknak a színvonalára. Ez a szelídség így a megsemmisítő ítélet e világ gazsága felett.

Én vagyok az út, mondta Krisztus, és valóban ő az egyedüli út a szabadságra. Vala
mint mi mindig céloztuk, úgy most is hangoztatjuk: mozgalmunkat vallási alapon a tiszta 
krisztusi alapon kell szervezni; amely a szellem és igazság vallása. Akkor erősek leszünk a 
magunk körében, mert a szeretet kapcsa teremti az erős szervezkedést, azon szervezke
dést, mely a szenvedést és a halált is megveti. És akkor erősek leszünk kifelé, mert akkor a 
legcsekélyebb földműves is, aki eleinket érti, Krisztussal és velünk ítélőszéket fog ülni a 
hatalmasok erkölcsi nyomora felett. Evvel a szent hatalommal ingatta meg az őskeresz
ténység a római császárok zsarnok uralmát, mely olyannyira a mi állapotainkra hasonlít. 
Szervezkedjenek, miután papjaik a krisztusi erőszaknélküliséget nem akarják vallani, ha 
másképp nem lehet, a felekezetnélküliség formájában a krisztusi vallás, a szellem vallása 
alapján.

Erre szükségünk van különösen itt Magyarországon, ahol tökéletesen rontja-bontja 
a hatalom a jog védelmét. Az egyik miniszter a 48-as sajtószabadság szellemét, mely a 
cenzúrát „örök időkre” ünnepélyesen eltörölte (amely örökkévalóság ugyan elég rövid 
volt és felette gyalázatos véget ért) úgy értelmezi, hogy a nyomtatványokat előzetesen 
lefoglaltatja és csak azután továbbíttatja a postán, miután az ügyész megbírálta mint cen
zor a nyomtatványt. Tehát az ügyész egyszerűen a cenzort helyettesíti, ami sokkal rosz- 
szahh cenzúra, mint az osztrák vagy a muszka cenzúra. Sokkal rosszabb azért, mert a 
nyomtatvány terjesztése éppen csak úgy, mint a nevezett országokban a hatósági közeg 
jóváhagyásától, a cenzor jóváhagyásától van feltételezve, de az osztrák és muszka cen
zor csak egyszerűen lefoglalja a nyomtatványt, míg a magyar ügyész-cenzor nem csak 
ezt teszi, hanem a cikkírónak nyakába még bűnfenyítői pert is akaszt, ami a muszkánál is 
rosszabb legalávalóbb, legszemérmetlenebb formája. És ezt mondják aztán Magyaror
szágon sajtószabadságnak! Valóban a naiv idealisták, akik 48-ban a szabadságot a jog 
útján valósíthatni vélték, sírjukban felfordulhatnának korcs utódaik paródiája felett! Mi 
ezt a muszkánál is gyalázatosabb állapotot, melyet a „szabadelvű” országgyűlés hallga
tással szentesített, természetesnek találjuk, mert a jog nem lehet más, mint ilyen szemér
metlen hazugság, amely azonban természetesen jogilag „kötelező”. Mi nem a jog, ha
nem a szeretet szent hatalmával akarjuk emberhez méltó dicső jövőben valósítani a 
társadalom rendjét.
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A szabadelvűségnek és jogosságnak egy másik különösen csillogó példáját mutatta 
be egy másik miniszter. A független szocialisták pártlapjának, a „Földmívelőnek” szer
kesztőjénél házkutatást rendelt el a nevezett úr és nem csak a lap előfizetőinek jegyzékét, 
de a szerkesztő Várkonyi István, valamint még neje és leánya magánpénzeit is „lefoglal
ta”, továbbá még a neki bérlőitől kijáró lakpénzeit is „lefoglaltatta”. Várkonyi egyes anti
szemita ízű kifejezéseit egyenesen rosszalltuk, jóllehet tudtuk, hogy ő nem antiszemita. 
De tudtuk, hogy lapját nagy pénzáldozattal tartotta fenn, míg a miniszter a pénzeket és 
értékeket azon a valótlan (Várkonyi nyilvános szám szerinti adataival szemben merően a 
légből kapkodott) és különben is, ha való is volna, törvénytelen cím alatt foglaltatta le, 
hogy Várkonyi pénzgyűjtéseket tartott magánál. De tudjuk azt is, hogy Várkonyi mindig 
erőszaknélküliségre intette Krisztusra hivatkozva, tehát nem izgatta erőszakra a népet. 
Az országházán a miniszter interpelláció folytán csak azzal a ráfogással felelt, hogy az il
lető „demagóg izgató”, és hogy „könnyűszerrel lehet teoretikus beszédet tartani a jogok 
szeplőtlenségéről, amikor a haza ezer és ezer polgára nem a jogaiért, hanem az életiért re
meg”. Ezt az igazán felháborítóan fesztelen ferdítését a tényeknek, mely a szegény üldö
zött tűrő és szenvedő népet vérszomjazó szörnyetegnek, a kegyetlen üldözőket pedig ár
tatlanul remegő bárányoknak feltüntetni elég bátor, már előbb fejtegettük. Csak azt az 
egy körülményt nem magyarázta meg a miniszter, miért nem „foglaltatta” le Várkonyinál 
és a nőknél, akiktől a pénztárcákat elkívánta, az aranyórákat és az ezüstkanalakat is, mert 
hisz ezek is „értékek” éppen úgy, mint a házbérek és a család fenntartására szánt kész
pénz, és mindkét esetben egyforma eleganciával lehet azt az eljárást igazolni arról a „jo
gi” álláspontról, melyet az ilyen „miniszter” elfoglal. Én annak idején amint azt perbe
szédemben is hangoztattam, utálattal dobtam oda, ajándékoztam oda a miniszternek az 
államnak vérrel bemocskolt pénzét, magamat és családomat akár az éhség veszélyének 
kitéve. De csak most tanultam, hogy az, aki a krisztusi erőszaknélküliség szent elvének 
majesztását képviseli, jól teszi, ha pénztárcáját és mindenféle „értékeit” -  itt Magyaror
szágon legalább -  a pincében elássa, nehogy esetleg valami miniszternek eszébe juthas
son azokat egyszerűen -  elsajátíttatni, hogy ilyképp ilyen bűnéért méltóan bosszúját tölt
se és érvényt szerezzen úgy a saját, valamint a jog méltóságának.

Ez itt Magyarországon a jog, a közbecsület és méltóság fogalma. És hogy ez a jog 
legsajátabb becsülete és méltósága és akár „jogilag kötelező”, óh, ezt megint én tartom 
fenn, mert különösen szeretem feltüntetni teljes érdem szerint, hogy mi a jog valódi és 
nem pusztán képzelt becsülete és méltósága. Ritka helyen tűnik ez ki olyan átlátszóan, 
mint itt. És hogy ilyen kétségtelen, minden kétértelműséget kizáró világosságban csillog
tassák a jog valódi értékét, ezt felvilágosítandó, igazán nagy érdemük van Magyarország 
minisztereinek!

De újra! A legcsekélyebb gyűlölet se szennyezze be lelkünk fenségét! Hozzátok szó
lok szegény éhező testvérek, akiknek a katonákkal még az utolsó családfenntartó tehenét 
is leölették ezek az emberek. De hogy is gyűlölhetnénk mi az olyan embereket! Milyen si
vár síri éj az erőszak hívének kedélye, amelyen a pompásan díszített koporsó semmit sem 
változtat! Az elkeseredésnek milyen halállehelete töltheti be az ilyen boldogtalannak a lel
két, aki abban keresheti a kielégítést, hogy embertársával szemben az erőszaknak ilyen 
eszközeit használja! Nem gyűlölhetjük őket mi, akikben minden üldözésük és gyötrel-
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műk, mellyel az állati külső erőszak útján sújthatnak, csak nagyobb és nagyobb dicsfény
ben engedi felviláglani annak a belső mennyországnak szent fenségét, melyre mi minden
kit, még az ilyen szánalomra méltó embereket is ébreszteni akarjuk végtelen könyörülettel 
és kegyelemmel. A mi könyörületünkkel, de avval a kegyelemmel, mely nem a Mi, hanem 
a mindeneket egyesítő isteni szeretet kegyelme.

Állam nélkül, 1898. február
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Schmitt Jenő Henrik

Március tizenötödike

Ünnepelték Magyarországban március tizenötödikét. Szomorú ünnep volt ez. Meghalt 
ideálok ünnepe. Akiben csak egy kis erkölcsi becsület van, elismeri ezt és csak az erkölcsi 
halottak járták a fénymázas koporsó körül a haláltáncot örömujjongva, vagyis inkább örö
met tettetve, ünnepélyes kifejezést adva annak a nagy hazugságnak, mely egész létük és 
életük, ha életnek nevezhető a lelki rothadás ezen állapota.

Míg becsületes érzéssel bíró szabadelvűek fájdalmuk, gyászuk jelét adják (valóban 
illő volna, ha ők gyászjelvényekkel vonnák be az ünnepi jelvényeket), addig gúnyt űznek 
azok a hatalom élvezetében dőzsölők azokkal a halottakkal, akiket ők megünnepelni lát
szanak, azokat a halottakat, akik a szabadságért, a testvériségért küzdeni véltek, a szabad 
szó, a sajtó, a szabad gyülekezés jogáért, a jogegyenlőségért, mely a mágnástól kezdve a 
legszegényebb földművesig mindenkit az egyenlő és azonos jog fénylő pajzsa alatt egye
sít és védelmez.

Mert íme, mi a valósága ezeknek az álmoknak, amelyek neve szabadelvűség?
Az a földmíves osztály, melyet ezek a nemesen a szabadságért rajongók mint egyen

lő testvéreket felszabadítani véltek, ma olyan uralom alatt nyög, mely törvényes és nem 
törvényes eszközökkel megsemmisítette ennek a népnek szabad gyülekezési jogát, sza
bad egyezkedését maguk közt és a birtokosokkal szemben, amely megszüntette tényleg 
még a szabad költözködést is, amely a Dózsa előtti korszakban megvolt. A szabad sajtó 
helyébe olyan cenzúrát állított fel, mely gyalázatosabb a ’48 előtti cenzúránál. Megszün
tette a személyi és vagyoni biztonságot, amidőn ítélet nélkül, tárgyalás nélkül, bizonyítás 
ellenére törvényellenes rendeletre pénzt és értékeket elkoboz, midőn soha büntetve nem 
volt kifogástalan embereket, akiknek egész bűne az, hogy eszméért küzdöttek, mégpedig 
a szeretet és erőszaknélküliség szent krisztusi eszméért, a fotografáló készülék elé von- 
szoltat poroszlókkal, abból a célból, hogy arcképeiket a gonosztevők, a gyilkosok és be
törők albumába helyezze: akik szegény munkásokat és szegény utazó földmíveseket 
úton-útfélen megfosztatják minden ítélet nélkül pénztárcájuktól és útipénzüktől, és ez 
utóbbiakat még tetejében csupán azért, mert a szabad költözködés legprimitívebb jogával 
élni akartak, börtönbe vetik, hogy föleszméljenek arra a tudatra, hogy a huszadik század 
küszöbén valóságban olyan korszakban élnek, mely gyalázatosabb a tizenhatodik század 
kezdeténél, a Dózsa forradalom elnyomása utáni korszaknál.

Ez már nem „Félázsia”, amint a jó Trefort miniszter annak idején Magyarországot el
nevezte: ez a legmélyebb Ázsia.
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Mi azonban mindazonáltal nem gyászolunk, nem is szomorkodunk. Mi a dühöngő 
hatalommal szemben, minden állatias durvaságnak kitéve, mellyel ezek a nyomorultak, 
ezek a mélyen szánandók saját emberi méltóságukat lábbal tiporják, megtarthatjuk bizal
munkat, nyugalmunkat, sőt reményteljes arccal nézhetünk a jövő felé, a nagy jövő felé, 
amelyet Mi készítünk elő és ezek a zsarnok, brutális szánandók. És ha szomorúságot ér
zünk, az nem miattunk van, mert mi nagy, igen nagy komák előharcosai vagyunk; mi 
legfeljebb a szegény gyermekek sorsa felett bánkódhatunk, akik még nem képesek meg
érteni, hogy az anyagi szenvedés az erkölcsi diadal, az erkölcsi dicsőség jelentőségével 
bír -  mi legfeljebb ama szánandók sorsa felett bánkódhatunk, akiknek állati dühöngése 
és erőszak gyakorlása, akiknek gyilkosságai és arcátlan rablásai lerombolják azt a szent 
isteni méltóságot lelkűkben, melyre minden ember született. Ám búsuljanak azok, akik 
még a régi ideálokon csüngenek, a negyvennyolcas ideálokon, melyek most olyan gyalá
zatos halállal kimúltak; búsuljanak azok a régi világ halálán, akik az új életet még nem 
ismerik.

Mi azonban sokkal magasztosabb eszmény mellett küzdünk, mint apáink a negyven- 
nyolcas években. Mi sokkal nagyobb dicsőségnek vagyunk részei. Mi azt a szent szabad
ságot fogjuk kivívni, amely majd meg nem fog halni soha. A mi dicskoszorúinkat nem 
fogja érinteni soha az enyészet halállehelete és szent babérját nem fogja bevonni a gyász
fátyol, melyet bevon ma a 48-as hősök babérkoszorúja.

Nem akarjuk kicsinyleni, érdemétől megfosztani a negyvennyolcas küzdők dicsősé
gét. Bármit is cselekedjen az ember, ha tiszta meggyőződésből cselekszi és saját anyagi ön
ző érdekének feláldozásából, testvérei iránti szeretettől indíttatva, akkor nemes, hősies, 
nagy az ő tette. És ilyen értelemben nagy és nemes volt a negyvennyolcas hősök küzdelme.

De nem is akarjuk érdemen túl saját személyes tevékenységünket kiemelni és feldi- 
csémi. Tűzokádó sárkánnyal küzdöttek ők; mi csupán csúszó-mászó kígyóval küzdünk, 
amellyel szemben a legnehezebb tusa az utálat leküzdése. Küzdelmük, mellyel a szabad 
harcmezőn életüket kockáztatták és pirosló vérüket ontották vígan, élvezet volt, összeha
sonlítva avval a küzdelemmel, melyet mi a Krisztus előtt képmutatóan meghajló, álas- 
kodó, hazudozó, szemlátomást semmis jogi ürügyek mögé bujkáló gyáva, mindazonáltal 
kimondhatatlanul cinikus és brutális hatalmaskodókkal szemben vívunk. Azokkal az em
berekkel, akiknek mestersége abban áll, hogy a rendeletek késével réseket vágnak a tör
vény palástjában és azokon a réseken nemcsak a nép szabadságait csenik el, de azonfelül 
még betű szerinti pénztárcáikat is, a munkások és földmívesek zsebeiből.

Mert bizony nehéz feladat még ezekkel a politikai zsebmetszőkkel szemben is fenn
tartani azt a tudatot, hogy őbennük is az isteni életnek szikrája szunnyad, hogy az ő lelkűk 
éjszakája mögött is ama mennyek országa dereng, melyre minden embert, tehát ezeket is 
ébreszteni szent hivatásunk. Mindenkor meg kell emlékeznünk arról, hogy mi a Jó Orvos 
szent méltóságát képviseljük, akinek nem szabad utálattal visszariadni attól a fekélytől, 
amelyet gyógyítani hivatva van.

És ezt a szent méltóságot akarjuk mi ébreszteni minden legegyszerűbb földmíves
ben: a Krisztusnak méltóságát, ha ő a durva állati erőszakkal a gyilkos fegyvert használó, 
magukat keresztényeknek nevező szánandó képmutatókkal állna szembe, akik őket gyil
kolni, kirabolni, kizsebelni készek, mert erre a fokra süllyedtek ezek a hatalmaskodók; ha 
ütlegekkel támadják meg őket, és ha őket arcul ütik és kínozzák, akkor ne a gyűlölet fog
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ja el őket, akkor ne lázongjon bennük a megsértett öntudat, hanem szánva a szerencsétle
neket, figyelmeztessék őket arra a szégyenre, amellyel saját magukat gyalázzák, amellyel 
saját isteni méltóságukat a sárba rántják és az állathoz lealacsonyodnak, mindenféle cse
lekménnyel, mely a testi erőszak cselekvénye. Akkor emlékeztessék őket arra, milyen 
gyalázatos gyáva hazugság az az ő részükről képmutatóan a názáreti Jézusra, a védtelen 
könyörület hirdetőjére hivatkozni. Ok tehát itt mindig a bírák, és sohasem a vádlottak, 
mindig ők, az elnyomottak a méltóság képviselői, nem pedig a gyáva hazugság mögé 
bujkáló hatalmaskodók. És ha szenvednek és tűrnek méltósággal és szeretettel, szeretettel 
szánandó ellenségeik iránt is eltelve, akkor dicsfény, melynél nagyobb nincs, a krisztusi 
szelídség dicsfénye, mely akkor a legkönyörületesebb, ha a legkíméletlenebbül sújt. Sújt, 
hogy ébresszen a lelki halálból.

Tehát nem a mi személyes érdemünk tesz bennünket naggyá, és teszi korunkat nagy- 
gyá úgy, hogy csak egyetlen korszak hasonlítható vele össze a történelem évezredének 
naplóiba: a názáreti Jézus korszaka. A mi nagyságunk csak abban áll, hogy mibennünk 
ébred hosszú, majdnem kétezredes éjszaka után a krisztusi eszme fénylő hajnala. És mint 
valami Palesztina látszik nekem eme világításban ez a Magyarország: az ázsiai elnyomás 
legcinikusabb formája felülről; az Eszme ébredése fennkölt, nemes, világos gondolkodá
sú szegény földműves nép körében, mely majd utat fog tömi új művelődésnek, új világ
nak, ahol az ember saját életét isteni életnek látja, saját lelki életével összeforrasztva a 
testvéreket mind, az emberiség millióit, ahol a mi Énünk olyan nagy lesz, mint a világ; 
ahol mi a mindeneket egyesítő szeretet isteni életét éljük, és nem a puszta testiség, a por 
életét. Újra hangoztatom Neked, te szelíd, te nagy, te szent nép, mely oly magas útnak in
dulsz: a negyvennyolcas küzdők útja felett, mert ezek csak az erőszakrend új tarthatatlan 
jogi szervezését teremtették, mely oly szomorú csalódásnak bizonyult a mai napjainkban; 
te a jognak véres kardját összetöröd, az erőszakrend állati világának végét veted és az új, 
az isteni ember világát megkezded, amelyben majd a szeretet szabadon egyezkedik, ural
kodik; ne csüggedj, szervezkedj ezen nagy gondolat pajzsa alatt, mely nagyobb, erősebb 
mint a világ.

Te nép, amely oly úton indult, amely oly magasságban vonul, tartsd meg fenségedet, 
türelmedet, vas állhatatosságodat, mely messze felülemel nyomorult üldözőid fölé. Te 
szegénységedben és elnyomatásodban oly gazdag vagy a lélekben; oly erős, világot zúzó, 
törő és új fenségesebb világot építő az a te szelídséged! És a legmegszégyenítőbb lesz 
ama szánalmasok számára, akik állatiasan dühöngnek ellened, akik arcul ütnek, akik láb
bal taposnak, ha a Krisztushoz hasonlóan szereteted kincstárából őket is részesíted szá
nalmadban.

Állam nélkül, 1898. március
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Rendőrségi jelentés
a Független Szocialista (Várkonyi-) mozgalomról

A mozgalom erősbödéséhez nagyban járult hozzá Várkonyi István, fáradhatatlan agitáció- 
ja által, ki majdnem egész Magyarország magyar ajkú mezei munkásait közönyösségük
ből felrázta, amennyiben nekik a megváltást és felszabadítást ígérő eszméket hirdetett. 
Hosszú időn át ő volt a helyzet ura, úgyhogy a pártvezetőség befolyása főleg a német ajkú 
lakosok által lakott vidékekre szorítkozott. Végül a mozgalomnak az ország több vidékén 
a rossz termés következtében kitört éhínség is adott lendületet, amennyiben az neki sok új 
hívet szerzett.

Az első földmíveskongresszus határozatainak, valamint az aratósztrájk Várkonyi 
lapjában behatóan tárgyalt és propagált eszméjének befolyása alatt, ami a hívek szaporítá
sára leghathatósabb eszköznek bizonyult, a mezei munkások az ország sok vidékén oly 
követelésekkel álltak elő, melyek által ők az aratási szerződések kötésekor részint jobb 
munkafeltételek, részint nagyobb munkabér elérését, részint pedig a robotmunka eltörlé
sét és a földuzsora megszüntetését célozták, sőt mások a munkaadókkal szemben a már 
elvállalt kötelezettségekre nézve lettek szerződésszegők.

A párt a jelzett mozgalommal szemben azt az álláspontot foglalta el, hogy a mezei 
munkások ugyan követeléseiket állítsák fel és terjesszék elő, a munkát azonban, amennyi
ben békés úton eredmény nem volna elérhető, ne szüntessék be, mert ez a munkabeszün
tetés addig, míg az egész ország szervezve nincsen, a munkásokra káros következmé
nyekkel járna.

A párt erre vonatkozó nézetét a mezei munkásoknak külön e célból kiküldött bizalmi 
férfiak és körlevelek által hozta tudomására, mi mellett őket arra intette, hogy aratási 
szerződések kötésekor a merev megtagadás álláspontjára ne helyezkedjenek. A kormány 
ellenben az aratási munkálatok akadálytalan keresztülvitelének biztosítása céljából a leg
messzebbmenő intézkedéseket tette, Kisbéren és Mezőhegyesen szlovák és rutén munká
sokból álló munkástartalékot vont össze, s a sztrájkkal fenyegetett vidékeken a földbirto
kosoknak munkásokat bocsátott rendelkezésére.

*

A Várkonyi István által indított mozgalom ecsetelésére szolgáljanak a következő adatok: 
A Várkonyi-féle munkástöredék híveinek a száma a magyar napszámosok és kisgazdák 
körében egyes megyékben igen nagy. Nagy számban vannak a szerb ajkú, kevésbé szá
mosán a szlovák ajkú magyarok. Legkevesebb híve van a német ajkú és sváb magyarok
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közt. A román ajkú magyarok szintén csatlakozni kezdenek ezen munkástöredékhez és 
köztük a mozgalomra alkalmas talaj van.

Felekezeteket nem különböztetnek meg. Feltétlen ellenségei a vallásoknak, papok
nak, főleg a katolikus papoknak és nagybirtokosoknak, a kormányhivataloknak; a katona
ságról és csendőrségről csak megvető hangon tudnak beszélni. Terjeszkedési eszközük 
egyedül pártlapjuk volt.

Pártlapjuk úgy jelent meg, hogy vasárnapra minden községben háznál lehetett, ahol 
megrendelő volt. Vasárnap rendesen a gazdasági egyesületben olvasták lapjaikat. A gazda
sági egyesületek (földművelők szakegylete) tisztviselői Várkonyi elvhíveinek vezetői, az 
egyletek tagjai pedig Várkonyi elvhívei. A lapban foglaltak feltétlen hitelre találtak, s an
nak szavai értelmezésében senki sem kételkedett. A lap szerkesztésénél különös taktikai 
fogás volt az, hogy a szerkesztő az elvtársak nevét minél sűrűbben kinyomatta a lapban és 
az elvtársak cikkeit szerzői feltüntetése mellett készségesen közölte lapjaiban. Az egyletek 
alakítása a pártlap mellett fő erősségük. Onnan indul ki minden mozgalom, és az éj leple 
alatt látogatásokat tévén, a „felvilágosult” elvtársak tanítani mennek azokat, akik még 
nem tartoznak az ő táborukba. Nappal csak vasárnap dolgoznak az elv mellett, de minden 
éjjelt fáradhatatlanul felhasználnak az elv terjesztésére.

Titkos gyűléseiket éjjel tartják, valamelyik meghitt emberük lakásán, lehetőleg fél
reeső helyen, és ezeken határoznak a bizalmi emberek a teendők felett. A jelszót ezek ad
ják ki, s elvtársaik vakon követik az ő utasításaikat. Úgy az egyesületek tisztviselői, mint 
az elvtársak, azokkal szemben, akik nem hozzájuk tartoznak, a lehető legnagyobb mérték
ben bizalmatlanok és egyáltalában nem közlékenyek. Az ő szervezkedésük és határoza
taik elárulását a legnagyobb bűnnek tartják.

Egyes kerületek bírót is választanak, kik arra, aki a pártfegyelem ellen vét, vagy aki 
az ügyet rosszul szolgálja, a lehető legszigorúbb ítéletet mondja ki. Rendesen „élethosz- 
sziglan tartó súlyos rabságra” szokta a bíró elítélni a bűnöst.

Ezen ítéletet azonban nem hajtják végre, de Várkonyi Istvánnal, mint az ő fővezé
rükkel, levélben közük. Várkonyi híveinek elvei zűrzavarja a szocialista, kommunista s 
anarchista rendszernek, melyhez még egy magyar specialitás is járul -  a magyar paraszt 
veleszületett természetéből kifolyólag — a földek felosztása, úgy, hogy ez minden egyes 
tulajdonába menjen át.

A földek felosztására nézve nincs egyöntetű tervük, leggyakoribb az 5 holdnyi terü
let, de egyes helyeken 10 holdig is elmennek.

Várkonyi hívei különben dr. Schmitt Jenő krisztusi erőszaknélküliség és uralomnél
küliség elveinek konglomerátumát közelítik meg legjobban, és az egész mozgalom szel
lemi vezére dr. Schmitt Jenő. Azon elvtársak, akik már régen foglalkoznak ezen eszmével 
és akik a Földmívelő című lapnak éveken át olvasásával foglalkozva teljesen saturáltattak 
(telítettek) a téveszmékkel, azoknak nem kell sem haza, sem király. Azok azonban, akik 
még kezdők, éltetik a magyar hazát, a királyt és Kossuthot.

Jellemző taktikai fogás, hogy a vallást, mely a magyar parasztban oly erős, legutóbb 
irtják ki. Előbb az elvek más részeivel ismertetik meg az újoncokat és csak azután támad
ják meg náluk a vallást, és mindig sikerrel.

Akadt köztük oly elvtárs is, aki elvbe vágó halotti énekeket írt azon célból, hogy azok 
elvtársak temetésénél, a pap beszentelési szertartása helyett tiszteletből elénekeltessenek.
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Várkonyi hívei rendesen oly hitben vannak, hogy Várkonyi István vagy miniszter, 
vagy oly belső és hatásos összeköttetései vannak a magyar miniszterekkel, hogy az ő kí
vánságait keresztülvinni képes. Ez okból több folyamodványt nyújtottak át Várkonyinak, 
melyeket a minisztériumhoz és kormányhoz intéztek. A tősgyökeres hívek az urak és hiva
talnokokban semmit sem bíznak, azok minden kijelentése s intézkedése előttük hazugság.

Csak egy emberben bíznak feltétlenül: Várkonyiban. S ezen bizalmuk annyira megy, 
hogy minden ügyes-bajos dolgukban Várkonyi tanácsát kérik ki és őt kérdezik meg, nem 
történt-e velük jogtalanság vagy törvénytelenség. Meg vannak győződve arról is, különö
sen a szabolcsiak, hogy Várkonyi őfelsége beleegyezése s akaratából működik.

Kívánságaik igen különösek; a földfelosztáson kívül jellemző náluk az is, hogy az 
egyes községek határaiban idegen munkás ne kapjon munkát.

A Szabolcs megyeiek közt a talaj azért volt különösen kedvező, mert ott a robot, 
uzsora stb. teljesen lábra kapott és ezen állapotok előidézőinek a nagybirtokosokat és 
nagybérlőket tartják. Kívánságuk, hogy a robotot, uzsorát stb. megszüntessék. Egyes he
lyeken munkaprogramot készítettek és ez felöleli az egész évet, évszakonként, hónapon
ként kifejezésre jut a munkaidő és munkabér minimuma és maximuma. Szabolcs megyé
ben az elvtársak a független szocializmus zászlaja alá való sorakozás alkalmával rendesen 
megesküdtek, illetve -  mint ők kifejezik -  Isten segedelméből összeesküdtek.

A szociáldemokratákat ellenségeiknek tartják és azt hirdetik róluk, hogy azok ha
szonlesésből cselekednek és őket „rebach-lovagok”, „rebach-nácik” címmel illetik.

A budapesti fő- és székvárosi állami rendőrség működése az 1897. évben.
Budapest, 1898. 526-527., 532-535. p.
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A bűntettesek albuma, 
mint a becsület aranykönyve

Várkonyi István arcképét a rendőri lapokban egy tolvajnő arcképe mellé helyeztette ama 
nyomorultak magas rendelete, akik ma zsebmetszők módjára lopják egyéb értékeken kí
vül a magyar nép szabadságát, és gyilkosok módjára lemészároltattak békésen tüntető 
embereket, amely népnek ugyancsak Várkonyi tanácsolta lapjában, hogy még botot se vi
seljenek, hogy a gaz, gyáván hazug hatalom, mely őtet és az erőszaknélküliség krisztusi 
elvének hívét erőszakra való izgatással és lázítással vádolni merészeli. És ezek a szánal
mas erkölcsi nyomorékok még azt képzelik, hogy még képesek valakit is meggyalázni 
ezen a földön és oly emberek becsületében gázolni, akik önfeláldozóan élnek a szabadság 
szent ügyének. Ők valóban a bűntettesek albumát a becsület aranykönyvévé avatták fel 
azok számára, akiket a mondott indokból a bűntettes album számára lefényképeztettek. 
Az ő gyalázásuk a legnagyobb becsülés értékével bír.

Várkonyi Istvánt időközben Bécsben elfogatták. Ő ugyanis ott akart találkozni nejé
vel és leányával, és a rendőrkémek által követett nők vezettek nyomára, ahol a bécsi „Hun
gária” vendéglőben el is fogta a bécsi rendőrség. Bécsben álnév miatt, melynek büntetlen 
használata a különböző fejedelmeknél és főuraknál megszokott dolog, Várkonyit felelős
ségre vonták és 48 órai fogsággal sújtották. Minthogy azonban a kegyetlenül üldözött em
ber ellen vádpontot felhozni nem tudnak, eddig kiadatását sem kérhette a magyar kormány. 
Az ártatlan családnál ilyen bizonyítékot keresendő házkutatást tartottak, durván bántal
mazták a nőket és lánya bélyeggyűjteményét elvitték. Várkonyi, aki ellen a legsemmisebb 
ürügy alatt indították meg a vizsgálatot, egy levél alapján, melyben a földmívelőket szak
egyletek alakítására buzdítja — életét nem látta biztonságban, miután Nyíregyházára idéz
ték. Kapott ugyanis még azonfelül levelet, melyben figyelmeztetik, hogy megfogadták, él
ve nem jön haza. Annak idejében az Esti Hírlap április 6. számában közzé is tettem az 
ügyet a nagyközönség figyelmét a dologra irányítandó. Valóban: gyalázat lenne, ha a bécsi 
kormány kiadja Várkonyit, akit ilyen semmis oknál fogva így üldöznek, különben is annak 
idején gáládul megraboltak; miniszteri parancsra őt, nejét és leányát is — akit megvásárolt 
hírlapok segítségével és az országgyűlésen különböző hazudozó miniszterek is a leggyalá
zatosabban megrágalmaztak.

Állam nélkül, 1898. május
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Schmitt Jenő Henrik

A királyné meggyilkoltatása

Megtörtént a hihetetlen, iszonyú dolog. Megölték azt a sors által üldözött beteg, öreg 
asszonyt, aki a királynak volt a felesége, de távol tartotta magát minden politikától, aki a 
magányban, távol az udvar fényétől, gondolatainak élt — igen szabad gondolatoknak, 
amelyek már magában véve is elégségesek lettek volna arra, hogy minden csekélyebb 
sorsban született embert messze űzzön az udvartól — akinek kedvenc költője Heine volt, 
az a költő, aki a legmaróbb gúnnyal támadta meg a hatalom cifra hazug komédiáját, és aki 
az olyan uralkodóházakat is, amelyek a magas állású asszonyhoz nagyon közel állottak, a 
legkíméletlenebb szatírával támadta meg. A magányban a szabadság levegőjét kereste, 
szabadulva az udvarok aranyláncaitól és fülledt, a hasis szédítő gőzével telt légköréből. 
Több mint királyné, ember, szabad ember kívánt lenni ez az asszony. Magánál hordta ezt 
a költőt és verseit, kezei még akkor is szorongatták, midőn már a gyilkoló tőr szívébe ha
tolni készült.

Már polgári körökben, már az úgynevezett intelligencia körében nehezen emelked
nek fel emberek hasonló szabad gondolkodáshoz. A nemesebb érzésnek és gondolkodás
nak milyen nagy foka kell ahhoz, hogy az udvari körökben, ahol gyermekkorától fogva 
rendszeresen megmételyezik az ember lelkét, valaki ilyen magas állásban ilyen szabad, 
emberileg nemes érzéshez felemelkedjen!

Őrjöngővel van-e dolgunk, nem tudjuk. De meggyilkolta ezt az asszonyt egy olyan 
elvetemedett ember, aki magát a teljesen korlátlan, az egyedüli tökéletes és valódi, az ura
lom nélküli szabadság, az anarchia hívének vallani merészeli. Meggyilkolta avval az őrült 
meggyőződéssel, hogy az anarchiának és a szabadságnak szolgálatot tesz. És ezért üvöl
tött a polgári sajtó bosszút az anarchia eszméje ellen és hirdeti az irtóháborút ezen eszme 
hívei ellen.

Mondom, nem tudom őrjöngővel van-e dolgunk. Mert nem hisszük, hogy a terroris
ták (az erőszakot helyeslő anarchisták) is helyeselhetnék ezt az iszonyú gaztettet. De 
őrültség ez az elv, melyből az a szerencsétlen kiindult, mégpedig nem csupán az ő őrültsé
ge, nem az anarchia őrjöngése az, amint a polgári lapok kórusa üvölti, óh, nem — az őr
jöngés az állami világnak az őrültsége az az iszonyú rögeszme, melynek áldozata nem 
egyetlen asszony vagy ember, hanem amelynek áldozatai évezredeken keresztül az embe
riség milliói.

Mert ez az őrültség nem más, mint az a gondolat, hogy állati erőszakkal, gyilkosság
gal boldogítani lehet az embereket, hogy ügyeiket a bűntett segélyével javítani és rendez
ni lehet. Ez az, amit mi kárhoztatunk minden szavunkkal, minden sorunkkal, és ez az, amit
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gyakorolnak az államrend hívei, midőn gyilkoló fegyverek segítségével, állati erőszakkal, 
katonával és rendőrökkel és hóhérokkal rendezik a társadalom ügyeit, persze állítólag az 
emberek javát szolgálván. És ugyancsak ezt vallja az a szerencsétlen őrjöngő, elvetemült 
gazember, aki avval, hogy ilyen nemes érzésű asszonyt tőrrel az élők sorából kiszólít, a 
közügynek, a szabadságnak szolgálatot gondol tenni, és aki éppen ezen borzasztó bűntet
tel elvtársává szegődik a hatalom és az erőszak embereinek és azok ügyét, azt a világot, 
amely vérre és vasra, megtorlásra és bosszúra, bűntettre van, tőle telhetőleg megerősíti és 
fenntartásán közreműködik. Mert gaztette látszólagos igazolást nyújt csak a szentesített 
bűntett eme állati rendszerének, az állami megtorlás, a bosszú aljas rendszerének. (Amely 
erkölcsileg aljas marad Krisztus szerint akár kötelezően szentesítse is a törvény.)

Ez nem az anarchia, nem az erőszaknélküliség szent elvének a bűne, vallja bár magát 
anarchistának az az elvetemült, szánalomra méltó ember, -  ez az államilag szentesített 
erőszak elvének a bűne, mert hisz nem minálunk tündöklik ez az elv, a megtorlás, a bosz- 
szú, a gyilkosság elve, mint szentség, mint dicsőség, hanem az államban és egyházban.

A terroristák nem azáltal bűnösök, amiben az állam híveitől elvileg különböznek, ha
nem éppen az állam híveivel való elvi megegyezésük teszi őket bűntettessé. Mi minden 
közösséget megtagadunk a bosszúállás és gyilkosság híveivel, mert ezek az erőszak és 
bosszú tekintetében az állami hatalmaskodók elvtársai.

Mi azonban kristálytiszta szent krisztusi elvünk mellett küzdve, mely a mi énünk is
teni életéből fakad ki, indítsunk irtóháborút az ellen az állatiság ellen, nem megint az állat 
fegyvereivel, mint azt az erőszakot hirdető anarchisták (a terroristák) teszik, és teszi maga 
az állam, hanem az erkölcsi kárhoztatás fegyverével, amely az erőszak szentségének 
mély magyarázatát, mindennemű törvénytelen avagy törvényes bosszú erkölcsi alávaló- 
ságát hirdeti és ama nagy szeretet fegyverével, mely a legmélyebben elsüllyedtekben, a 
zsarnokokban is ébreszti a szunnyadó belső mennyországot. Mert ezek a legnagyobb bűn
tettesek, akiket a nép ezreinek a vére bemocskol, melyet gyáva biztonságban ontottak a 
legutolsók, akik követ emelhetnek a jelen borzasztó bűntett szánalmas tettese ellen.

Állam nélkül, 1898. szeptember
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Schmitt Jenő Henrik

Uj korszak

Korunkban a szegény nép és különösen a föld népének nyomora és zsarnok elnyomatása 
úgy látszik már tetőpontját érte el. Még a kormány egyik közlönye is elismeri, hogy „sok 
helyen sokkal súlyosabb, mint volt 48 előtt”. És valóban, az anyagi viszonyok iszonyú sú- 
lyosodása mellett, melyeket itt minekünk nem kell a nép előtt részletezni, mert legjobban 
ismeri saját maga szomorú sorsát, csakis azt emeljük ki, hogy ugyancsak ezt a föld népét 
minden régi jogától, szabadságától fosztották meg egy úgynevezett magyar „szabadelvű
ség” ürügye alatt, mely a legszemtelenebb hazugság, mellyel találkozunk az államok sorá
ban és a történelem évezredeinek során át. A valóságban megszüntették a sajtószabadsá
got, a gyülekezeti, a gyűjtési szabadságot, a szabad vándorlás jogát is és szégyenteljes 
kibérelt lelkiismeretű felső- és alsórendű poroszlók lelketlen önkényének, sőt dühöngő ál- 
latiasságának, gyötörtetésének, botozásának, kínvallatásának szolgáltatták ki ezt a szenve
dő, béketűrő népet. Aljas, gyáva módon titkosügynökeikkel hatalmas gazemberek lázítot- 
ták fel a Szabolcsot, hogy a nép leigázására ürügyet találjanak. Valamint Dózsa forradalma 
után volt a röghöz láncolt rabszolga, az a magyar földmunkás és kevesebb a szabadsága, 
mint a római világ rabszolgájának, aki hasonlíthatatlanul szabadabban élvezte a gyüleke
zés és gyűjtés jogát, mint ez a rabszolga, és rosszabb a sorsa, mint annak a rabszolgának a 
sorsa, mert a római rabszolgának legalább a megélhetése biztosítva volt, míg nálunk a né
pet idegen munkások behozatalával fenyegetik, ha elveit meg nem tagadja, de gyakran 
már azért is, mert az idegen olcsóbb, mint a saját területének rabszolgája. Hol keressük en
nek a nyomornak, ennek a borzasztó zsarnokságnak a kútforrását? Hol (és ez a legfonto
sabb) a gyógyszerét? Hol a menekvés ebből a nagy börtönből és fegyházból, melynek ne
ve Magyarország?

Vannak, akik a törvény és alkotmány intézményeiben keresik -  jobb törvényekben, 
az általános választási jogban és hasonló szép dolgokban. Ám lássuk, más országok né
pei, akik vagy kiterjesztett vagy éppen általános választójogot élveznek, mint például 
Németország, Olaszország, Ausztria, Belgium, Amerika, érnek-e célt vele? Azt látjuk, 
hogy a nép körülbelül éppolyan rabszolgaságban és nyomorban sínylődik, mint a ma
gyar nép, és hogy csak a nép ügyes vezetői érnek célt, akik anyagi helyzetüket biztosítják 
és tekintélyüket is mint a hatalom részesei, szépen megalkudnak a többi urakkal és ella
pítják, és a hatalom részére ártalmatlanná, a nép részére teljesen hasznavehetetlenné te
szik az efféle szociális és demokrata politikai mozgalmat. De még a megvesztegetést sem 
kerülik ki, amint éppen Amerika általános választási joga mutatja, ahol óriási a vesztege-
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tés. Az egyes választó helyett a kolomposokat és vezetőket vesztegetik meg, akik a régi 
jelszavak alatt becsapják a népet.

Amidőn vérző szívvel, szegény testvéreink sorsán még könyörülve hangoztatjuk ezt, 
amit a hatalmaskodó gonosztevők saját lelkűk aljasságához képest hajlandók a gyűlölet 
aljas érzésével magyarázni, megkönyörülve még a zsarnokok és gonosztevők lelki nyo
morán is, látjuk, hogy itt sokkal mélyebb oka van a bajnak, mint a rossz törvény és fejlet
len állami alkotmány, és hogy sokkal alaposabb gyógyszerre van szükségünk, mint a jó 
törvény és a jobban szervezett állami rend. És ez érthető. Minden törvény végre is csak a 
nyilvános erőszakon alapszik, minden állami rend a nyilvános erőszak rendszeresítése és 
szentesítése. A rosszat rosszal, az erőszakot erőszakkal akarja orvosolni, a nem szentesí
tett erőszakot, gyilkosságot, fosztogatást, rablást, a rendszeresített és szentesített erőszak, 
gyilkosság, vagyon megfosztás különböző törvényesen kötelező válfajaival. Hogy az ef
féle cselekvés magában véve rossz és embertelen, azt senki sem vonhatja kétségbe, de en
nek a rendszernek a hívei a célszerűséggel mentegetik és próbálják igazolni, sőt szentsé
geknek feltüntetni az efféle, magában véve gonosz cselekvést. Azt mondják, ha az ilyen 
kötelező erőszak nem volna, akkor kölcsönösen gyilkolnák és kirabolnák az emberek egy
mást, és nem veszik észre, hogy nincs borzasztóbb dolog, mint az efféle, magában véve 
gonosz cselekvésnek a szentesítése, mert ez sokkal inkább rontja meg az emberek erkölcsi 
öntudatát, mint az olyan törvénytelen gaztett, amelytől úgyis undorral fordul el az ember, 
míg a másik fajtáját a bűntetteknek dicsőségben és kitüntetésben részesítik és a társadalom 
legnagyobb becsülésével jutalmazzák meg. Mi tehát látjuk, hogy a szabadság különböző 
jelszó alatt hirdetve sohasem valósulhat, ha embertársaink egy része gyilkos fegyverrel a 
kézben, szemben áll a védtelen tömeggel és a szociáldemokraták, ha a Marx elvei szerint 
(aki a kommunista felhívásban a kényszert és erőszakot nyíltan hirdeti) megint csak kény
szerrendszert, kényszertársadalmat szerveznek, csakis a rabszolgaság új rosszabb formáját 
képesek valósítani, ahol a központi vezető urak még nagyobb hatalommal rendelkeznek, 
mert minden termelés és fogyasztás az ő kezükben volna összpontosítva és a tömeg még 
inkább volna rabszolga, mint ma.

Mi nem vagyunk politikai párt, azaz mi nem keressük az erőszakhatalomban való 
részvételt, mi csak a szabadságot és az erőszak megszűntét akarjuk. A politika ilyen veze
tő „elvtárs” uraknál is csak úri — hogy is mondta Várkonyi? — ügyesség! Az összes politi
kai pártok abban egyeznek meg, hogy az erőszak rendszerét akarják, a szabadság hamis 
jelszavával csalva a népet; akarják pedig, mert célszerűnek vélik. Ilyen célszerűséggel 
mentegették és igazolták mindig, míg ember volt, az embertelen gaz cselekvést és ilyen 
alapon ítéltette el Kajafás a Krisztust, mondván: inkább vesszen egy ember, mint az egész 
nép. A jog címén mindig csak fosztogatták és lépre csalták a népet.

Ez tehát nem az az igazság, melyről Jézus mondja: Megismeritek az igazságot és az 
igazság szabaddá teszen benneteket. A célszerűség hangoztatása a nagy hazugság, mely 
minden szolgaságnak és minden nyomornak a kútforrása. A rossz fát rossz gyümölcséről 
ismerhetik fel: a gyümölcsökről, melyeket Káin, a testvérgyilkos rendszere termeszt. 
Mert mindezeknek a hatalmasoknak és népvezetőknek a homlokán, akik a véres erőszak 
rendszerét bármilyen formában szentesítik, ott van a testvérgyilkos jele. Mindezek csak 
azt hirdetik nektek, hogy az ember állat, melyet a létért való küzdelemben meg kell fé
kezni, azaz vele állatilag elbánni. Mi azonban isteni méltósághoz akarjuk ébreszteni az
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embert. Csakis az isteni méltósághoz ébredt ember fogja lerázni az állatiasság bilincseit. 
Tudjátok, hogy azok az emberek, akik leigáznak, akik gőgösen lenéznek benneteket, akik 
megengedik, sőt elrendelik, hogy durva erőszakkal, sőt kínzással üldözzenek, alacsony 
erkölcsi fokon álló, mélyen alattatok álló emberek mind; olyan emberek, akik minden hiú 
és gyermekes cifraságok dacára, melyeket magukra aggatnak, mélyen szánandók.

Szabadság lehetetlen nemes öntudat nélkül; kenyér, jólét lehetetlen szabadság nél
kül. De nem megfordítva: a jólét maga nem biztosítja az erkölcsiséget, mint a demokraták 
hamis prófétái hazudják, mert hisz akkor azok a hatalmaskodók csupa angyalok lennének, 
nem olyan szánandó, erkölcsileg nyomorgó emberek, mint amilyenek. Tehát: a nemes er
kölcsi öntudat által érjük el a szabadságot, nem a hatalom, az erőszak szolgarendszerével 
való alkudozás, parlamentálás útján. És a szabadság által jutunk jóléthez, nem megfordít
va. Aki az ellenkező úton való haladásra biztat, a jólét és szabadság útján akarja elérni a 
nemes öntudatot, az álbarátja a szabadságnak és el nem éri soha a kitűzött célt, a kenyeret, 
a jólétet sem. Ezek az emberek hazudják, hogy mi nem akarjuk a nép anyagi jólétének 
előmozdítását, azért, mert a nép lelki erejének ébresztése a mi első dolgunk, mely aztán 
egyedül szabadsághoz és kenyérhez vezethet. Mert a régi rothadt fára hiába oltják az ifjú 
csemetét, az gyümölcsöt nem terem. A rothadt fa, az erőszak rendszere el fog dőlni és ve
le minden, ami reá oltatott. Az új magból kell fejleszteni az új fát, a szabadság isteni or
szágát!

Új világba lépünk, új ember kell nekünk!
Nem kötjük a mi eszménk ébredező ifjú életét a hullához, a régi világ alkotmányához, 

elveihez, rothadó alapjához. Hadd űzzék a nyomorult lélekvásárlók és erőszakoskodók 
tovább szomorú mesterségüket! Mi nem fogunk ezekkel a kibérelt lelkiismeretekkel, ezek
kel a szabadalmazott kizsákmányolókkal, egyik pártjával sem a régi világnak alkudozni és 
alkudozás céljából bármilyen gyűlésükben magunkat képviseltetni. Mert ez az ilyen gyű
lések, a korhadás nagy fészkeinek erkölcsi elismerése volna. így a régi világ fenntartásá
hoz mi is hozzájárulnánk.

Az ilyen emberek vaksága, hogy azt hirdetik, hogy csak a régi világ rothadt és rossz 
fegyvereivel küzdhetjük ki a szabad jövőt, az erőszakon alapuló alkotmányossággal vagy 
az erőszak bármilyen formájával. De már az őskereszténység, mely az erőszak kárhozatos 
voltát hirdette, alapjában ingatta meg a hatalmas római birodalmat. Meg fogja ingatni ez a 
nagy és szent nép alapjaiban a mai világ egész szervezetét, annál is inkább, mert ezek a 
hatalmas gonosztevők, a szervezett rablórendszer főnökei ma már rossz lelkiismerettel 
járnak-kelnek, csúsznak-másznak kígyó módjára. Nem a régi dühöngő oroszlán színében 
lép fel a mai reakció! Még ott is, ahol az egyszerű néppel vadállati durvaságuk érvényre 
jut, ott is az atyáskodó jóság képmutatásával váltják fel tigris szerepüket. Ezek a bérenc 
képmutatók szemtelenek a Krisztus nevének szentségét hangoztatni azokkal szemben, 
akik szóval és tettel dicsőítik Krisztust, míg ők tettel és egyházi borzalmas örökimád- 
ásokkal egyaránt gúnyolják Őt. De csak azt a nagy szánalmat ébresztik bennünk, amely 
abból a meggyőződésből fakad, hogy milyen nehéz ilyen lelki nyomorban sínylődő em
bereket a bennük is alvó isteni öntudatra, a mélyen szunnyadó belső mennyország tudatá
ra ébreszteni.

így érezzenek ellenfeleikkel szemben és ez a magatartás megsemmisítő ítélet lesz a 
mai rendszer felett. Minden aljasság és lelki nyomor eme szövetkezésével szemben, mely
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a mai rendszerben összpontosul (különösen itt Magyarországon elérte ez a nyomor a tető
pontját) álljon szembe a népnek a krisztusi alapon szervezett összetartása, a testvérközös
ségek szervezése, melyek a mennyei zsarnok képe helyett a bennünk és a mindenségben 
élő mindent egybeforrasztó szeretet belső istenségnek a tiszteletét honosítják majd test
vérközösségeikben, melyek a felekezetnélküliség formájában alakulnak. Már a többi osz
tályok soraiban is utálni kezdik a mai rendszer nyomorult képviselőit és napról napra in
kább és inkább megvetés tárgyává válik ez a rendszer. Ez az érzés óriási módon terjed 
Magyarországon. Mert valóban ennyi magasztosság még nemigen állott a világtörténelem 
során ilyen aljassággal szemben, mint ma itt Magyarországon. Itt csak a nép erős erkölcs
vallási alapon való szervezése szükséges, és menthetetlenül össze fog dűlni ez a rendszer 
önmagában, minden becsületes ember megvetésének a tárgya. De szükséges, hogy az esz
me ilyen erős támasza létesüljön a nép testvérközösségeiben! Ha a nép testvérközösségei 
szervezkedtek, akkor megvan a jövő magva és nyugodtan indulhatunk ama nagy jövő, 
ama ígéret földje felé!

Erőszaknélküliség, 1899. január
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Schmitt Jenő Henrik

Egy pillantás a jövő világába

írjuk ezt a vázlatot arra a veszélyre, hogy alaptalanul utópista ábrándozással vádolnak. 
Mert hát nagyon jól tudjuk és hangsúlyoztuk, hogy ezt a jövőt úgy gyakorlati intézkedé
sekkel csinálni nem lehet, és hogy nincs az a hatalom a világon, amely a népnek a sza
badságot megadhatná, ha a szabadságnak megfelelő tisztult, magasztos és világos világ
nézet napja nem sugározta át a szíveket. A nép szabad vallási és gazdasági szervezete 
hatalmasan támogatni fogja ennek az eszmének a terjedését és másrészt megint az igazi 
összetartás és ennek alapján a gazdasági szervezetek felvirágzása is csak az új magasabb 
világnézet napsugaraiban válik lehetségessé. Tudjuk, hogy csak nagy és nehéz művelődő 
munka érleltetheti ezt a nagy jövőt. Megkísértjük azonban azt a pillantást a jövőbe már 
azért is, hogy mindezt az erőszakot, gyűlöletet és alacsony kislelkűséget feledve, mely je
lenleg környez, csak azért, mert Krisztus szent eszméjének közkatonáivá szegődtünk, a 
jelennek sivár és szomorú valója közepette az emberi méltóság valódi képében gyönyör
ködjünk és erőt nyerjünk a nagy munkára, és ha lehet, még ellenségeinkkel is megértes
sük, hogy irányokba is nem a gyűlölet, hanem a szeretet vezet bennünket, midőn velük 
megértetjük szerepük méltóságnélküli és szánalmas voltát, ami első feltétel arra nézve, 
hogy ők is ébredezzenek, ha lehet, a megsértett hiúság kicsinyes érzésétől szabadulva, az 
új világnak aranysugaras és rózsás hajnalában, mely szegénységünket, szenvedésünket és 
nyomorunkat tündöklőbben bearanyozza, mint az ő lelkűk sivár szegénységét az arany és 
a bíbor.

Míg a múlt és a jelen alapeszméje, amelyben a földön és a mennyekben a dicsőség 
teljességét látták, a külső erőhatalom volt, úgy a jövő alapgondolata az észnek és a szere
tetnek belső hatalma és szelíd mindenhatósága lesz, mely, mint a mindent összekötő Élet 
egyetlen forrása a halál és a múlandóság fölé emelkedik, és mindent szelíd nyugodt mű
ködésével magaslatai felé vonz. Míg tehát a múltban és jelenben a vallási babona és bál
ványimádás világnézetéhez képest a mennyei Úr eszményének megfelelően a földi élet 
és annak társadalmi viszonyai csakis az önzés és hiú öndicsőítés, az uralom és szolgaság, 
az erőszak és kegyetlenség formájában alakulhattak, úgy a jövő világa hasonlóképpen az 
új világeszme formája szerint az erőszakot nem követő, csendes napsugárként ható, min
dent éltető és szervező közös isteni Élet eszméjéhez képest fog kialakulni, amely isteni 
életnek nem puszta semmis teremtményei az emberek szellemei, hanem őseredeti sugarai 
az isteni életnek, akiknek mind egyaránt, mindegyikben hasonlíthatatlan formában ébre
dezik és él a közös isteni életnek napja. Ha tehát addig, amíg a jelenlegi babonás egyházi 
és felekezeti vallási hit uralkodik, nincs az a hatalom, amely szabad társadalommá alakít-
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hatná a nemtelen és sötét világnézetnek hódoló embertömeget, akinek körében közerköl- 
csiség és nemesebb közvélemény nem uralkodhatik, úgy a nemesebb és felvilágosultabb 
világnézet terjedésével, a régi vakhit bálványaival magától meg fog dőlni az a világ és 
társadalom, amely csakis ilyen alacsony fokon álló emberek mellett lehetséges, sőt szük
séges volt.

Az új világ tehát nem valami szép és okos utópista tervezgetés, hanem csakis az új vi
lágnézet eredményeképp fog kialakulni, mert hát az embernél szükségképpen összhang áll 
be a világnézet és az élet közt, és akkor éppoly lehetetlen lesz a régi világ társadalmi élet
formáját fenntartani, mint ma az újat egyszerre megvalósítani. Fő törekvésünk tehát ennek 
a világnézetnek a terjesztése és a népnek ezen az alapon való szervezkedése legyen.

Az isteni élet a mi felvilágosult felfogásunkhoz képest nem áll kívül a lények minden- 
ségén, hanem annak közös élete. Úgy a jövő embere is életét egynek fogja tudni testvérei 
életével és összhangzó közösségben fogja intézni közügyéit, minthogy ő a mások érdekét 
úgy fogja szívén hordani, mintha saját személyes érdeke volna. Mindenesetre azonban a 
közvélemény csakis ilyen cselekvésmódot fog parancsolni és csakis ilyent tisztelni. Míg a 
jelenlegi világban a mennyei önkényúr eszméjének megfelelően tiszteletben áll az állati 
erőszak, úgy a jövőben az a közmegvetés tárgya fog lenni és így a jövő embere csakis sza
bad egyezkedés, nem pedig valami vérre és vasra épített erőszakrendszer alapján fogja 
szervezni társadalmát. Az egyének és a csoportok függetlensége lesz a jövő életalakulásá
nak alapelve.

Szabad az egyén a csoportban; szabad a csoport a csoportok körében: így fog szer
vezkedni a jövő társadalma.

„Ámde miképp lehetséges ez?” kérdik a mai közvélemény, a mai közerkölcsiség 
alapján ítélő emberek. Hisz akkor teljes zűrzavar és rendszertelenség állana be és az önző 
érdekek harcát mi döntené el? Ma igenis az lehetetlen, éspedig azért, mert minden egyén 
és csoport, amely ma érdeket képvisel, nem pusztán, hogy többnyire ridegen, embertár
saira való tekintet nélkül követelheti azt, mert tudja, hogy így is boldogulhat, sőt anyagi
lag így a legjobban, hanem egyúttal biztos arról is, hogy a köztiszteletben csorbát nem 
szenved ilyen ténykedéséért. De azonfelül ma mindenki erőszakkal követeli és erőszakra 
támaszkodva akarja keresztülvinni érdekeit -  különösen, ha a jogra támaszkodik, mert a 
jog nem egyéb, mint az állami, nyilvános, a szentesített erőszak tételes rendszere. Felette 
fontos dolog ezt tudni a mi független szocialistáinknak, akik közül még igen sokan foly
ton jogukat hangoztatják a demokraták módjára. Az pedig annyit tesz, mint az erőszakra 
hivatkozni, mely mindig a nép Ieigázója volt és ördögök főnökével az ördögöt elűzni. 
Mindez lehetetlen ott, ahol az erőszak minden formája és rendszere közmegvetés tárgya, 
ott már a tisztességes és emberies közvélemény értelmében csakis békés egyezkedés út
ján fogja érvényesíteni az egyes és a csoport a maga érdekét összhangban a közérdekkel, 
és ilyen általános világnézet mellett saját jól értett érdekeik szempontjából nem fogják 
magukat az egyesek kirekeszthetni a nagy érdekközösség kapcsából. Szabad tanácskozá
sok, delegátusok útján fogják elintézni a közügyeket és olyan intézményeket létesíteni, 
melyek a közös érdeknek szolgálnak, de amelyek már nem uralkodnak a csoportok felett, 
mint ma.

A termelés és fogyasztás központi rendezése, amint azt a szociáldemokraták terve
zik, a legnagyobb zsarnoksághoz vezet, mert az a szabad költözködést megszünteti és az
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egyeseket és a csoportokat a központ fegyelmi fennhatósága alá helyezi. Ez felesleges a 
szabad, a nyílt csoport mellett, mely minden embertársat, aki testvéreivel, embertársaival 
közösen dolgozni akar, mint testvért befogad szívesen. Mert hiszen a mi szent elvünk sze
rint az emberiség élete eggyé olvadt és ugyanazon isteni élet sugara minden egyes ember. 
Aki dolgozni tud és akar, az így munkájához mérten élvezni fogja a közös gyümölcsöket.

Minthogy most már a közlekedés és a géptechnika nem az egyesek túlgazdagodásá- 
nak, spekulációjának, hanem a nép közérdekének fog szolgálni, ahol azonban mindazonál
tal az egyes csoport az emberiség körében szabad versenyzésben fogja érvényesíthetni te
hetségét és munkaerejét, úgy a tudomány, a technika vívmányai, melyek ma fegyverek 
egyesek kezében a tömeggel szemben, akkor majd az emberiség anyagi jólétének gyönyö
rűséges felvirágzását fogják előidézni, ahol mindenkinek a jóléte biztosítva lesz a csoport 
és a nagy emberiség testvéries körében. Jóllehet gazdag nem fog létezni, a kényelemnek 
és élvezetnek mindama módja, amely ma csak a gazdagnak áll nyitva, nyitva áll majd 
minden ember fiának. A föld egyetlen virágos és gyümölcsöző kert lesz, melynek gyümöl
csei és virágdíszei mindenki számára kínálkozni fognak, mint hajdanában a mesés paradi
csomi kertben, melyet azonban csak mi fogunk megnyitni az emberiség számára. Fény
űzés nem fogja betölteni az egyes család kényelmes és nemes egyszerűségben berendezett 
lakását, amelyet a szeretet napvilága fog bevilágítani, és az a boldogító tudat, hogy szemé
lyes élvezetük nem okoz senkinek könnyeket, búbánatot és kétségbeesést, ami a mai meg
gazdagodás szükségszerű járuléka, ahol a nagy gazdagság mellett mindig a tömeg nyomo
ra, mint a kísérő árnyék mutatkozik. Ez a mai fejletlen, félvad művelődés és nem annyira 
az egyes ember hibája.

Pompát és fényt fog azonban kifejteni a jövő emberisége a nagy közösségnek szánt 
helyeken, a ligetekben, melyek paradicsomi tájain pihenni fognak majd a munkálkodók 
és életüket fogják élvezni lélekemelő és szép időtöltéssel. Fényben fognak ragyogni a tu
domány, az ismeret és a művészet templomai, ahol a költészet, a zene, a festészet alkotá
sain már gyönyörködhetik majd mindenki, és ahol művészet és tudomány egyúttal az 
egyedüli igaz istenségnek tiszteletét fogják képviselni, mely csakis az észben és a szere- 
tetben, a szellemben és az igazságban nyilatkozik meg az emberiség számára, amint azt 
Jézus jövendölte. (János, 3. fej.)

Mint a nap, úgy fogja átragyogni az istenség tudata, a mindenséget összekötő élet 
öntudata az emberiséget, és mint valami isten fog járni az ember a földön. Minden egyes 
ember gyúpontja lesz ennek az isteni életnek, mely mindannyiban fog megnyilatkozni az 
egyéni élet gazdagságában, valamint a napsugár a szivárványszínek gazdag változatossá
gában; nyilvánulni fog mindazonáltal, mint ez az egy oszthatatlan élet, amely mint valami 
átlátszó tiszta kristályon keresztül a napvilág, úgy fog ragyogni a maga szent egységében 
és gazdagságában az emberiség életében, mely a közösség tudatában és abban a tudatban, 
hogy a jövő nemzedékekben újra felébred az újonnan született gyerekekben minden ilyen 
isteni napsugár, melynek neve emberi lélek, a múlandóság és a halál fölé fog emelkedni. 
Úgy, hogy nemzedékről nemzedékre újabb, dicsőbb formában fog ébredezni az ember eb
ben az isteni napvilágban és az istenség napja dicsőülni fog őbenne.

Ez lesz majd nehéz harcunk dicső jutalma. Ez az a mennyeknek országa, mely a lel
kek mélyében ébredezik és amely a földet újjá fogja alakítani, paradicsom kertjévé, a sze-
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retet és a szabadság honává változtatja át; ez az a mennyei Jeruzsálem, melyről a János 
kinyilatkoztatása regél.

És ebben a tudatban küzdj, fáradj, áldozz magad számára és az emberiség számára, a 
jövő évezredek szabadságának rózsás hajnalát előkészítve, Te nagy, te szent nép!

Erőszaknélküliség, 1899. december
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B a t t h y á n y  E r v in

A Földmunkások Országos Szövetségének 
alakuló közgyűlésén egybegyűlt elvtársaknak,

Budapesten

Kedves Barátaim!
Ti, a magyar földmívelő nép kiküldöttei, ma egy Új Magyarország alapjait rakjátok le, 
amikor megalakítjátok a Földmunkások Országos Szövetségét. A nép, melyet ti képvisel
tek, mindeddig mások számára dolgozott, mások kormányozták, másoktól várt tanácsot 
és segítséget. Mától kezdve a magyar földmívesek maguk veszik kezükbe saját sorsukat.

És a földmívesek sorsától függ Magyarország sorsa. Mert ki tartja el ma ezt az egész 
országot, a földesurakat, hivatalnokokat, katonákat? Egyedül csak ti, földmívelő munká
sok! Volna-e egy darab kenyér ma Magyarországon, ha ti nem szántanátok, vetnétek, arat
nátok? Ti földmívelők vagytok a legnagyobb hatalom ebben az országban, és mégis a ti 
sorsotok a legnyomorultabb. Földesúr és szolgabíró uralkodik rajtatok, és a kenyérből, 
amit ti termeltetek, nem hagynak számotokra annyit sem, hogy magatok és családotok jól- 
lakhassék.

Rajtatok áll, hogy ez másképp legyen! Eddig munkás a munkással örökös torzsalko
dásokban élt, és hűséges szolgája volt az uraknak társai elnyomásában. De a munkások
nak csak össze kell tartani, hogy hatalmukat érvényesíthessék. Hogy a földmívesek ezt 
megértették, azt mutatja a Szövetség megalakulása, és a Szövetség lesz a fegyver, mellyel 
minden nyomorúságuknak és szolgaságuknak véget vethetnek.

A szövetségben egyesült munkások közös küzdelmükkel, közös művelődésükkel, 
kölcsönös segítségükkel megalkotják a munkások társadalmát. És a munkások társadal
ma, melynek jelszava az lesz, hogy: mindenki mindenkiért, szét fogja bomlasztani a ki
zsákmányolásra épített úri társadalmat.

És egyszerre csak itt lesz a nap, mikor nem lesz munkás, aki a földesúr számára dol
gozik; nem akad legény, aki katonának menjen; senki sincs, aki adót fizet és aki a szolga
bírónak, a végrehajtónak meg a csendőrnek engedelmeskedik.

Akkor ott lesz minden faluban, minden pusztán a Szövetség. Az egyesült munkások 
közös erővel maguk fogják a földet művelés alá venni a maguk számára. Meg fogják ha
tározni együttesen, mit, hogyan termeljenek legjobban. Az egyes vidékek szövetségei el
rendezik egymás között a munkát az egész ország javára, hogy minden vidéken épp azt és 
annyit termeljenek, amire szükség van. Az országos szövetség érintkezésbe fog lépni a 
különféle ipari munkások országos szövetségeivel. Azok odaadják a földmíveseknek ipa
ri munkájuk gyümölcseit, a gépeket, szerszámokat, ruhát és mindent, amit a földmíves 
maga nem tud előállítani; a földmunkások pedig ellátják őket kenyérrel és minden élelmi
szerrel és nyersanyaggal, amit ők termelnek.
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A Szövetségben szervezett munkások mindenütt maguk fogják saját ügyeiket elin
tézni. Nem lesz szükségük szolgabíróra, jegyzőre, csendőrre, mert mindnyájan minden 
egyes javát, és mindenki az összesség érdekét fogja szem előtt tartani. És ha vitás ügyek 
elő is találnak fordulni, a méltányosság, a közös érdek, a józan ész és testvéri szeretet ha
mar meg fogja találni az igazságot, jobban, mint akármiféle törvénykönyv.

És épp így, mint az elvtársak egymás között, úgy fogják az egyes szervezett közsé
gek egymás közt elintézni közös ügyeiket, ügyes-bajos dolgaikat. Egy-egy megye vagy 
vidék, az egész ország így fogja elvégezni az általános érdekű szükséges munkákat; sza
bad megegyezéssel, mindenki javára.

Ez a jövő képe, az Új Magyarország.
A földmíves munkások egyetlen feladata most az, hogy ezt előkészítsék. A szövet

ségnek gyarapodnia, erősödnie kell, hogy lehetőleg minden község valamennyi munkását 
magába foglalja. Folyton résen kell állania, hogy a munkaadóktól jobb béreket, rövidebb 
munkaidőt, tisztességesebb megélhetést csikarjon ki, mert mennél több szabad ideje van, 
annál jobban tud előkészülni a végső küzdelemre. Teljes erőből azon kell lennie, hogy na
gyobb szabadságot, több jogot vívjon ki a munkások számára, hogy a tanulás és művelő
dés eszközeit megszerezze nekik, saját körükben és tisztességes iskolák által, melyek nem 
az emberek elbutítását, hanem az életre való nevelést szolgálják. De mindennél az a leg
fontosabb, hogy a végső célt, a munkásság teljes fölszabadulását sohase veszítse el szem 
elől, hogy minden percben készen legyen rá, hogy az elkorhadó társadalom helyébe lép
jen és saját kezeibe vegye át az egész termelést és közigazgatást. Jelszavunk pedig mindig 
az legyen: Mindenki mindenkiért!

Ezen az úton, ennek az útnak első lépésénél, igaz szívemből jövő jó kívánataim kí
sérnek benneteket kedves barátaim!

Világszabadság, 1906. január 13.
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III.
ANARCHIZMUS

ÉS ANARCHO-SZINDIKALIZMUS 
( 1904- 1917)





B a t t h y á n y  E r v in

Az anarchizmus

Anarchizmus -  uralomnélküliség -  alatt azon társadalmi rendet kell értenünk, mely min
den külső hatalom és erőszak nélkül tisztán az emberek szabad, testvéri együttélésén ala
pul. Az erőszakon épülő uralmi rendszer helyett, mely a tulajdon, jog és állam kényszerin
tézményeiben nyer kifejezést, az anarchikus társadalom formái az emberek természetében 
rejlő szolidaritás és az ebből folyó szabadság, egyenlőség és önkéntes összeműködés által 
jönnek létre.

Szükségesnek tartottam az anarchizmus fogalmának ezen meghatározását előrebo
csátani, mert tudom, hogy különösen nálunk a legnagyobb tájékozatlanság és legtéve- 
sebb nézetek uralkodnak róla. Sokan vannak, akik még mindig királygyilkossággal és 
bombamerényletekkel azonosítják azt, vagy legalábbis általános felfordulást és káoszt 
képzelnek alatta. Azok közül, akik az anarchizmus fent vázolt céljait ismerik, egyik rész 
az emberi kultúrának túlhaladott alacsonyabb fokára való visszasüllyedést lát benne, egy 
másik rész pedig az embereket sokkal gyarlóbbnak tartja arra, hogy ezen ideált elérhes
sék. Mindketten tehát szükségesnek és elkerülhetetlennek tartják a rend, béke és művelt
ség fenntartására, hogy az emberek egy konstituált felsőbb hatalomnak és át nem hágha
tó jogszabályoknak legyenek alávetve, melyek uralmukat szükség esetén erőszakkal is 
érvényesíthessék.

Két homlokegyenest ellenkező világnézet és társadalmi elmélet áll itt szemben egy
mással. Az egyik a természet és társadalom rendszerességének és harmóniájának forrását 
a jelenségeken kívül keresi. Egy felsőbb lény, központi erő vagy absztrakt törvényben lát
ja a szabályozó hatalmat, mely az összességet igazgatja, az egyének mozgását kormá
nyozza és meggátolja azok összeütközését és az összhang megbomlását. A másik maguk
ban az egyénekben látja az összhang forrását: felsőbb hatalmat vagy törvényt, mely a 
jelenségeken kívül állana; hanem az egyéni erők szabad mozgásában és érvényesülésé
ben, egymással való társulásában és szükségleteik szerint való alkalmazkodásában és az 
így létrejövő, folyton ingadozó egyensúlyban teljes biztosítva látja az összesség rendsze
rességét és harmóniáját.

Az elsőt teokratizmusnak nevezhetjük, mert hogy az uralmi elv egy isten fogalmá
ban, vagy egy gazdasági monopóliumon alapuló kiváltságos osztály uralkodásában, vagy 
végre az állam mindenhatóságában van-e megvalósítva, az a dolog lényegén nem változ
tat. A másik az anarchizmus. És amint egyik vagy másik uralkodik az emberek meggyő
ződésén, aszerint fog alakulni a társadalom.
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A teokratizmus és anarchizmus közötti küzdelem nem mai keletű. De az utóbbi teljes 
öntudatos kifejlődését mégis csak az utolsó ötven év tudományos és erkölcsi átalakulása 
által nyerte.* Tekintsük például a változást, mely a csillagászati ismereteinkben néhány év
tized óta végbement. Azelőtt a nap központi erejének vonzását tekintették bolygórendsze
rünk egyedüli szabályozójának, ez a központi erő szabta meg az égitestek pályáinak 
változhatlan törvényeit, ebből sugárzott ki az energia, mely minden életnek forrása volt. 
Ma a tudomány az egész világűrt betöltő finom anyagot vizsgálja; és ezen parányi atomok 
mozgásában, melyek a tért minden irányban átszelik, összeütköznek, tömörülnek és szét- 
bomlanak, keresi az égitestek eredetét és azok összes életjelenségeinek magyarázatát. A vi
lágegyetemről alkotott egész felfogásunk megváltozik ezzel. A világot kormányzó erő, 
előre megállapított törvény, átgondolt összhang képzete eltűnik, hogy helyt adjon annak a 
harmóniának, mely számlálhatatlan anyagrészecskék rendetlen és összefüggéstelen moz
gásából ered, melyeknek mindegyike saját útján halad és valamennyire egyensúlyban tart
ja egymást.

Ugyanígy alakulnak át a többi tudományok is. A fizikában nincsen szó többé a hő és 
elektromosság egységes ismeretlen erőiről, melyek egy élettelen anyagra hatnak; a tudo
mány a testben és körülötte a végtelen kis atomok mozgását és rezgését figyeli meg, me
lyeknek önálló élete, rezgéseik, súrlódásuk és mozgásuk hozza létre a hő, elektromosság 
stb. jelenségeit. A szerves világot tárgyaló tudományok a faj és annak változásai helyett 
az egyént és változásait kutatják. A botanikus és zoológus az egyént vizsgálja, annak éle
tét és környezetéhez való alkalmazkodását. A változások, melyeknek az éghajlat, időjárás 
és táplálkozásmód azt alávetik, hozza létre a fajt; és a fajok változásaiban a biológia ma
napság csak eredőket lát, azon változások összegét, melyen minden egyes egyén külön- 
külön átment. Amilyenek az egyedek, olyan lesz a faj és minden egyes számtalan befo
lyásnak van kitéve, melyekre mindegyik a maga módja szerint reagált. Es ha a fiziológia 
ma egy állat vagy növény életéről beszél, abban inkább számtalan különálló egyén ösz- 
szességét látja, mint egy egységes és oszthatatlan egyéniséget. Emésztési, érző és mozgá
si szervek egyesüléséről beszél, melyek mind igen szoros kapcsolatban állanak egymás
sal; mindegyik megérzi a másik egészségének vagy megbetegedésének következményeit, 
de azért mindegyik saját életét éli. És minden szervet és ennek minden részét újból önálló 
sejtek alkotják, melyek a megélhetésükre kedvezőtlen viszonyok legyőzésére egyesülnek. 
Egyszóval, az egyén magában véve a szervek kozmosza és ezek újból a sejtek és atomok 
kozmoszai; és az egész bonyolult szervezet jólléte az összes részecskék jóllétének össze
gétől függ. Ezzel egész revolúció megy végbe az élet filozófiájában.

De főképp a pszichológia az, amelyben ezen változás legnagyobb fontosságú. Nem
régen a pszichológusok még mint egységes lényről beszéltek az emberről, akit tulajdonsá
gai szerint jónak vagy rossznak, okosnak vagy ostobának, önzőnek vagy altruisztikusnak 
mondtak. Ki beszél még így manapság? A mai pszichológia az emberben a különböző te
hetségek, önálló törekvések nagy tömegét látja, melyek egymás közt egyenlők, nyilvánu- 
lásaiban egyenlő erejűek és folytonos libegő egyensúlyban tartják egymást. Egészben vé
ve az ember nem egyéb, mint folyton változó eredője ezen különböző tehetségeinek és tö-

A felolvasásomban felhozott természettudományi és történelmi tényeket és bizonyítékokat túlnyomó részben
K ro p o tk in  különböző műveiből vettem át, amit a szövegben azért nem juttattam kifejezésre, nehogy az előadás
folytonosságát megzavarjam.
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rekvéseinek. Valamennyi oly szorosan kapcsolódik egybe, hogy nyilvánulásaik folyton 
visszahatnak egymásra; de azért mindegyik saját életét éli, anélkül, hogy egy központi 
erőnek alá volnának vetve.

A tények, melyekből mindeme következtetéseket levonjuk, nem újak, csak új szem
pontból nézzük azokat. És ezen szempontból a természet harmóniáját a legteljesebben lát
juk érvényesülni; csakhogy nem akarjuk azt többé egy előre meghatározott tervszerűség 
és ebből folyó örök törvények által megmagyarázni. Amit azelőtt természeti törvénynek 
neveztek, nem egyéb, mint a jelenségek közötti összefüggés, melyek törvényszerűségét 
azok időbeni egymásutánja állapítja meg: nincs törvény, mely jelenségeken kívül állana, 
minden jelenség azáltal lesz meghatározva, amely azt megelőzi és nem egy felette uralko
dó törvény által.

Amit a természetben összhangnak nevezünk, abban nincs semmi, ami előre meg 
volna határozva: az egyes részek érintkezésének és összeütközésének véletlene elég ah
hoz, hogy ezt létrehozza. Az egyik jelenség évszázadokig tart, mert az alkalmazkodás és 
egyensúly, melyet képvisel, évszázadokon át alakult ki; a másik egy pillanat alatt megy 
végbe, mert csak pillanatnyi egyensúlyt képvisel. így a világegyetem összhangját mint az 
ugyanazon helyen és ugyanegy időben érvényesülő összes erők egyensúlyát kell felfog
nunk -  mint időleges alkalmazkodást; és ezen egyensúly csak egy feltétel alatt lehet ál
landó: hogy ti. folyton változik, hogy minden pillanatban valamennyi egymásra ható erő 
valódi rezultansát képviseli. Ha csak egyike ezen erőknek meg van gátolva cselekvési ké
pességében, az összhang megbomlik. Az erő hatása felgyülemlik; érvényesülnie kell ne
ki; és ha ebben más erők gátolják, nem lesz ezek által elnyomva, hanem végtére a fennál
ló rend felforgatásával és az összhang szétszakításával utat tör magának, hogy egy új 
egyensúlyt, az alkalmazkodásnak új formát találjon. Ez megy végbe egy villamos szikra 
kipattanásánál vagy egy vulkán kitörésénél; ugyanez történik az emberi meggyőződés 
vagy a társadalom forradalmaiban.

Természetes, hogy ezen új felfogás a társadalomtudományokat is teljesen átalakítja. 
A történelem, miután kezdetben az uralkodók, később az államok és nemzetek története 
volt, most az egyéni emberek életét kezdi vizsgálni és az egyének belső meggyőződései
ből, szükségleteikből, mindennapi életükből magyarázza meg a történelmi tényeket. Épp
így a nemzetgazdaságtan és szociológia, mely a népek és társadalmak jelenségei helyett 
mindinkább az egyének szükségleteivel és törekvéseivel foglalkozik és arra a következte
tésre jut, hogy amilyen az egyén, olyan lesz a társadalom is.

Ezen tudományos és filozófiai alapokon épül fel és válik öntudatossá az új erkölcsi 
világnézet. Éppúgy, mint a természet rendszeressége és összhangja nem egy felsőbb aka
rat műve és nincsen absztrakt merev törvények által szabályozva, hanem azáltal jön létre, 
hogy minden legkisebb rész szabadon a maga útján halad, úgy az ember sem valamely fe
lette álló erkölcsi törvény szerint jó vagy rossz, hanem összes tulajdonságainak, hajlamai
nak és tehetségeinek egyenlő mértékben való kifejtése és szabad érvényesítése által válik 
harmonikus egyéniséggé; és a társadalom rendje és békéje szintén nem egy előre megha
tározott törvényszerű jelenség, melynek fenntartására külső hatalom és kötelező jog szük
séges; hanem a társadalmi összhang is csak magából az emberek természetéből, az egyé
nek korlátlanul szabad életnyilvánulásából állhat elő. És éppúgy, amint a természeti erők 
egyensúlya megbomlik, ha közülük valamelyeket hatásában meggátoljuk, éppúgy meg
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szűnik a béke a társadalomban, ha az egyének egymás közti viszonyát egy autoritativ ha
talom igyekszik merev jogszabályok által szabályozni és ezzel korlátokat szab az egyéni 
kifejlődésnek, szabad társulásnak és önkéntes összműködésnek.

Ezen új világnézetből tehát szükségképp azon praktikus konzekvenciát kell levon
nunk, hogy minden intézmény, mely az emberek önmeghatározási jogát és egymáshoz 
való viszonyuk szabadságát korlátozza, gyökerestől eltörlendő; és ennek lehetőségét és a 
helyükbe lépő társadalmi formák célszerűségét saját erkölcsi meggyőződésünk erősíti 
meg. Ha a világegyetem parányainak szabad egyensúlyából létrejött összhangot felfog
tuk, egy kívülünk álló felsőbb hatalom képzete lehetetlenné válik; és ezzel minden aláve
tettség érzete megszűnik. Mint a mindenség egyéni atomja, egynek és egyenjogúnak érez
zük magunkat az egésszel és valamennyi más egyéni atommal; nem korlátozhat többé 
semmi, de éppoly lehetetlenné válik számunkra is, hogy mi uralkodjunk mások felett. 
Azáltal, hogy mindenki saját szükségleteinek és hajlamainak megfelelően cselekszik, jön 
létre az erők azon egyensúlya, mely egyenlő, szabad emberek testvéri együttélésében, a 
legideálisabb társadalmi harmóniában nyer kifejezést. Az az egyetlen erkölcsös cseleke
det, mely legjobban elégíti ki saját boldogságérzetünket. Nem azzal, hogy saját énünket 
alárendeljük valamely felsőbb hatalomnak, sem azzal, hogy azt elnyomjuk és feláldozzuk 
másokért, de egyedül azzal, hogy azt szabad, hatalmas, teljesen kifejlett egyéniséggé en
gedjük fejlődni tesszük a társadalomnak a legnagyobb szolgálatot. És az egyetlen igaz út 
ahhoz, hogy felebarátunkat úgy szeressük, mint saját magunkat; csak így lehet boldog az 
emberiség.

A teokratikus rendszerek képviselői bonyolult szisztémákat és szörnyűséges igazgatá
si gépezeteket találtak fel, hogy az egyén érdekeit a társadalom érdekével összeegyeztes
sék. De elfelejtik, hogy a társadalom egyáltalán nem jöhetett volna létre és nem állhatna 
fenn, ha az egyén érdeke és boldogulása kezdettől fogva nem lett volna azonos az összes
ségével. Az ember egyesül embertársaival, segíti őket munkában, szükségben és veszély
ben, tiszteli jogaikat és a társadalom békéjét, mert ebben találja legnagyobb megelégedését 
és egyéniségének legteljesebb kifejezését. Ez a szolidaritás az ember valódi természete, 
mely kezdettől fogva ösztönszerűen nyilvánul benne és mely öntudatossá válva az emberi 
méltóság tiszteletében és az univerzális emberszeretetben kulminál.

A fejlődéstani és történelmi tények hosszú sorozata bizonyítja, hogy az emberiség 
sohasem létezett izolált, egymással küzdő egyének vagy családok alakjában, hanem egy 
vagy más formában mindig társas életet élt és hogy ott, ahol az autoritás és mesterséges 
egyenlőtlenség az emberi természetet nem szorította korlátok közé, a szolidaritás és a köl
csönös segítség gyakorlása mindig harmonikus boldog társadalmi életet hozott létre és 
hogy ezen korszakok mindig a művelődés és haladás egy-egy lépcsőjét képezték; míg el
lenben azon idők, melyekben egy uralkodó kisebbség teokratikus előítéletek vagy erő
szakhatalmi rendszer által megfosztotta az embereket azon képességüktől, hogy saját éle
tüket maguk igazgassák, mindig pusztulást, eldurvulást és nyomort hoztak magukkal.

Már az állatvilágban azt látjuk, hogy a magasabb fejlettségű fajok túlnyomó többsé
ge társas életet él és az egyesülésben és kölcsönös segítségben találja a létért való küzde
lem legjobb fegyvereit -  ami alatt nem a puszta megélhetésért való harcot, hanem a faj
nak kedvezőtlen összes természeti tényezők elleni védekezést kell értenünk. A faj, 
melyben az egyének közti küzdelem a legkisebb mértékre lett szorítva és a kölcsönös se
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gítség gyakorlása legjobban kifejlődött mindig a legerőteljesebb, legintelligensebb és leg- 
fejlődésképesebb volt.

így került az ember az állatvilág lépcsőjének legfelsőbb fokára. Legelső kezdeteiben 
csoportokban és törzsekben együtt élve találjuk őt, amit a kőkorszak maradványai bizo
nyítanak. És ha a manapság még élő primitív népek életmódját tekintjük -  mely nagyjá
ban megfelel a kőkorszaknak - , látjuk, hogy a törzs a legalacsonyabb műveltségi fokon is 
a társadalmi intézmények egész sorozatát hozza létre. A primitív ember tényleg egy a 
törzzsel és társaitól sem a tulajdon, sem az autoritás korlátái nem választják el. Szemta
núk egybehangzó leírásai szerint ezek a „vademberek” a legjobb indulatú, legőszintébb és 
legönfeláldozóbb lények, akiket képzelhetünk; anarchikus kommunista társadalmuk a 
legteljesebb békés harmónia és legderűsebb boldogság képét mutatja.

A primitív törzsből, ennek társadalmi formáiból és szokásaiból fejlődött ki a barbár 
népek falusi közössége; és a társadalmi szokások új, tágabb köre, a kölcsönös segítség 
gyakorlásának tökéletesebb formái és számos intézmény, melyek részben még ma is 
fennállanak, jöttek létre általa. A falusi közösség lényegét egy közösen bírt — és gyakran 
közösen művelt -  terület és ennek közös erővel való védelme teszi. Az ezen területen 
együtt élők önjogúlag intézték saját ügyeiket, és közös akaratukat a falusi gyűlés dönté
seiben fejezték ki, melyek a község összes tagjainak megegyező határozataiból állottak. 
Ez volt az egyetlen közigazgatási és bírói fórum, melynek azonban nem volt hatalmi 
szankciója, hanem annak mindenki önként vetette alá magát. A fő törekvés mindig az 
volt, hogy a község tagjai közt felmerülő viszályok békésen és röviden intéződjenek el és 
hogy a jogorvoslatokban a bosszú helyett a kompenzáció elve érvényesüljön. A községek 
féltékenyen őrizték ezen szabadságukat a feudális urak és az állam beavatkozása ellen; és 
saját erejükből, minden felsőbb gyámkodás nélkül, a földmívelés és ipar, jog és közigaz
gatás olyan rendszerét fejlesztették ki, melyet a következő korok majdnem változatlanul 
vettek át.

És mikor a nagyobb művelődés szükséglete az embereket szorosabb együttélésre 
késztette, létrejöttek a középkor szabad városai, melyek a területi egységeknek (falusi kö
zösségeknek), és a közös munka és kölcsönös támogatás céljából alakult egyesüléseknek 
-  a céheknek, fratemitásoknak és szomszédságoknak -  kettős hálózatát képezték. Ezen 
autonóm szervezetek rendszere melyek mind többé-kevésbé kommunisztikusak voltak és 
egy, autoritás nélkül, csupán szabad megegyezésen nyugvó föderációban egyesültek, al
kotta a középkor virágzó városait, melyekre ma is, mint a történelem egyik legragyogóbb 
korszakára tekintünk vissza. Az egyéniség szabad érvényesülése és az összetartás és szoli
daritás, mely az egyeseket az egészhez és egymáshoz fűzte, a műveltség és jóllét páratlan 
föllendülését eredményezte. De idővel az uralkodók és később az állam magának arrogálta 
a hatalmat, hogy alattvalóik minden ügyét csakis ő rendezze és boldogulásukról egyedül ő 
gondoskodjék; aminek eredménye a céhek és községek bürokratikus rendszabályozása, 
később pedig önjogú bíráskodásuk és szabadságuk megszüntetése, vagyonuk és közbirto
kaik elkobzása és a népesség általános proletarizációja volt.

És a központosító abszolút uralmi tendencia még sem vezetett sikerre. Az állam, mely 
csak szétszórt egyének agglomerációján alapult és ezeket csak saját központi hatalma 
igyekezett összetartani, nem felelt meg céljának. A függetlenségre és „partikularizmus”-ra 
való törekvést nem sikerült kiirtania. A szolidaritás és kölcsönös segítség érvényesülése át
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törte az állami korlátokat; újra feltámadt és alakot öltött a modem élet számtalan egyesülé
sében, melyek az állam mellőzésével vagy egyenesen ellentétben vele a mindennapi élet 
minden ágában felsarjadzottak, mihelyt megszűnt főbenjáró vétségnek lenni, ha az embe
rek saját dolgaikkal törődnek és e célból egyesülnek. A mai ember is legkülönbözőbb 
szükségleteinek kielégítését, legyen az tudományos munka, önkéntes közszolgálat, pénz
szerzés vagy mulatság, legjobban szabad társulás által látja elérhetőnek; és ezen egyesülé
seknek nincs szükségük kötelező jogszabályokra vagy egy felsőbb hatalom védelmére és 
támogatására, hogy tagjaik egymással szemben vállalt kötelezettségeit teljesítsék és hogy 
céljukat elérjék. És az egész hatalmas munkásmozgalom, bámulatos szervezettségével, 
melyből mégis minden kényszer hiányzik, mely az államot ignorálva kimondta, hogy a 
proletariátus felszabadítása csak a proletariátus műve lehet: mi más ennek éltető ereje, 
mint az általános szolidaritás?

így hát újból bebizonyítva látjuk, hogy nem az autoritás, nem erkölcsi és jogi szabá
lyok, nem kényszerintézmények biztosítják a rendet, műveltséget, boldogságot és haladást 
a társadalomban; hanem hogy mindez az emberi természetben rejlik, az egyének szabad 
érvényesülése által jön létre. És az igazság újból és újból utat tör magának. Az egyenlőt
lenség és elnyomatás korszakaiban feltámad az emberekben valódi lényegük és természe
tes állapotuk tudata és a törekvés, hogy az ezt gátló korlátokat ledöntsék. A tulajdon és 
autoritás szentsége megszűnik, ez helyt ad az emberi szabadság, egyenlőség és testvéri
ség szentségének. Ez volt eszménye Jézus tanításának és az őskereszténységnek; a XIII. 
és XV. század eretnekségeinek és parasztlázadásainak és első kezdeteikben az újkor for
radalmainak is. Erre törekszik leguniverzálisabb kiterjedésében és legkonzekvensebb ki
fejtésében az anarchizmus.

Csak röviden akarom ezek után vázolni az új társadalom képét, melyre a világnézet 
és az emberi ideál átalakulása vezetni fog. A fönt tárgyalt filozófiai, etikai és társadalom- 
fejlődési premisszákból önként következnek annak fő vonásai. Részleteinek kifejtését 
nem fogom megkísérlem, ezeket -  ha csak nem utópiát írunk -  nem láthatjuk előre. Ké
rem azokat, akik álláspontomat esetleg bírálat tárgyává teendők, hogy kritikájukat ne az 
anarchizmus praktikus megvalósítására, hanem annak alapeszméjére alkalmazzák; és 
vegyék figyelembe, hogy az anarchizmus felsőbbsége a többi társadalmi elméletekkel és 
reformprogramokkal szemben épp abban áll, hogy az nem minden részletében merev el
vek szerint kidolgozott, az emberekre oktrojálandó rendszer, hanem magukból az egyes 
emberekből, azok egyéni természetéből és meggyőződéséből fakadó organikus fejlődés, 
és hogy a társadalmi formák, melyeket létrehoz, az egyéni erők érvényesülésének és al
kalmazkodásának folyton változó egyensúlyából állanak. Hogy ez az egyensúly milyen 
alakban fog létrejönni, arról eltérhetnek a nézetek, még anarchisták között is. De aki 
kétségbevonja, hogy a szabad egyensúly és harmónia egyáltalán lehetséges az emberek 
közt, az magában az emberi természetben kételkedik. Az, ha nem is vallja be magának, 
az emberekben csak önzést, haszonlesést, uralomvágyat és kegyetlenséget lát, egyszó
val, vadállatoknak tekinti őket, melyeket csak vasszigorú fegyelem és egy felsőbb hata
lomtól való félelem gátolhat meg abban, hogy egymást folytonos véres küzdelemben fel 
ne emésszék; az az egyének érdekét alapjában véve ellentétesnek képzeli a társadalom 
érdekével és a bellum omnium contra omnes-t tartja az emberiség eredeti és természetes 
állapotának.
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Elvitázhatlan tények bizonyítják, hogy ennek épp az ellenkezője igaz. De hogy ha 
igaz volna, akkor csak egy társadalmi rend volna lehetséges: egy földöntúli malaszt által 
megvilágosított kisebbség abszolút despotikus uralma és a többi emberek teljes rabszol
gasága; és ennek az emberiség lehető legnagyobb boldogságára kellene vezetnie. De néz
zük csak a rabszolgaságot az ókori Rómában és a XVIII. századbeli Amerikában, a job
bágyságot Európában: mindenütt a legborzasztóbb nyomort és kegyetlenséget látjuk.

Alig is akad manapság valaki, aki ezen korszakokat kívánná vissza; de a konzekven
ciákat, melyek az ellenkező világnézetből következnek, egyik társadalmi irányzat sem 
akarja elismerni; valamennyi csak enyhíteni akarja ezen elvet és az autoritást és az embe
ri természet korlátozását egy vagy más irányban okvetlenül szükségesnek tartja; és így 
mindegyik ellentmondásba jön önmagával. Még a konzervatív is emberi jogokról beszél 
manapság, a patriarchalizmus pedig pláne a kereszténységet vallja alapjának, melynek fő 
tétele, hogy mindnyájan Isten fiai vagyunk. De hogy egyeztethető ez össze a mai társa
dalmi rend fenntartásával és az autoritás és osztályuralom kiterjesztésével? A liberaliz
mus az egyéni szabadságot és egyenlőséget hirdeti; miért ragaszkodik tehát oly görcsösen 
a tulajdonhoz és gazdasági egyenlőtlenségekhez, mely a szegényt a gazdag uralmának 
veti alá? Miért akarja fenntartani a jogot és az államot ennek biztosítására? Az autoriter 
szocializmus a kollektivisztikus társadalmat akarja megvalósítani: mi szüksége van akkor 
ennek fenntartására bonyolult gazdasági és közigazgatási gépezetre, mely végül az állam 
hatalmát a mostaninál sokkal szélesebb körűvé és despotikusabbá teszi; nincs bizalma az 
emberek szolidaritásérzetében és azt képzeli, hogy e nélkül egyáltalán lehetséges a szo
cializmus?

Az anarchizmus egyetlen antitézise a teokratizmusnak. Ha egyszer meg vagyunk 
győződve az ember fundamentális szabadságáról, egyenlőségéről és szolidaritásáról, ak
kor minden korlátozás és valamennyi uralmi forma jogosulatlan és mint az emberi termé
szet szabad kifejlődésének akadálya, káros a társadalom fejlődésére. Az összes társadalmi 
rendszerek reformprogramjai céltalanok és hatástalanok; az emberiség életének teljesen 
új alapra kell helyezkednie és ez az új alap csakis az anarchizmus lehet.

Ennek megfelelően az anarchizmus gazdasági téren a tulajdon megszüntetésére és a 
teljes kommunizmusra törekszik. A tulajdon és következményei legerősebb korlátja az em
ber szabadságának, egyenlőségének és testvériségének és fenntartása a legnagyobb erő
szak és kényszer alkalmazását teszi szükségessé. Az anarchikus társadalomban meg fog 
szűnni ezen kényszer; mindenki saját erejéhez mérten és saját hajlamait követve fog dol
gozni; mindenki saját szükségletei szerint fog a közös munka eredményében és a múlt 
nemzedékek munkája által felhalmozott társadalmi vagyonban részesedni. Szabad embe
rek önkéntes egyesülései és ezek minden irányban való szövetkezései fogják ellátni a tár
sadalmat mindennel, ami az egészséges és kellemes élethez szükséges; a javak bármily 
rendszer szerint való felosztása, értékelése és cserélése feleslegessé fog válni; mindenki 
szabadon és korlátlanul élvezheti azokat. Ez lehetséges lesz azon óriásilag fokozott ter
melőképesség mellett, mely létre fog jönni, ha mindenki dolgozik (és ezáltal a szükséges 
munkaidő napi 3-4 óránál nem lesz több), továbbá, ha mindenki szellemi és testi munká
val, földmívelési és ipari termeléssel egyaránt foglalkozik; így minden munka könnyűvé 
és kellemessé válik és a tudományos és technikai haladás az eddiginél sokkal hatalma
sabb impulzust nyer. Ha pedig valamely rendkívüli esetben egyik vagy másik szükséglet
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korlátlan kielégítése mégis lehetlenné válnék, úgy ezen nehézségen testvéri szeretetben 
együtt élő emberek könnyen át fognak haladni.

Politikai téren az anarchizmus a jog, közigazgatás és állam teljes elvetését jelenti. 
A polgári és büntetőtörvénykezés egész gépezete és az erőszak, mely keresztülvitelére 
szükséges, csak a tulajdon védelmére szolgál, ha ez megszűnik, az egész magától felesle
gessé válik. És ugyanez áll a represszív jogszabályokra, melyekkel ma a társadalom 
egyesek antiszociális cselekedetei ellen igyekszik védekezni; mert ezen cselekedetek 
csakis a mai igazságtalanság, nyomor és egészségtelen életviszonyok következményei és 
a represszív büntetések legfeljebb visszatarthatják azokat, hogy azután újból erősebben 
törjenek ki.

Hogy az állam mennyire ellentétben áll az emberi természet tendenciáival, azt a tör
ténelmi fejlődés folyama bizonyítja. A szabad egyéni érvényesüléssel és egyensúllyal 
megcsontosodott uralmi szervezetét állítja szemben, még akkor is, ha nem csupán az osz
tálykiváltságok és gazdasági kizsákmányolás védvára, mint manapság. Azáltal, hogy az 
emberek szükségleteinek kielégítését és életviszonyaik szabályozását központilag, saját 
hozzájárulásuk nélkül igyekszik megvalósítani, meglazítja az emberek közti természetes 
kapcsolatot és elnyomja az egyének sajátosságait és szabad érvényesülését. Ezzel egye
nesen saját állítólagos céljai ellen dolgozik, mert az emberek egyéni szükségleteit — me
lyek abban összpontosulnak, hogy az ember saját hajlamait és tehetségeit szabadon ki
fejthesse -  képtelen kielégíteni és népboldogító törekvéseit szükségképp a legnagyobb 
igazságtalanság és erőszak által kell az emberekre rákényszerítenie. Mesterséges területi 
határai által pedig a nemzeti ellentétek, militarizmus és háború folytonos kútforrása. Az 
állam helyett az emberek újból maguk fogják kezükbe venni saját életük rendezését; kö
zös hajlamok és érdekek, közös terület vagy közös foglalkozás által összekötött szabad 
egyesüléseket fognak alkotni, melyeknek egyetlen kapcsa és törvénye az emberi szolida
ritás lesz. A közigazgatás, bíróság és rendőrség nehézkes gépezetére nem lesz többé 
szükség; univerzálisabb, magasztosabb formában fog újra feltámadni a múlt idők törzsi 
élete; leszármazás, terület és nemzetiség nem fogja azt többé határok közé szorítani, ha
nem az egység érzete ki fog terjedni az egész emberiségre; a szabad közösségek föderá
ciója az egész földet be fogja hálózni.

Ez fő vonásaiban az anarchizmus ideálja, mely meg fog valósulni, mihelyt az alapját 
képező világnézet az emberiség többségének meggyőződésévé vált. De csakis akkor. 
Minden mozgalom, mely csak a társadalom külső formáin változtat és nem alapul az em
berek bensejének megváltozásán, csak a régi társadalom viszonyait fogja újra létrehozni; 
és ugyanez áll minden erőszakos kísérletről, mely a fennálló társadalmat kívülről igyek
szik megdönteni. Természetes, hogy merényletekkel és puccsokkal nem lehet új társadal
mat csinálni; de aki előadásomat végighallgatta, tudni fogja, hogy semmi sem áll az anar
chizmus lényegétől távolabb, mint ez. Ámbár majdnem általánosan a terrorizmussal 
azonosítják, alapjában egyenes tiltakozás és orvosság az uralkodó erőszak és terrorizmus 
ellen. És ha egyes anarchisták kétségbeesésükben csakugyan bombához és tőrhöz nyúl
tak, ennek anarchizmusukhoz semmi köze sincsen.

Mindazonáltal az anarchizmus forradalmi mozgalom. A szabadság és szolidaritás oly 
mélyen gyökerezik az emberi természetben, hogy csak a létező hatalom és kényszer nyo
másának kell megszűnnie, hogy azok újból teljes erejükben érvényesüljenek; ehhez nem
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szükséges egy évszázados evolúció. Az uralkodó világnézet aránylag rövid időn belül tel
jesen megváltozhatik és ez a régi alapjaiktól megfosztott társadalmi formák hirtelen 
összeomlását eredményezheti. Az emberek tömegesen fognak új szabad egyesüléseket al
kotni -  ennek kezdetét már ma látjuk; éppoly tömegesen fogják magukat az állam és kapi
talizmus uralma alól kivonni igyekezni; mindez elő fogja készíteni a talajt az anarchizmus 
teljes megvalósítására, mely végül esetleg a tulajdon expropriatiójával és hatalmi korlá
tok ledöntésével válik perfektté.

Mindebben semmi nincs, amitől félni kellene: forradalom nem jelent vérengzést és 
gyújtogatást. És az új társadalomba való átmenet annál inkább fog rázkódások nélkül vég
bemenni, mennél tisztábban látják az uralkodó osztályok a fejlődés menetét és mennél 
jobban tudnak hozzá alkalmazkodni.

In: A társadalmi fejlődés iránya. A Társadalomtudományi Társaság által rendezett vita. 
Budapest, 1904. 23-35. p.
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Migray József

Hozzászólás

Tisztelt Társaság!
Az előttem szólókkal szemben abba a kényes helyzetbe jutottam, hogy egy megmosoly- 
gott, majd pedig minden tekintetben félreértett álláspontot védelmezzek. Önök jobbára 
egy más, eddig jól kitaposott mezsgyén járnak, valamilyen formában bizonyos határokkal 
szorosan körülvett párthoz tartoznak, míg nagyon kevés azoknak a száma, akik félretéve 
mindent, ami kritikai vizsgálódásuknak meg nem felel, tisztán a pozitív tudományos vizs
gálódás álláspontján állva, úgy foglalkoznak a társadalmi fejlődés irányeszméivel. Ebben 
a tényben látom az okát annak a dolognak, hogy míg az anarchia egyfelől -  különösen a 
polgári zsurnalisztikában -  folytonos támadásnak van kitéve, itt ezen a fórumon „hímes 
tojásként” kezeltetett.

Csodálatos az ellentét a nézetekben, amelyet tudósok és tudatlanok az anarchista 
ideál felől táplálnak. Az előttem szólók kivétel nélkül a „hímes tojás” alapgondolatát va
riálták és különböző, éppen nem „tudományos” vizsgálódási módszer segélyével aztán 
mint a túláradók álmodozását igyekeztek kikapcsolni a társadalmi fejlődés irányeszméi 
sorából.

Majd ezekkel a jámbor megjegyzésekkel legmerevebb ellentétben nap nap után hall
ják önök azt, hogy nem igaz, az anarchizmus nem amolyan csöndes álmodozás, mint so
kan hiszik, hanem a fennálló társadalomnak tűzzel-vassal kipusztító ellensége.

Az anarchizmus, miután az idők folyamán úgy a társadalmi elméletekbe, valamint az 
etikai és esztétikai definíciók sorába egy bizonyos fogalomkört vitt be, mindenesetre be
letartozik az emberiség kultúrhistóriájába és így kell, hogy tudományos vizsgálódás tár
gyává tétessék. És mindamellett, hogy az anarchizmus az emberiség egyetemes életében 
folytonosan ható tendencia, de azért mégis „elpárologtatni” igyekszenek egyesek, úgy ezt 
nem magyarázza egyéb körülmény, mint az, hogy tudományos jelzővel felruházott vizs
gálódási módszerük nem alkalmas a társadalmi élet tüneményeinek megismerésére és 
meghatározására.

Vállalkozásom — meglehet, hogy túlhaladja erőmet — oda irányul, hogy bekapcsol
jam az anarchizmust a társadalmi fejlődés irányeszméi sorába, s tudományos és erkölcsi 
fölényét kijuttassam az összes eddig vele szemben álló ideákkal.

Történelmi múltja nem arra az időpontra esik, midőn Proudhon és Stimer szociális 
elméletnek elismerték, hanem messze visszanyúlik az emberiség évezredes szellemi fej
lődésébe. Az anarchista ideál úttörője, harcosa volt minden gondolkozó vagy vallásalapí
tó, mint például Szókratész, Buddha, Lao-ce, Zoroaster és mások, akik az emberben nem
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szűk határok közé szorított véges alakot láttak, hanem eltelve az isteni öntudat fenségével, 
a durva, lealázó erőszak megvetését hirdették, kövesse bár azt el az egyes ember egyes 
ember ellen, vagy pedig egyik embercsoport egy másikkal szemben.

A történelem tanúsága szerint az emberiség művelődése nem egyéb, mint folytonos 
haladás az alacsonyabb rendű ideáktól a magasabb rendűek felé. És a művelődés végcél
ja pedig: a mindenség tudatát, az érzéki és a szellemi élet tényeit öntudattá módosítani. 
És ezt cselekszi az anarchizmus.

Egyetlenegy anarchista gondolkozó sem vállalkozott még arra, hogy a boldogság or
szágát fantasztikus ideák után kieszelje, mert nagyon jól tudják mindannyian, hogy ezt 
„megcsinálni” nem lehet. Éppen ez a leglényegesebb eltérés az anarchizmus és a szociál
demokrácia hívei között. Míg egyfelől Morus Tamást, Campanellát, Saint-Simont, Fou- 
rier-t és mindazokat, akik valamilyen formában új államszervezetet eszeltek ki, utópisták
nak nevezik szociáldemokrata barátaink, addig ők maguk sem tesznek egyebet, mint 
megalkotják egy másik, újabb, a mainál jobbnak vélt államnak az alaptörvényeit: progra
mot nyújtanak arról, hogy milyen törvényeket kívánnak a nép boldogítására.

Az anarchistákat tehát éppen eszközeik választják el mindazoktól a nemes gondolko
zóktól, akik az emberiség szabadságáért való küzdelmet tűzték ki célul. Minket nem érhet 
a vád soha, hogy mi a hatalom kézrekerítését célozzuk, mert mi tisztán és világosan lát
juk, hogy a hatalom kézrekerítése csak arra szolgálhat, hogy annak élete — amely nem je
lent egyebet, mint szolgaságot -  meghosszabbíttassék. Mert a rabszolgaság okai nem 
egyik vagy másik törvényben keresendők, hanem egyáltalán abban a tényben, hogy van
nak törvények és olyan emberek, akiknek azok végrehajtására módjuk van. Minden tör
vénynek egyetlen közös jellemvonása van. Mégpedig: megadja a törvényhozóknak azt a 
hatalmat, hogy az általuk megállapított szabályokat reákényszeríthessék minden ember
fiára, és ha valaki mégis ellenszegülne, azt börtönnel vagy halálbüntetéssel sújthatják.

A törvény lényege tehát semmiféle „állameszme jogának egyéni vagy tárgyi mivoltá
ban”, sem pedig a „népakaratban” és más bizonytalan fogalmakban, hanem pusztán a 
durva erőszakban keresendő.

És föltételezi valaki azt, hogy amíg egyáltalán erőszakhatalom létezik, amíg lesznek 
törvényhozók avagy mások, kik valamiképpen embertársaik fölé helyezkednek, hogy az 
emberiség szabad lesz, az ember tehetségéhez, egyéniségéhez mérten érvényesülhet? Ezt 
még a szociáldemokrácia oly kiváló képviselőjének sem vagyok hajlandó elhinni, mint 
Friedrich Engels, aki egyik munkájában a kollektivizmust a mai bérrabszolgasággal 
szemben így határozza meg: „A személyek feletti uralom helyébe a dolgok igazgatása és 
a termelési folyamat vezetése fog lépni”.

Ámde ezen a ponton a társadalom okvetlen kettéválik: az egyik rész képviselni fogja 
a dolgok igazgatására és a termelés vezetésére szolgáló szellemi munkát, a másik rész pe
dig a fizikai munkásokat. Két külön foglalkozási kör, amely önmagából két külön osztály
érdeket fejleszt ki és így alapját képezi ismét az osztályharc egy újabb formájának. Hi
szen a régi kommunisztikus jellegű törzsrendszerekben is mindenütt, mihelyst a harcosok 
különváltak a termelőktől, ki volt téve a fegyvertelen osztály a fegyveresek megtámadá
sának. Néhány ezer éve már annak, hogy a nagy indiai költő, a Mahábhárata írója, évszá
zadok tapasztalatát foglalta össze, mikor így szólott: „A kocsiban ülő ember sohasem lesz 
barátjává annak, aki gyalog jár”.
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És a szociáldemokratákkal szemben csupán azért nem tudok más álláspontra helyez
kedni, mert egyetlenegy helyet nem találtam elméleteikben, amely fölkelthette volna ben
nem erre vonatkozólag a biztonság érzését. Dr. Szabó Ervin, mint az eszme képviselője 
utal ugyan felolvasásában mint egyik szükséges alapra az önfeláldozásra, midőn így szól: 
„T. Társaság, ez az öntudat (ti., amelyet a kollektív társadalom megkíván) mi egyébből 
áll, mint a társadalmi szolidaritás érzéséből, hogy egész életünk, születésünktől kezdve 
halálunkig minden nyilvánulásában a legszorosabban föltételezve van a többi emberek 
életétől, azok minden cselekvésétől; hogy ennek folytán boldog és tökéletes élet nem vár
ható mástól, mint a társadalom mindenkori célszerű rendje megállapította összműködés 
önkéntes létesítésétől; hogy minden összműködés bizonyos lemondást, önfeláldozást, a 
társadalom szükségletei alá magát alárendelést követel”.

Szép, csakhogy ez mindaddig üres szólam, míg nincs alap, amelyből ez levezethető, 
mert ez a materiális érdekek folytonos harcában nem gyökeredzik. Éppen ellenkezőleg: a 
materializmus világnézete az egyes embert, mint a természeti és az őt környező gazdasági 
viszonyok rabszolgáját tünteti fel, mint valami állatot, amely a létért való küzdelemben 
magának minél előnyösebb helyzetet akar teremteni.

Márpedig emberi művelődés csupán ott lehetséges, ahol az emberek kedélyét valami 
mindent átható élet eleven gondolata fűzi egybe és így egy bizonyos kapcsot alkot, mely a 
mindenség életében az egyes embert embertársához fűzi és így odaadó, önfeláldozó tevé
kenységben egy összhangzó életet materialisztikus álláspont ellenében kultúrképes, mert 
ezen mindenek összefűző életet valamiképpen az emberi kedéllyel megérteti, ámde lénye
génél fogva szolgai. Éspedig azért, mert a mindenség életét az ember nem mint saját éle
tét, hanem külsőleg leigázó hatalomként gondolja el.

Az anarchista világnézet mindkettővel szemben a szabadság világnézetét testesíti 
meg magában, mert a mindenség életét az egyénben szemléli, kinek szellemi egyénisége, 
mint a mindenség egy működési mozzanata nyilvánul. És ez az egyénnek valódi isteni 
szabadsága és méltósága. A mindenség köteléke, melyet a teológia künn keres, leírhatat
lan dicsőségben bennünk ébred, mint a szeretetnek és az észnek isteni élete.

Az anarchista morál tehát nem parancs, melynek az ember magát hatalmi kényszer, 
vagy egy mennyei önkényúr félelme miatt aláveti, hanem egyenes következménye öntu
datunknak.

Érdekes az, hogy az anarchizmust a konzervativizmus és keresztényszocializmus 
képviselője „szűkkörűnek” tartja a maga álláspontjával szemben. Én nem tudom, vajon ki 
a gazdagabb: az-e, aki a mindenség életét önmagában szemléli, tehát a kedély és szív élete 
az érzések és gondolatok végtelenjébe merül, hogy onnan mint a búvár a tengerből, drága
gyöngyöket hozzon fel, a szeretet és mások boldogításának drágagyöngyeit, vagy amaz a 
másik, ki folyton véges határok között mozog, gondolatai, ha szárnyalni próbálnak, csak
hamar megtépázott szárnyakkal hullanak vissza az ignorabimus vak éjszakájába!

De nemcsak ezt a fegyverét fordíthatom vissza Geöcze Sarolta kisasszonynak, ha
nem mindegyiket, amit elmulasztani természetesen egy percig késem. Úgy ő, valamint 
mindazok, kik álláspontjának szószólói voltak, azt hangoztatták, hogy ők a keresztény vi
lágnézet hívei. Prohászka Ottokár egyetemi tanár úr elvetve úgy a konzervativizmus, mint 
a keresztényszocializmus elnevezést, hogy erős különböztetést tegyen, a félreértések ki
kerülése végett krisztianizmusnak nevezte a most már háromnevű törekvést.
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És ezt helyesen tette. Csupán azért, mert mi így alaposabban leszámolhatunk az el
lenféllel. Az első, amit meg kell tennem, úgy hiszem az, hogy kimutassam, miszerint az 
úgynevezett krisztianizmusnak (ami alatt mindig az egyházi kereszténységet kell érteni) 
semmi köze a krisztusi eszmékhez.

Krisztus az emberiség történetében isteni öntudatának teljes fényével jelenik meg, 
nem törődve az erőszakuralom törvényeivel és igazságaival, mert mint mondá: „E világ 
fejedelme immár el van ítélve!” Majd képekkel és hasonlatokkal ugyanazt a fenséget 
igyekezett fölébreszteni az emberek lelkében, mely színpompadúsan benne trónolt és 
megsemmisítő ítéletet mond az állatias, durva erőszak fölött. „Hallottátok, hogy meg
mondatott — így szól tanítványaihoz — szemet szemért és fogat fogért. Én pedig mondom 
néktek, hogy: a gonosznak ne álljatok ellene gonosszal; hanem ha valaki tégedet jobbfelől 
arcul ütend, fordítsd oda másik orcádat is.”* Nemcsak a felebaráti szeretetet hirdette ő, 
hanem még inkább az ellenség szeretetét, mert ha azokat szeretitek -  úgymond - , akik ti
teket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek annak? Vajon a vámszedők is nem ugyanazt te
szik-e?

Ő volt az, akiben az anarchista ideál a legragyogóbb fenségben ébredt és ugyancsak 
ő volt az, aki az anarchia kezébe adta az erőszakhatalom ellen a legvégzetesebb fegyvert: 
mindennemű erőszak erkölcsi megvetését.

De az erőszakhatalom, mint tudjuk, őt is bírói széke elé szólította és Izráel hatalma
sai, az erőszak és a bosszúvágy képviselői, benne a megtestesült szabadságot és szeretetet 
keresztre feszítették. Ámde az eszme napja immár többé le nem nyugodott. A tisztelet 
megtagadása az állammal és törvényeivel szemben az erőszakuralom bukását mindenkor 
szükségképp előidézi. És ez ma is egyetlen taktikája a küzdő anarchiának.

Róma hatalmasai mindaddig nemigen törődtek ezzel a „jámbor túláradóval” és hí
veivel, míg az eszme teljesen alá nem mosta hatalmukat. Az erkölcsi züllésből fölemel
kedtek a rabszolgák ezrei, szabad, önálló közösségi szervezeteket alkottak és megvonták 
az államtól az erkölcsi táplálékot, mely az emberek tekintélyhitébe nyújtja gyökereit. Ke
resztényüldözéssel felelt a hatalom, de a legkegyetlenebb erőszak sem volt képes föltar
tóztatni a megindult szellemi áramlatot, mely a régi világnézet alapjait és vele együtt az 
összes hatalmi institúciókat megtámadta és megsemmisüléssel fenyegette. Ámde egyszer 
csak fordulat állott be: az üldözés megszűnt, a világtörténelem legnagyobb politikusa, 
Konstantin császár uralmának biztosítására államvallássá tette az üldözött eszmét és az 
erőszaknélküliség tanát a legdurvább erőszak alapjaivá formálta.

A pogány Róma világa romba dőlt, de helyét elfoglalta az egyházi kereszténység vi
láguralma. Ez az a történelmi pont, amelyen létrejött a legnagyobb ellentmondás a krisz
tusi eszme és annak hirdetője, az egyház között. Megszületett a kétpallós rendszer, mint az 
isteni bíráskodás ténye, mint a vérre és gyilkosságra épített pápai és világi erőszakrend
szer jogcíme. Az irgalom és az örök szeretet nevében meggyúltak a máglyák; és Krisztus 
kigúnyolása elérte a tetőpontját, midőn az inkvizíció a keresztre feszített Krisztus képét 
holt koponyák és égő gyertyák mellé, mint az állati bosszúvágyás szimbólumát odahe
lyezte.

'  Máté evang. V. 38., 39.
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Az emberiség társadalmi fejlődésének három nagy előszaka itt egybeesik. Ázsia és 
az antik világ, vagyis a görög és római, harmadik pedig a feudális korszak kezdete.

A marxista történelmi materializmus ezt a három nagy előszakaszt módszerével 
megmagyarázni nem tudja. E pontnál azért térek ki a marxizmusra, mivel a történeti té
nyek közvetlensége ezt a kitérést szinte kihívja. A történelmi materializmus összes kísér
letei ezekre a korszakokra vonatkozólag megegyeznek a csereviszonyok és osztályharcok 
ama magyarázatával, amely a harcosok, uralkodók és elnyomottak általánosan érvényesü
lő élvezethajhászásán alapul, noha a materiális vágy ezen alapjellege mindmáig egyforma 
maradt, tehát egy korszak nagy kulturális átváltozásának alapjául nem szolgálhat, belőle a 
kor „ideológiája” le nem vezethető. A világnézetek nagy különbsége a három nagy kor
szakban le nem vezethető sem a csereviszonyból, se az osztályharcokból, sem pedig a 
produktív erőkből. Ázsiára vonatkozólag Lao-ce, Zoroaster, Buddha és Krisztus tanítása 
semmi esetre se lesznek levezethetők egyébből, mint az ember gondolati tevékenységének 
organizációjából, valamint a görög fdozófia sem a görög városok kereskedelméből. Ezek
ben a korszakokban az osztályharcok szakadatlan láncolatával találkozunk, melyeknek in
dokai semmi esetre sem a produktív erők érvényesülésében és a produkció módozatokban 
keresendők. Óriási a különbség Ázsia és az antik népek társadalmi alakulatai között, noha 
sem a produktív erők, sem pedig a produkció módozatok lényeges változást nem mutat
nak. A termelés formája az apró magántermelés; az eszközök primitívek, éppúgy, mint a 
feudális középkorban, amelynek jellemzéséül Marx a Das Elend der Philosophie-ban a 
következőket hozza fel, feleletül Proudhonnak:

„Új produktív erők szerzésével az emberek megváltoztatják a produkciómódozatokat 
és a produkciómódozat megváltozásával, azzal a móddal, mellyel életfönntartásukat nye
rik, megváltoznak egyúttal a társadalmi viszonyok. A kézimalom a feudális urak társadal
mát eredményezi. De ugyanazon emberek, akik a szociális viszonyukat a materiális pro
dukciómódozatuk szerint alakítják, elveiket, eszméiket, kategóriáikat szintén társadalmi 
viszonyaik szerint alakítják. Tehát ezek a kategóriák éppoly kevéssé örökkévalók, mint a 
viszonyok, melyek ezeket kifejezik. Ezek történelmi, múlandó, elvonuló produktumok.” 
(91. oldal)

Nos, a kézimalom visszanyúlik a legmesszebbmenő ókorba, amelynek éppúgy ka
rakterisztikus termelési eszköze lehet, mint a feudális középkoré. Világos tehát, hogy mi
dőn a marxizmus és a materialista történelmi felfogás a produktív erők átváltozásaiból 
akarja megállapítani az egyes történelmi korszakok szellemi kultúráját, el nem fogadható 
pozitív tudományos módszernek.

Mennyivel mélyrehatóbb minden tudományoskodó színezettel bíró meghatározással 
szemben Szent Ágoston meghatározása az állami szervezet alapjairól, midőn azt mond
ja*: „Ha az igazságot félretolják, mik egyebek a birodalmak, mint nagy rablóbandák? 
Mert hisz mik a rablóbandák egyebek, mint kis birodalmak. Ezek is csak oly emberek 
csapatai, kik egy parancsnok kommandója által vezettetnek, ha aztán valamilyen társasá
gi szervezet alapján fűződnek össze, megállapított törvény szerint osztoznak a zsákmá
nyon. Ha ez a Gonosz azután kétségbeesett emberek belépése útján tetemesen megnö
vekszik, úgy, hogy erősségeket tart megszállva, székeket ül, törvényhatóságokat alkot,

* De civitate dei Liber IV. caput 4.
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népeket leigáz, szemmel láthatólag felveszi a birodalom nevét, melyet most már a nyilvá
nosság előtt nem a rablási vágyról való lemondás, hanem az újonnan nyert büntetésmen
tesség ad.”

Igen finomul és nagy igazsággal mondotta szemébe ezt a híres Nagy Sándornak egy 
elfogott tengeri rabló. Midőn a király ettől az embertől azt kérdezte, mi ütött belé, hogy a 
tenger közbiztonságát veszélyezteti, ez nyíltszívű daccal ezt válaszolta:

„Az, ami beléd, midőn az egész földet veszélyezteted; de miután én kis hajóval űzöm 
ugyanazt, rablónak hívnak, téged pedig — mivel egész flottával teszed — császárnak.”

És ebben Szent Ágostonnak igaza van. Az egyes hatalmi tényezők és birodalmak 
kialakulása semmi másból nem magyarázható, mint az erőszak érvényesüléséből és nem 
a gazdasági viszonyok és a produktív erők változásaiból. Az erőszak érvényesülése pedig 
tisztán attól függ, hogy milyen fogalmat alkotnak magukról és embertársaikhoz való vi
szonyukról az egyesek. Ameddig az emberi gondolkodás valamiképpen igazolja az egyes 
föltétien uralmát nagy néptömegek felett, vagy akár a kapitalista kizsákmányolást, és ez a 
gondolkodási mód a népnél visszhangra talál, addig a létező társadalmi állapotok, a jogvi
szonyok megszűnni nem fognak. Minden gyökeres változás az emberi társadalomban 
tisztán a világnézet kérdése. Ha az emberek megváltoztatják fogalmaikat önmagukról, 
embertársaikhoz és a mindenséghez való viszonyukról, úgy társadalmi szervezkedésük 
formája is változást szenved, mert minden egyes ember, az életről alkotott fogalmai sze
rint akarja leélni úgy egyéni, mint társadalmi életét. A gondolatok és eszmék átformálódá
sai képezik tehát azokat a láthatatlan erőket, melyek a történelemben a társadalmi formá
kat egyrészt lerombolják, másrészt új alapokon továbbfejlesztik.

Minden nehézség nélkül érthetővé válik minden korszak szellemi kultúrája, ha azt az 
emberi öntudat fejlődéséből igyekszünk megmagyarázni. A teológia a mennyei önkényúr 
alakjában dicsőíti az uralomvágyat, önzést és kegyetlenséget, hogy ezen elveknek a tekin
tély tiszteletén alapuló uralmát itt a földön is biztosítsa. Hiszen hallottuk az egyházi ke
reszténység képviselőitől, hogy ők nem kerékkötői annak a természetes fejlődésnek, mely 
a régi alapokon indul. A régi alap pedig: a vallás, tulajdon, a haza, s végül a család (?). 
Egyetlen antitézise álláspontjuknak az anarchia. Az bizonyos, hogy ők mindenkor készek 
szocialisták lenni, mint ezt Prohászka Ottokár egyetemi tanár úr ki is jelentette, de az 
anarchia, Stimer, Nietzsche, Kropotkin, Tolsztoj, Schmitt sohasem lesz előttük megköze
líthető álláspont. Az anarchista világnézet harca az egyházzal szemben attól a pillanattól 
kezdődött, midőn az első csöpp emberi vér, az erőszakosság által kisajtolt első könny ki
hullott -  Krisztus nevében!

Az anarchista világnézet természetes következménye a régi alapok megszűnése. 
A vallást pedig, melyet az első szentségnek állítanak oda az egyházi kereszténység hívei, 
éppúgy meg kell különböztetnünk a dogmatikus, misztikus hitelvek vak elfogadásától, 
mint az úgynevezett krisztianizmust a — krisztusi eszmétől. Igaza van Prohászka Ottokár 
egyetemi tanár úrnak, midőn Jaurés-ra, a szocialista törekvések egyik harcosára hivatko
zik, aki azt mondotta, hogy vallás mindig lesz! Lesz pedig azért, mert ez nem más, mint 
vallani valamit, vallomást tenni arról, amit ismerünk, amiről tudunk. Az én vallásom 
például a tudás vallása, görög kifejezéssel élve Gnosis, mely betölti lelkemet az isteni 
öntudat mindent átható erejével és amely alapját képezi, a bárány álarca mögött bujkáló 
barbarizmussal szemben egy nemesebb kultúrának, az anarchiának. Ami pedig a másik
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szentséget, a magántulajdont illeti, ugyancsak a krisztusi világnézet alapjáról tekintve a 
dolgot, megbecstelenítő arra az emberre, aki látva mások szenvedését, nyomorát, csak 
morzsákat hajlandó nagy kegyesen odahullajtani. Igen szépen jellemzi ezt a keresztényi 
állapotot Ruskin, akire az egyházi kereszténység képviselője, Geöcze Sarolta kisasszony 
felolvasásának egy pontjában szintén hivatkozott. Mindenesetre ismemi fogja ő is a kö
vetkező gondolatmenetét annak a nagy férfiúnak, kit minden nemes törekvésű ember ki
válóan tisztel.

„A szentírás úgy jellemzi a hamis embert, hogy ő örvend, ha a szegény az ő hálójába 
kerül. A saját oktalansága, hibája miatt került belé; aki a hálót kivetette csak arra ügyel, 
hogy jól kihasználja ezt a baját. Amikor tudatlansága vagy hibája előre várható következ
ménye itt van: a nyomor, nem segítségére, de kifosztására sietünk. Aki más nyomorát ar
ra használja föl, hogy annak javait olcsóbban vegye meg, vagy hogy munkabérét leszállít
sa, azt megrabolja. Az útonálló rablólovagoknál nem különb, csak aljasabb, gyávább, 
kegyetlenebb. Kegyetlenebb, mert azok inkább a gazdag emberektől raboltak, akiknek 
még maradt vagyonuk: mi a szegényeket fosztjuk ki. Még imádságos könyveink aranyo
zása is gyermekek és beteg emberek kizsarolt munkája.”*

Nos, ez egy vagyonos keresztény ember őszinte vallomása. Vajon az egyház képvise
lői hajlandók-e vele együtt ezt a vallomást megtenni?

Giesswein Sándor kanonok úr felszólalásában azt mondotta ugyan, hogy a keresz
ténységgel, ti. az evangéliummal nem ellenkezik a magántulajdon, ámde a bizonyítással 
adós maradt.

Én azt hiszem, hogy a hazafiságnak az az érzése, melyet ugyancsak ők propagálnak, 
szintén összeegyeztethetetlen a krisztusi eszmékkel. Igaza van Tolsztojnak, mikor azt 
mondja, hogy a hazafiság vadállattá tette a kereszténységet, mert ez az eszme ama idők 
legnagyobb eszméje, melyben minden nép megengedhetőnek és jogosnak tartotta, hogy 
saját hatalma és jóléte érdekében más népeket kifosztogasson és lemészároljon. És ennél 
az érzésnél durvább érzés nem kell, mert csak nagyon alacsony erkölcsi fokon álló em
berek lelkében élhet, akik más népektől ugyanazon erőszakoskodást várják, mint ame
lyeket ők minden pillanatban hajlandók alkalmazni.

És ezt az álláspontot már nagyon egyszerű emberek is megértik. Olvashattak önök 
már a lapokban olyan híreket, melyek arról szóltak, hogy egyszerű földmívesek, a nazaré- 
nusok, Krisztus nevére hivatkozva megtagadják az erőszakhatalom támogatását, gyilko
sokká lenni nem akarnak, míg ugyanakkor az egyházi kereszténység papjai a gyilkosság 
tényére, ugyancsak Krisztus nevében, mint isten előtt tetsző dologra fölesketik a nép szel
lemileg és testileg tönkretett fiait.

Prohászka Ottokár úrék rajonghatnak a krisztianizmusukért, de én szívesen hiszem 
azt vele, hogy a történelmet ők sem csinálhatják és Chamberlainnel mondom én is, hogy 
még csak küszöbén állunk annak a nagy érának, mely beköszönt, mert az evangélium tö
meget és társadalmat átalakító ereje még nem érvényesült!

Ez az erő nem érvényesült még, de érvényesülni fog, mert Krisztus nem egy holtte
tem, hanem az emberek lelkében élő szeretet, mely feltartóztathatatlanul hódítja meg a 
maga világát a már ellobogott máglyákon s a még villogó szuronyerdőkön keresztül.

" The Two Paths 185-186. paragrafus
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A világnézetek eme nagy harcában kapcsolódik a társadalmi fejlődés irányeszméi 
sorába az anarchizmus. Az emberiség nagy kultúrkorszakait sem a produktív módozatok 
sem a produkció viszonyok nem magyarázzák. Érthető Marx álláspontja korának éppen 
ideologikus viszonyaiból s abból a tényből, hogy éppen szemei előtt mentek végbe az em
beri társadalmakban a legnagyobb erkölcsi, jogi, esztétikai változások, melyek, miután a 
technika fejlődésével sokáig párhuzamosan haladtak, könnyen kelthették azt a látszatot, 
mintha reflexei lennének ezeknek.

Friedrich Engels, a nagy forradalmár fölött tartott gyászbeszédében talán a legköz
vetlenebbül, mindenesetre a legvilágosabban határozta meg Marx alapeszméjét, midőn 
róla ezeket mondotta: „Az eddigi ideologikus túlkapások között azt az egyszerű tényt tár
ta föl, hogy az embereknek elsősorban enniök, inniok, lakniok és ruházkodniok kell, mie
lőtt ők politikát, tudományt, művészetet, vallást stb. űzhetnek, hogy tehát a közvetlen 
anyagi életeszközök produkciói és ezzel egy nép vagy egy korszak ökonómiai fejlődésfo
ka képezi azt az alapot, melyből az állami szervezetek, az illető emberek művészete, sőt 
vallásos képzetei fejlődtek és hogy ezekből kell azokat megmagyarázni -  és nem mint ed
dig, fordítva.”

Csakhogy itt egy körülményt elfelejtenek ennek az álláspontnak a hívei, azt ti., hogy 
mind a ruházkodás, mind pedig az étel és ital, valamint az összes materiális szükségletek 
végső formájukban az emberi intelligencia termékei, melyek ennek változásával folyto
nosan változnak. Az emberi szükségletek változásai tisztán az emberi tudástól függenek, 
ez határozza meg őket. Amíg nem ismeri valaki például a hús, bor, dohány és más elemi 
szükségleteknek nevezett dolgok káros következményeit, addig szükségletei lesznek és 
előállításuk is szükségszerű, mihelyt azonban a használhatóságukra vonatkozó nézet 
megváltozik, elvesztik ama jellegüket, mellyel kevéssel azelőtt még bírtak.

A feudális társadalmi rendszerrel szemben álló újkori termelési rendszert, mely a 
géptechnikát kifejlesztette és minden vonalon alkalmazza, semmi szín alatt sem fogja 
megmagyarázni a materialista történeti fölfogás a középkor csereviszonyaiból, a kereske
dő városok keletkezéséből. Egy hatalmasan föllendülő csereállapotnak törekvéséből a tu
dománynak azt a nagy fölébredését, melyet a reneszánsz képvisel, levezetni csupán már 
azért sem kísérelhető meg, mert maga az a tény, hogy a tudományok befogadása a keres
kedelmi gócpontok számára hasznosnak bizonyult, még nem tartalmazza lényegében az 
egyes tudományok tartalmát, nem az esztétikai irányát, sem pedig vallásbölcselet fejlő
dését. Ez a dolog ugyanaz, mintha a zsidó kereskedelemből valaki a Kabbalát próbálná 
levezetni.

A gazdasági viszonyok mindenesetre kedvező talaját képezték a szellemi fejlődés
nek, míg maguk a szellemi alakulatok, mint minden organikus képződés, tartalmukat és 
annak gazdagságát nem a puszta külső körülményekből, hanem belső, organikus képző
törvényüknél fogva hozzák létre.

Egészen nyilvánvaló ez a dolog a matematikában. Mint Schmitt Jenő új könyvében, 
a Der Idealstaat-ban mondja:

„Bizonyos az, hogy a kornak sajátságos életkörülményei, melyekből a magasabb 
matematika kibontakozott, képezik a tudomány új formája számára a kedvező talajt. De 
éppoly bizonyos az is, hogy a differenciál- és integrálszámítás, mint logikai konzekvencia 
az elemi euklidészi matematikából, abból a magas kibontakozásból következik, melyet a
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matematika már egy Descartes korában mutatott és tagozásában csak ebből, nem pedig a 
XIII. század ökonómiájából vezethető le.”

Látnivaló tehát, mint válik pontról pontra illuzórikussá a marxista történeti fölfogás, 
mikor a kulturális élet összes jelenségeit egy önmagától automatikusan mozgó gazdasági 
tényből gépiesen akarja levezetni.

Ha vizsgáljuk a mai géptechnika kifejlődéseinek alapföltételeit, be kell látnunk azt, 
hogy ez nem mechanikusan fejlődött külső, materialisztikus tényezők felhalmozásából 
valami induktív-deduktív módszer segélyével, hanem az egész nem egyéb, mint alkalma
zása a matematikai gondolkozás vállain nyugvó természettudománynak.

Az emberiség kultúrfejlődésének egyes korszakait sokkal mélyrehatóbb szemekkel 
látja kialakulni Elisée Reclus*, midőn ezeket mondja:

„A fejlődés a létezőnek végtelen mozgalma, a mindenség végtelen átváltozása ős
időktől kezdve az idők végtelenéig. Sem a természet, sem pedig a tudományos elvonat
koztatás nem mutatnak ellentétet fejlődés és forradalom között. Lehet a forradalom 
békés és a fejlődés vértől ázott. Mindkét fogalom ugyanazon tünemény két egymást kö
vető szakaszát jelöli. A fejlődés megelőzi a forradalmat és ez ismét a fejlődést, mely 
megint a következő forradalom előszaka. Nincs fejlődés forradalom és nincs forradalom 
fejlődés nélkül. Az anyag minden alakváltozása, minden eszme érvényesülése ellentétben 
áll a környezet maradiságával, amelyet csak nálánál nagyobb erő kifejlődése múlhat 
fölül. Az erő kifejlődése -  a fejlődés; és a kifejlett erő érvényesülése -  a forradalom. 
A magzat, miután kilenc hónapot az anyatestben töltött, erőszakkal kitör, olykor az anya
test élete árán is. Tehát: a fejlődés akkor válik forradalommá, mikor az erők helyet változ
tatnak egy adott pont felé. Mikor a szervezet keretei szűkké lesznek, az élet teret cserél, 
hogy új formában valósuljon. Bekövetkezik a forradalom: az első gügyögés, mely elhagy
ja a kisgyermek ajkát; az első féreg, mely a hullán megjelen. Az élet egyetemes mozgalma 
sem az egyes lényben, sem a lények csoportozataiban nem mutat szakadatlan folytonossá
got, hanem mindig szaggatott. Mint a virág nem közvetlen folytatása a levélnek, sem a 
csíra a vetőmagnak, sem a gyermek apjának vagy anyjának. Az egyetemes élet és az em
beri társadalom élete is, a forradalmat éppoly elkerülhetetlennek hirdeti, mint a fejlődést.”

És az emberiség szellemi erőinek differenciálódása és küzdelmei vitték az emberi 
társadalmat mindig új alakulatok felé. Az anarchisztikus világnézet éppúgy szaggatottsá
got, bizonyos fokú ugrást jelent a világnézetek régi alakjaival, mint a virág a levéllel, a 
csíra a vetőmaggal szemben.

Utópisztikus minden olyan törekvés, mely pusztán a társadalom külső formáinak 
megváltoztatásával akarja az emberiség egy magasabb életformáját megvalósítani. A fölál
dozás és összetartás hősiességének erkölcsi erejét pedig nyilvánvaló, hogy csak oly világ
nézet költheti föl a tömegben, mely az egyes emberben embertársaival való közösségének 
öntudatát megeleveníti és nem oly nézet, mely őt állatilag elkülöníti és lealjasítja.

A marxista alapokon nyugvó szociáldemokrata mozgalomnak azonban megvan a 
maga nagy kultúrjelentősége. Az egyház ideológiájával szemben, mely a proletariátus 
nagy tömegét az államszervezethez köti, vizsgálódásra, aztán elszakadásra bírta azzal, 
hogy figyelmét a gazdasági törekvésekre irányította. Terjesztve közöttük emellett a ter-

'  Elisée Reclus: L 'é v o lu tio n  la  r é v o lu tio n  e t  l ’id é a l  a n a rc h iq u e . -  Paris, P.V. Stock, éditeur, 1898.
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mészettudományi ismereteket, a föltételeket kedvezővé teszi egy magasabb rendű kultú
ra kibontakozása számára. Ámde ezzel föladatát be is fejezte. Munkája nem kicsínyleni 
való és mi testvéreink előtt — bár sokszor ellenséges testvérek — meghajtjuk eszménk lo
bogóját.

A gondolkozás mindenkit öntudatos anarchistává tesz, mihelyt látja valaki egyéni 
életének tartalma és ideálja közt az ellentmondást és azt áthidalni törekszik. Magasztos, 
nemes világnézet terjesztése, mely a testi Én szűk korlátáit áttöri és az egyes embert 
fölemeli az öntudat ama fokára, mely a lények mindenségét és az emberiség életét a saját 
Énjében szemléli, nem pedig külső, metafizikai bálványokban keresi: csakis ez a világné
zet vetheti meg alapját egy nemesebb kultúrának. És mikor az egyházi kereszténység az 
anarchista világfelfogással szemben védelmezi az ő tulajdonait, mily szegényesen kényte
len azt tenni, mert nemcsak erkölcsi, de pozitív tudományos alapja sincs meg arra. Egy 
kérdésre az említett világnézet képviselőjének eddig adós maradtam. De remélem, hogy 
erre is megfelelhetek most. Ez a kérdés: a család.

Az anarchista ideál egy mondatban kifejezve: légy egyformán erős testben és lé
lekben!

Ezt az ideált szólaltatja meg Nietzsche Zarathustrájában, midőn a gyermekről és a 
házaséletről beszél. De halljuk őt:

„Ifjú vagy és gyermeket meg házaséletet kívánsz magadnak.
De kérdem én tetőled, olyan ember vagy-e, ki vágyódhatik gyermek után.
Győzedelmeskedő, uralkodó vagy-e önmagadon? Parancsolsz-e érzékeidnek és ura 

vagy-e erényeidnek? Ezeket kérdem én tetőled.
Avagy vágyadból az állat és az ösztön beszél? Vagy a magány? Talán elégedetlen is 

vagy önmagaddal.
Mert én azt akarom, hogy győzedelmed és szabadságod vágyakozzék a gyermek 

után. És élő emlékműveket építs győzelmed és megszabadulásodnak.
De építs túl önmagadon.
Előbb azonban magadnak kell kiépülni derékszögűén testben és lélekben.
Ne csak tovább fejleszd fajodat, hanem magasabbra. Ehhez segítsen téged a házas

ság kertje.
Egy magasabb rendű testet teremts, egy első mozdulatot, egy önmagától forgó kere

ket, egy teremtőt teremts.”
Nos, és mi anarchisták, az ő szellemi örökösei megértjük a nagy filozófus költőnek 

ezt a vágyát és látjuk ama nagy törvényszerűséget, mely a tiszta családi életnek lényege. 
Azt az utat, melyen haladnunk kell, a mi lelkünk és szellemünk világossága megmutatja 
nekünk a családi élet magasztos tényében is minden nehézség nélkül, sokkal jobban, 
mintsem azt akár Giesswein Sándor kanonok úr, akár pedig Prohászka Ottokár úr, az egy
házi kereszténység képviselői tehetnék.

Én azt hiszem, eléggé teljesítettem hivatásomat itt akkor, mikor az anarchista ideál 
ellenfeleivel szemben rámutattam arra a tényre, hogy az anarchizmus mint eszme, az em
beri művelődés ténye, olyan tendencia, mely benne rejlik minden egyénben és mely foly
ton érvényesül aszerint, amint az emberi gondolkozás magasabb formái kifejlődnek.

És szükségképpen kell, hogy itt önök lelkűk mélyén érezzék, hogy az anarchizmus 
lényegénél fogva nem lehet más, mint individualisztikus törekvés.
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Szükségképpen individualisztikusnak kell lennie, minthogy az egyes emberek fejlő
désükben mindig előbb vannak, mint a nagy néptömegek. Ámde míg ezt a kiválást ama 
igazán szűk körű világnézetnél fogva, melyet a teológia képvisel, egy kiváltságos osztály 
megteremtésére és fenntartására igyekszik fölhasználni a konzervativizmus, addig a mi 
világnézetünkből kifolyólag éppen ez a tény a társadalom, a tömegek boldogítására irá
nyul, mert az önfeláldozás, a szeretet és a jóság egyenes következménye az egyén harmó
niára való törekvésének. Én azon a ponton, midőn az ember a mindenséget és az emberi
séget saját Énjével egybeszőtte és így idealizmusával a valóság és a kritikai öntudat 
szilárd talajára állt, megtalálta azt a pontot, melyen állva a szolgavilágot kimozdíthatja 
sarkaiból s átlép egy új világ kapuján, melyben a szolgaság minden formája holt.

Meg kell még jegyeznem, hogy itt semmi komoly alapja nincs a konzervativizmus 
ama törekvésének, mely az arisztokráciát, az előkelők vezető szerepét az egyéni kiválás 
törvénye alapján igyekszik igazolni, mivel a társadalmi előkelőségek nem ezen az alapon 
kerekedtek a néptömegek fölé és az a tény, hogy mások munkájának kizsákmányolása ké
pezi létföltételüket, éppen amellett tesz tanúbizonyságot, hogy az emberi társadalomnak 
ők nemhogy kiválói, de éppen legromlottabb erkölcsű emberei, kik természetellenes élet
módjuk miatt különben is folytonosan degenerálódnak és csak elvétve akad közöttük egy- 
egy kiváló munkaképes egyén.

Látható az elmondottakból tehát, hogy az anarchista ideált nem valamilyen külső do
logban, például nem valami pártprogramfélében, hanem az emberi öntudat fejlődési for
máiban kell keresni. Azt mondjuk mi is az anarchia országáról, amit Nietzsche az isten or
szágáról mondott: „Az isten országa nem olyan dolog, amire vár az ember, s amely nem 
volt meg tegnap és nincs meg holnap s nem jön el ezer év múlva; az a szívnek tapasztala
ta, megvan mindenütt és nincs sehol!”

És ez a tudat minél inkább kezd fölébredni az emberiségben, annál nagyobb mérték
ben szűnik meg a hatalmi erőszak gyakorlása és tisztán belső rugók által mozgatott alakja 
fejlődik ki az emberiség életviszonyainak, teljes mértékben érvényesül a kölcsönös segít
ség elve, míg végre minden ponton győzelemre jut az anarchia!

In: Batthyány Ervin—Migray József-Schmitt Jenő Henrik: Anarkizmus. Budapest, 1904. 
25-39. p.
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Schmitt Jenő Henrik

Hozzászólás

Igen tisztelt társaság!
Nem lehet feladatom a négy előadó által részletezett, különböző világnézeteken alapuló 
társadalmi tervezeteket megbírálni, mert ez még egy rendes előadás keretén is túlmenne. 
Csak általános szempontokat kívánok hangoztatni, amelyek arra céloznak, hogy ama em
beri törekvések, amelyek egy ideális életrend megvalósítását célozzák, milyen alapon le
hetségesek, vagy milyen alapon nevezhetők utópiáknak? Részletesebben foglalkoztam 
különben az utópia kérdésével Der Idealstaat című művemben, mely most nemrég jelent 
meg a Die Kulturprobleme der Gegenwart című gyűjteményes kiadásban Berlinben. Aki 
a részletek iránt érdeklődik, azt a mondott műre utalhatom. Itt már a felszólalás természe
te arra utal, hogy csak röviden alapeszméket hangoztassak.

Társadalmi problémáknál az emberi természetre szoktak rendszerint hivatkozni a kü
lönböző álláspontok. Ez az emberi természet teljesen határozatlan valami, történelmi kö
rülmények, a fejlődés stádiuma, amelyben az illető néprétegek léteznek, döntenek afelett, 
hogy milyen társadalmi életet valósít meg az ember.

Ami pedig az általános emberi természetet illeti, amiben az ember az állattól külön
bözik, ezt mi az embernek elmélkedésre való képességében látjuk. Univerzális, általános 
törvények felfogása, amelyek minden időre, minden térre, minden létre vonatkoznak, jel
lemzik az embert. Képek és képzetek gazdag társulása tapasztalható már a magasabb állat
nál. Én csak a vándorló madárra utalok, amelyik messze északi fészkéből indul ki és meg
találja egyiptomi fészkét, és akkor megint visszamegy messze északra. Hogy itt a képek 
minő hatalmas, gazdag társulása, a kombinációk milyen sokasága egyesül az állati elmé
ben, azt magyaráznunk nem kell. Sok ember számára is nehéz feladat volna ezt így az em
lékezetben megtartani.

Azonban eddig mi az állatnál nem találtuk annak nyomát, hogy ő az univerzális, a 
végtelenben érvényes törvényről tudna, erre nézve hiányzik a bizonyíték, de ha bármilyen 
állatfajra nézve ezt a bizonyítékot megszerezhetné valaki, akkor be volna bizonyítva, hogy 
az állatfaj a mi fogalmaink szerint voltaképpen sajátszerű ember.

Az embert tehát ez a minden téren és időn keresztül szigorú szükségszerűséggel ér
vényes törvények felfogása jellemzi és teszi emberré, és az emberi elme alkotja azt a jel
lemző alapfeltételt, ami emberi társadalmat kialakít. Továbbá olyképpen jellemezhetjük 
az emberi történelem fejlődésének szükségességét, amennyiben társadalmi alakulások
ban érvényesül, hogy az az elmélkedéssel, gondolkodással, mennyiségtani gondolattal, 
geometriai fantáziával felruházott lény, az ő elméleti képességével különböző fejlődési
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fokon megy keresztül és elmélkedésének haladó stádiumaihoz mérten kialakítja életét. 
Valamint lehetetlen feltenni az embermajomnál, tehát oly történelem előtti fajnál, mely 
csak az ember küszöbén áll, melyből az emberi faj kiindult a Darwin elmélete értelmé
ben, hogy emberi társadalmat alakítson, mert őnála az emberi elme még kifejlődve nincs. 
Az emberi elmének stádiumai azonban szükségképp vonnak maguk után sajátszerű for
mákat a társadalom fejlesztésében és ezt lépésről lépésre, nyomról-nyomra pozitíve be
igazolhatjuk. Tehát nem arról van szó, hogy mi valami szép elméletet alkotunk magunk
nak az emberi társadalomról, gondolva, hogy az sokkal okosabb, sokkal nemesebb, mint 
a mai állapot és majd jóakarattal fogva hozzá, megvalósítjuk azt. Bármilyen alakban je
lentkezzék a probléma, ebben a fogalmazásban azt csak utópiának nevezhetem. Legyen 
most a forma akár liberális, akár konzervatív, akár anarchikus, akár szociáldemokrata, az 
itt teljesen mindegy, mindez egyaránt tudománytalan képzelődés marad, mely a leglénye
gesebb vonást figyelmen kívül hagyta: az emberi tömegnek elméleti fokát, világnézetét, 
gondolatvilágát, amely gondolatvilágból szükségképp az életnek bizonyos konkrét alakja 
jegesedik ki mint a telt kristályos lúgból a jegec. Szerves összefüggésben áll a világnézet, 
bármilyen formájában is, a nyilvános élet kialakulásával, és a kettőt egymástól önkény- 
szerűleg elválasztani nem lehet. Nem is választotta el soha a történelem és az ilyenféle kí
sérlet egyszerűen félreértés, amely szükségképpen csalódással végződik, bármilyen irány 
is próbálkozzék vele. Nem másíthatja meg az emberi társadalom haladását se a minden
ható despota, se a győztes forradalom, egyszerűen azért nem, mert az a társadalmi álla
pot, mely bizonyos korban létezik, nem lett önkényszerűen csinálva emberek által és nem 
is lesz soha így csinálva, hanem szükségszerű folyománya a nagy tömegekben létező 
gondolatvilágnak, elméleti foknak, amely szükségképp kiváltja az értékbecslések sorát, 
ezek alapján a kedély vágyait és kívánságait, az akarat ténykedését.

Teljesen szervezetlenül fogják fel bármilyen álláspontról a társadalom megváltoztatá
sát, ha ilyen tervezgetésekkel foglalkoznak s ezekkel boldogulni akarnak és ezeket ajánl
ják jóakaratúlag embertársaiknak. így nem lelik azt az archimedesi pontot, amelyből ezt a 
világot kiemelhetik eddigi alacsony helyéből. Sokan azt hangoztatják, hogy a nemesebb 
erkölcs volna az a tényező, amely hivatva volna arra, hogy az emberiséget ideális állapot 
felé vezesse. Itt különösen az etikai társaságok működése jön tekintetbe a modem életben. 
Itt újra hangoztatnom kell azt, hogy erkölcsi tényezők nem állnak sem az egyéni, sem a 
történelmi életben elszigetelten: nem állítja azokat se az egyén, sem a történelem ilyen ki
szakított formájában elő, hanem azok mindig szerves összefüggésbe állnak elő a 
gondolatvilággal és az összes konkrét viszonyokkal, amelyeket megteremtett az elmélke
dő lény, az ember. Előállította pedig saját elméletének fejlődési során bizonyos történelmi 
fokozaton, annak megfelelő szükségszerűséggel. Tehát bármilyen komák erkölcsi érték- 
becslése az általános világnézet következménye.

Schillernek van egy klasszikus mondása, amely a moralistákat sújtja: „Mit dem Mo
ralisieren kann man keinen Hund hinter dem Ofen hervorlocken” .* És ennek a mondás
nak a bölcsessége az eddigiekből érthető. Úgyszólván másodlagos tényező ugyanis az er
kölcsi érzés. Az a kérdés áll most elő, hogy mi volna az az elsőleges tényező, ahol 
valóban alkalmazhatni azt a bizonyos archimedesi emeltyűt?

* Szó szerinti fordításban: Moralizálással nem lehet a kutyát a kályha mögül előcsalogatni.
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Itt a közéletben a próba igen egyszerű. Ha valaki igen szép, lélekemelő beszédet tar
tana, gyönyörű morálelveket hirdetne, lehet, hogy a társaságot magával ragadja és az ille
tők szörnyen épülve lelkesen fognak eltávozni.

Azonban a dolognak semmiféle komoly következménye nem lesz, mert ha a hallga
tók megint kimennek a szabadba, elpárolognak a szép elvek, avagy lerázzák azokat, mint 
a pudlikutya a vizet. Tehát a vallásos moralizálás is teljesen haszontalan dolog ott, ahol a 
vallások világnézete ellentmondásban áll a szép morálelvekkel.

Ha én azonban valakinek egy előtte még ismeretlen matematikai tételt bebizonyítok, 
bátran mehet az ki a szabad levegőre, attól nem fog szabadulni soha. Az az ismeret kitö
rölhetetlen nyomot hagy hátra benne és ha az életben alkalma nyílik annak alkalmazására, 
úgy alkalmazni fogja.

Itt van tehát az archimedesi pont. Ha mi az emberi tudatban, az ismeretben, a szelle
mi világosságban haladunk, ha mi embertársainkat felvilágosítjuk, ha mi pozitív ismere
teiket gazdagítjuk, többet fogunk akkor tenni az emberek javítására, mint akármilyen 
gyönyörűséges morálprédikátor, vagy akármilyen nagy szónoki tehetséggel ellátott politi
kus és parlamenti tag vagy bármilyen hatalmas autokrata.

Az a felelet, amelyet az ember ama kérdésre ad, hogy: „Mi vagy te, ember?”, szük
ségképpen értékbecslést tartalmazván, az értékbecslése szerint fogja irányítani cselekvé
sét. Az értékes dolgokat kívánni fogjuk, az értékteleneket elhanyagoljuk: a megvetett 
dolgokat még lábbal is fogjuk taposni. Mindez természetes következménye az értékbecs
lésnek, mert az ember nagyban-egészben mindig igyekszik megvalósítani az ő érték- 
becslését, amely az ő világnézetéből folyik.

Az emberi történelem bölcsőjénél roppant naiv világnézettel találkozunk. Az ember 
mindenütt saját képzeleteihez hasonló lényeket tételezett fel a nagy természetben. Önma
gát is csak olyan képzeleti lénynek gondolván, mindenütt szellemeket látott. Sem Istenről, 
a szó tulajdonképpeni értelmében, sem anyagról, sem természetről nem tudott. Ilyen álla
potban van most is a mai keleti világnak nagy tömege. A kínai például nem ismer termé
szetfeletti Istent, de magát a természetet sem ismeri.

Végre aztán univerzális működést szemlél az ember a nagy természet jelenségeiben, 
a zivatarban, a kitörő vulkánban, a csillagos égben, a nagy tengerben, a felkelő napban 
stb. A mindent betöltő természeti jelenségek ébresztik őt saját univerzális életének tuda
tára: de még nem öntudatára. Minél inkább nőnek ezek az isteni alakok óriási formákban 
és betöltik a kedélyt, annál inkább látszik eltörpülni az ember, mint valami parány, az 
óriási istenséggel szemben.

Az emberiség bölcsőjénél még nem találunk tekintélyeket. A tekintélyek az univerzá
lis mindenséget szemléltető istenségnek formáiban valósulnak meg. Itt is megvalósul az
tán az a mondás: „Valamint a mennyben, úgy a földön is.” Amint az ember gondolatainak 
egészében elképzeli a mindenséget alkotó és kormányzó hatalmakat, olyképp valósítja az
tán meg azokat társadalmi életében. Eleinte csak bizonyos alaktalan, némileg anarchikus 
formájú társadalmat látunk, később azonban kialakulnak a nagyobb államok, míg végre a 
világ uraként fellépő hatalmas ázsiai despoták és a világhódító Róma urai előállanak.

Eleintén az ember önmagát csak mint parányt tudta felfogni a mindenség körében. 
A régi világban hiányzik az egyéniség öntudata. Az ember csak mint a közösség, a társa
ság tagja bír öntudattal és nem mint egyéniség.
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Az óriási fordulat akkor áll be, amikor a názáreti nagy próféta azt a dicsfényt, ame
lyet az akkori emberiség az antik világ isteneinek tulajdonított, saját magának tulajdoní
totta, amidőn megadta a feleletet arra a nagy kérdésre, hogy: „ember, mi vagy te?” oly- 
képp: én vagyok az egyetemes, a mindeneket magamban foglaló élet: akkor az egyénben 
az öntudat formájában fellép mindenségtudata.

Ez a történelem nagy fordulópontja, amikor istenemberré lesz az ember, és nem 
egyedül a názáreti próféta. Mert ha csupán ő lett volna istenemberré, akkor ő is csak bele
helyezkedett volna a régi mitológiába és Heliogabalusnak igaza lett volna, midőn a pan
teonban helyezte el szobrát.

Ez az óriási lépés összehasonlítható ama lépéssel, midőn a majomemberből ember 
lett. Bármilyen gazdag tudattal bír is képek, távlatok formájában a majomember, 
mindamellett is a teljesen szigorú általános gondolati törvényről s feltétlenül végtelen 
mindenségről és annak törvényszerűségéről nem tud. A mindenség gondolata alkotja te
hát az embert emberré és a mindenség öntudata alkotja az embert istenemberré.

Az emberi történelemnek e nagy fordulópontján forog meg egyúttal az emberi társa
dalom átalakulásának is a nagy tengelye. Itt nyílik meg a szabadság útja, mely a jövőbe 
vezet. Ez maga a világszabadító eszme.

Természetes dolog, hogy ezt a gondolatot az emberiséggel megértetni nehéz dolog 
volt. Ez épp olyan nagy lépés, mint a majomembemek emberré való fejlődése, úgyszól
ván a végtelenbe való ugrás. Az utóbbinál a véges tudatból a végtelen tudatba, az előbbi
nél a véges öntudatból a végtelen öntudatba.

Nagyon érthető, hogy az emberiség ebben az óriási lépésben a teremtő elmét nem 
egyszerre követhette. És ez magyarázza meg a konstantini egyházak létesülését. Konstan
tin, ez a borzasztó despota, a világtörténelemnek egyik legnagyobb diplomatája volt a tu
lajdonképpeni megteremtője a különböző egyházaknak, amelyek azonban mind a kons
tantini világfelfogás alapján állanak, amely világfelfogás kompromisszumot akar csinálni 
a régi pogányság és a krisztusi eszme között abból a célból, hogy megmentse a régi világ
rendet, a régi társadalmat, az imperium Romanum-ot.

Nem lényegtelen tehát a világnézet a társadalmi élet kialakulására, az állami élet ki
formázására nézve. A felvilágosodás gúnyolni akarván Konstantint és az őt követő kiváló 
gondolkodóknak egész sorát, dőréknek mondja őket azért, mivel a dogmáknak egyes pont
jai felett a papokkal vitatkoztak. Ha ezek találkozhatnának Konstantinnal, szeretném látni 
azt a megsemmisítő gúnymosolyt, amellyel Konstantin ezeket az okos embereket fogadta 
volna, akik őt rajongónak tekintik. A rajongás legmagasabb foka nem azok sorában kere
sendő, akik tűzzel-vassal akarták kiirtani a krisztusi eszmét, valamint nem ama álkeresz
tény korban, amidőn a papok uralma alatt Róma egy új világbirodalmat állított elő, nem 
kevésbé hatalmasat, mint az előbbi volt. Fennállása a régi társadalmi rend fennállásának, a 
régi világnézet fennmaradásának életkérdése volt. Meg lehet tehát érteni, hogy miért akar
ták ők minden eszközzel kiirtani a krisztusi eszme minden csíráját, amely végpusztulással 
fenyegette a régi világrendet.

Nézzük most mindenekelőtt magát az istenség eszméjét, hogyan alakult az ki ebben 
a látszólagos kompromisszumban, és lássuk, hogy milyen társadalmi következményeket 
vont maga után.
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A krisztusi gondolatkör elől kitérni nem lehetett. Itt nem teszünk szemrehányást sem 
a hatalmasoknak, sem a papoknak, mert nekünk csak egy ellenségünk van, amint azt már 
Manicheus jelezte, és ez a sötétség hatalma. Nekünk csak egy óhajunk van: az embert ki
szabadítani a sötétség béklyóiból és öntudatára ébreszteni. A mi törvényünk a krisztusi 
elv, a végtelen könyörület elve, amely egyáltalában nem ismer megtorlást sem az égben, 
sem a földön.

Tehát az antik világból alig szabaduló emberi tömeg, ideértvén a sok hatalmas és 
zseniális embert is, akik mint az egyház vezérei működtek, köztük talán a legnagyobb eb
ben a sorban a nagy Augustinus, csak a régi világnézetnek végkövetkezményeit vallja, ab
ban a hitben, hogy ők Krisztus elvét vallják. A harmad-negyedíziglen bosszút álló isten
ség helyébe, azt az istenséget helyezték, amely nem harmad-negyedíziglen, hanem a 
nemzedékek végtelen során át az ősapának: Adámnak bűnét bosszulja meg kérlelhetetle
nül, és ha megkönyörül egyeseken valahogyan, akkor is saját fiát kívánja a bosszú áldoza
taként; a nagy embertömeget azonban, mint az ő megbántóit, képes örök kínokban része
síteni, örök pokoli tűzre kárhoztatni. A régi világban a bosszú az istenek egyik fő 
sajátsága, a mennyei igazságosság fő követelménye. Ez az elv azonban nem emberi. Ha
nem mondhatjuk embertelen, mert tulajdonképpen az állatnak önfenntartási elve ez, 
ugyanis ennek az egész mennyei magasztosságnak gyökere a következő. Ha megrúgnak 
valamely bestiát, hát visszarúg, ha megharapják, hát visszaharap. Ez az ő állati életfenn
tartásában mélyen gyökeredző dolog; és az állatembernél ez az alapelv, világnézetének és 
társadalmának kialakulásánál. Itt mennyei eszménynek tették az állatot, amint János ki
nyilatkoztatása mondja; a mennyek trónjára helyezték éspedig idealizálva. Ez az idealizá
lás borzasztó ördögi alakká tette, mert volna-e ezen a világon ember, legyen annak a neve 
Caligula, vagy III. Richárd, vagy a világtörténelem bármely borzasztó zsarnoka, aki ké
pes volna megbántóját örökkön-örökké kínozni? Én azt hiszem, hogy a legelvetemültebb 
ember keze is visszarettenne, ha az örök kárhozat ítéletét kellene aláírnia. És ezt az alakot 
ültették a mennyeknek trónjára. És ezt tanítják a néptömegnek, a romlatlan gyermekek
nek és így mételyezik meg a leikeiket fenekestül -  és akkor jönnek erkölcsi prédikációi
val. (Elénk taps.)

De hát régebben ez úgyszólva ártatlan dolog volt. Akkor mentegethető ez valaho
gyan, mert nem bírták az örökkévalóságnak szigorú fogalmát oly finoman felfogni, mint 
ma. Azóta az emberiség nagyban-egészben elméletileg haladt; és még mindig ilyformán 
demoralizálják az embertömeget. Állam és egyház egyaránt azon dolgozik és aztán hir
dethetik azokat a különféle szép morálprédikációkat. Az mind semmit sem ér, midőn a vi
lágnézet szentsége, ideálja, mintaképe a legszörnyűségesebb bálvány, amit poklok fene
kén valaha kigondolhattak. Hát itt kell orvosolni a bajt.

Mondom, én nem vádolom a papot, a hatalmast, az embert, akár az államban, akár az 
egyházban. Alkalmam volt igen előkelő egyházférfiút hallani itt Magyarországon, ki az 
én „Krisztus istensége” című művemről bírálatot írt, aki azt hangoztatta, hogy ő nem érti 
ezt így, hogy Isten nem bosszúálló, mert a bűnhődés csak természetes következménye a 
bűnnek, és a pokol igenis magában a lélekben van. Ezt nagyon sok felvilágosult főpap így 
gondolja: de roppant kár, hogy nem így hirdetik. (Derül t ség. )  És én nagyon tartok at
tól, ha az a pap ezt nyilvánosan így hirdetné a népnek, csakhamar anatémában részesülne 
és állását kockáztatná. (Derül t ség. )  Mondom, itt nem egyénekről van szó. Én nagyon
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jól tudom, hogy nagyon sok felvilágosodott ember van azokban a körökben is s azért arra 
hívnám fel őket, hogy a krisztusi tiszta eszmét hirdessék és nem azokat a borzasztó tano
kat, amelyekre rányomta sátáni bélyegét Konstantin, a világtörténelem egyik legnagyobb 
gonosztevője, ki akkor, midőn Nicaeaban a dogmákat tervezgette a püspökök körében, 
egyúttal azon törte a fejét, hogy gyilkoltassa meg saját édes fiát.

S különösen a negyedik előadás szónokához* intéznék egynéhány szót, mert ott lá
tom a tévedések legnagyobb fészkét. Ugyanis ő nagyon rosszul van informálva, amidőn a 
történelmi kereszténységről és a mai Oroszországról beszél. A történelmi kereszténysé
get, különösen a középkort, valami paradicsomi állapot színében ismételten próbálták ki
festeni éppoly célzatos, mint hazug romantika alapján, de hogy ez nem volt egyéb, mint a 
báránybőrbe öltöztetett farkas szépítése, amiről már az evangélium beszél, arról tanús
kodnak azok a véres nyomok, amelyek keresztülvonulnak a keresztény történelmen. Itt 
különösen figyelmeztetnem kell őt egy igen érdekes műre, mely Das Papsttum címén je
lent meg Hoensbroek gróftól. Hoensbroekot, aki jezsuita volt, felszólították, hogy járja 
be a katolikus világ minden okmánytárát és kovácsoljon mentséget az egyház számára, 
különösen az inkvizíció, a boszorkányégetés s efféle dolgokra vonatkozólag. És Hoens
broek gróf bejárta ezen okmánytárakat, melyeknek legtitkosabbjait is megnyitották előtte 
az egyház parancsából, ő azonban, mint becsületes ember, egész mást volt kénytelen lát
ni, mint amit feltételeztek róla, hogy hivatalból látni fog. (Derültség.) És csak azt az egy 
megoldását látta a tényállásnak, hogy elhagyja papi állását. Elhagyta a katolicizmust és 
közzétette Das Papsttum című művét, amelyben okmányokkal bizonyítja be pontról 
pontra azokat a borzasztóságokat, azokat a rémes dolgokat és azt, hogy a tulajdonképpe
ni intézője mindezen iszonyatosságoknak az egyház főnöksége volt s hogy a világi feje
delmek annak csak nyomorult vazallusai voltak; hogy a legborzasztóbb dolgokat a pápák 
parancsolták meg, hogy ők az eretnekeknek tömeges meggyilkoltatását az anatéma fe
nyegetése mellett parancsolták meg, hogy ők bulláikkal számtalan nőt mint boszorkányt 
perzseltettek fel máglyákon, s hogy a legdurvább babonának hirdetői voltak ezek a csal
hatatlanok; a legsötétebb Afrikába akarták visszavezetni a középkor folyamán az emberi
séget. Hogy ezt nem tehették, annak az volt az oka, hogy más hatalom állott útjukba és
pedig keletről.

Különösen Konstantinápolyból a törökök által való elpusztítás után átszivárgóit a 
gnoszticizmus, mely a reneszánszot megteremtette, mely a művészeteket és a tudományo
kat felébresztette. Ezek a gnosztikusok, akik az ember istenségét vallották és a Krisztus 
igaz hívei voltak, valósították meg annyira, amennyire itt a barbárok közt a nyugaton ne
mesebb kultúrát. Az se volt az egyház érdeme, hogy az egyház körében is a művészet fel- 
virágzott, sőt a Mária-kultusz is, amint bebizonyítható, minden poétái varázsával a gnosz- 
tikus Sophia-kultusz plágiuma volt, először a keleten, aztán a nyugaton. Ami kulturális 
nagy haladás volt, az az egyház célzatával ellentétben történt, még akkor is, ha a római 
pápák oly istentelenek voltak, hogy a görög istenek kultuszát hirdették s a kardinálisok a 
mitológiából éppúgy példáztak, mint a szent legendából. Ott csak az a tény állott be, hogy 
a két áramlat a művelt főpap kebelében küzdötte azt a nagy harcot, melynek színhelye a 
történelem volt.

* G e ö c z e  S a r o lta  kisasszony, a konzervativizmus és keresztényszocializmus képviselője.
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Ezek a példák is mutatják, hogy nekünk nem annyira az egyént, mint inkább az esz
mét kell üldözni. Hogy azonban az első előadó* is tévedésben volt, amidőn túlélt dolog
nak mondta az eretnekek megégetésének elvét, arra nézve egy igen érdekes bizonyítékkal 
szolgálhatok egy igen közel eső időből és a leghitelesebb forrásból. 1902-ben ugyanis va
lami Marianus de Luca nevű jezsuita egy könyvet tett közzé Rómában, amelynek címe 
Institutiones juris ecclesiastici publici. Ebben a könyvben a szerző szó szerint a követke
zőket mondja: „A polgári társadalom fejedelmei hadseregükkel, mint az egyház tagjai, az 
egyháznak és céljainak alá vannak vetve és kötelesek anyagi hatalmukkal adózni, még az 
eretnekek ellen kimondandó halálos büntetés esetében is, ami a hívők boldogságának 
szükséges eszköze.” Továbbá azt mondja: „Az egyház leglényegesebb java az igazi hit
nek egysége és ezt a hitegységet csak úgy lehet elérni, hogy az eretnek életétől megfoszt
va légyen.” Szóról szóra ezeket tanítja ez a jezsuita páter 1902-ben és nem a középkor
ban. (Derül t ség. )

Tudvalevő dolog az, hogy az ilyen könyvek a magasabb egyházi hatóság jóváhagyá
sára szorulnak. E könyv a legilletékesebb jóváhagyással lett ellátva: XIII. Leó pápa 
klausulájával. Ez a csalhatatlan egyházfő ezeket a gyönyörűséges erkölcsi tanokat nem
csak hogy hivatalosan jóváhagyta, de még nagy mértékben magasztalta és buzdította a 
szerzőt, hogy hasonló célból újabb könyvet is írjon. Különben ez csak következetesség 
volt XIII. Leó részéről, mert ha a pápák hivatalos megnyilvánulása az erkölcstan dolgá
ban csalhatatlan volt a múltban, akkor a III. Innocenc tanát nem szabad XIII. Leónak sem 
megtagadnia, akkor neki is úgy kell eljárni az eretnekek ellenében, mint elődjének. Csak 
egyszerű következetlenség és eretnekség egyes katolikusok részéről az az állítás, hogy az 
eretnekeket nem kell megégetni és amidőn azt mondják, hogy ők igazhitű katolikusok, 
akkor alaposan tévednek, ha nem éppen hazudnak, amit nem akarok egyenesen feltételez
ni. (Derül t ség. )  Ajánlom ezeket az indexnek és az anatémának.

A gonosz szándék tehát megvan ma is, és csak az állam és az előrehaladottabb társa
dalom nem engedi, hogy ezek a gyönyörűséges szent elvek ma is érvényesüljenek és hogy 
mi autodafékban gyönyörködjünk.

Az okot én nem látom ezen férfiak egyéni gonoszságában, hanem csakis a tan elvete- 
medettségében, amelyet beoltanak a szemináriumban az ártatlan fiúba és amely egyedül 
okozza azt, hogy ő olyan gyilkos elveket vall.

Éppily hamisított képet nyújt a negyedik felolvasó az igazhitű Oroszországról. Azt 
mondja ugyanis, hogy Oroszország olyan, mint egy jól kigyomlált kert, amelyből min
den erkölcsi gyomot Szibériába tettek. (Derül t ség. )  Figyelmébe ajánlom George Ken- 
nannek Szibéria című érdekes könyvét. Ez az író kifogott az orosz hatóságokon. Mint 
Amerikának, mely akkor Oroszországgal jó viszonyban volt, kiküldöttje mutatta be ma
gát, azzal, hogy etnográfiai tanulmányokat akar tenni. Szívesen fogadták és ajánlották is 
a legmagasabb hatóságoknak. Az oroszok nagyon jól értik annak a módját, hogyan kell 
Potemkin-falvakat építeni, de Kennan még jobban értett a dolgához. Az orosz hatóságok 
azt gondolták, hogy ő beutazza majd Szibériát a rendes során, az Uráltól egészen Kam
csatkáig. O azonban pénzzel rendelkezvén, őrülten végighajtott egész Szibérián, úgy, 
hogy mikor a hatóság azt hitte, hogy még csak Tobolszkban van, akkor ő már lakutszk-

* G r a tz  G u sz tá v , a liberalizmus képviselője.
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ban volt. Hátulról kezdte meg Szibéria megszemlélését és így aztán látta Szibériának 
igazi képét. E könyvre egy amerikai ember, aki vele találkozott, azt mondta: találkoztam 
egy emberrel, aki a poklokban volt. Kennan azt mondja, hogy még sátáni fantázia sem 
képes olyan világot előállítani, mint aminőt ő Szibériában tapasztalt.

Figyelmébe ajánlom a negyedik felolvasónak, olvassa el azt a könyvet és mondja 
meg aztán, hogy ez-e az a jó fa, amelyről Krisztus azt mondja, hogy jó gyümölcsöt terem.

Kennan könyve szóról szóra ezeket mondja: „A közigazgatási úton való száműzetés 
hihetetlen igazságtalanság és kegyetlenség, mely az orosz önuralom terhére írandó, mely 
sok-sok ezer embert sújt, akik nemcsak nem gonosztevők, hanem népünk legjobbjai közé 
tartoznak, és akik egy magas orosz tisztviselő kijelentéseként más körülmények közt ha
zájuknak megmérhetetlen szolgálatot tehettek volna.” Ezt egy szibériai helytartó mondja. 
A félhivatalos orosz sajtó egy újságát a következőképpen idézi egy másik író, Larin 
Russische Zustande címen 1892-ben közzétett művében: „Valóban kérdezni kell, nem 
eléggé süllyedt immár az orosz nép az iszákosság örvényébe? Nem szíttak-e fel már elég 
mérget állam és egyház a bűnnek, elvetemedettségnek, szennynek, erkölcstelenségnek és 
mindennemű gaztettek borzadályának formájában? Nem fog-e ez szükségképp a nemzet 
fizikai tönkretételéhez vezetni, a haladó bénulásba, agylágyulásba, hülyeségbe és teljes 
vészbe.”

így néz ki ez a gyönyörűséges, kigyomlált kert még a félhivatalos orosz sajtó megvi
lágításában is, és nem valami forradalmár kiszínezésében.

Igazán sajnálom, hogy jóakaratú emberek, mint például a felolvasó, az ilyen szerve
zett világcsalásnak martalékai lesznek, hogy az ilyen állapotok fennmaradása mellett küz
denek.

De talán nem is volt nekem egészen igazam akkor, amidőn Oroszországot mintegy a 
pokol fenekét festettem, mert hisz van ennél még iszonyúbb is: a katolikus Spanyolország. 
Az a sok borzasztóság, amely a nem régmúlt időkben ott történt, az a bosszúállási vágy és 
az a kegyetlenség, amely a hatalmasokat még sokkal inkább, mint a terroristákat eltölti; a 
rémtettek, melyeket leginkább az előbbiek elkövetnek, nem találja máshol kulcsát, mint 
ama lelki elvadultságban, amelyet az élénk fantáziával ellátott déli népbe beoltottak, 
amellyel ő kiszínezi az ő gyönyörűséges isteni ideálját. Még a terrorista -  anarchistáknak 
nem lehet őket mondani -  bűntetteseknek is már a bölcsőtől kezdve vésődik leikébe ez a 
tan, amely őket azután arra viszi, hogy az életben igyekeznek kifejezést adni a bosszú 
szentségének. Hasonló dolgot cselekszik a teljhatalmú miniszter, amikor is mint valami 
fenevad dühöng a forradalom ellen, és a szegény proletár, aki kétségbeesetten szintén 
fgyverhez nyúl. Hisz ők egy anyának a szülöttjei!

Ez annak a fának a gyümölcse, melyről a világítélő bíró azt mondja, hogy ez a fa vá
gassák ki és dobassék a tűzbe. Érthetjük mindezekből a nagy Nietzsche mondását, aki az 
Antikrisztus című művének befejező soraiban ezt az álkereszténységet az emberiség egyet
len nagy szennyfoltjának mondja: „den einen großen Schandfleck der Menschheit”.

Most még röviden szólani akarok arról, hogy milyen alapja volna annak az ideális vi
lágnak, amelyet mi a jövőben várunk, amelyben nekünk hinnünk kell, ha Krisztus szavai
nak hiszünk. Akik azt mondják, hogy az emberi természetnek nem felel meg az az ideális 
állapot, amelyben erőszak nincsen, utópiának mondják Krisztus hegyi beszédét. Ezek te
hát nyilvánvaló álkeresztények.
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Ez a világot mozgató nagy eszme, ez az ember újjászületése. Előbb az ember csak 
mint véges parány tudta önmagát a mindenséggel szemben elképzelni, nem tudván fe
lelni arra a kérdésre, hogy tudhat a végtelenről a földgömbnek e pórja -  amely föld
gömb megint csak porszeme a naprendszernek, s amely naprendszer ismét csak porszem 
a csillagrendszer, és amely csillagrendszer porszem a végtelen mindenségben — amikor 
szerinte a tudás titka örökké felderíthetetlen marad. Felderíti azonban ezt a titkot a 
krisztusi eszme, amely az embert mint a mennyeknek sugarát fogja fel, amely a végte
lenségbe lát, amely tudja, hogy a csillagtengeren túl is az ész törvényei érvényesek, s 
amely tudja, hogy a világ nincs deszkákkal bekerítve. Ez a szem az emberi szellemnek a 
szeme, az isteni szem, amely bennünk van, a világosság, amelyről János evangéliuma 
azt mondja, hogy az megadatik minden embernek. Ez az ész és az istenség világossága. 
Mi vagyunk ez az isteni sugár, és ezért tudunk mi a végtelen mindenségről és a végtelen 
istenségről.

Nemcsak így költői formában, de a tudomány adataival is bebizonyítható ezen állítá
som. Most azonban nem bocsátkozom a fejtegetésekbe. Csak az eszmét, a gnózis eszmé
jét, a világmegváltás eszméjét akarom itt hangoztatni, amely a kenyere és itala a meny- 
nyeknek. Aki ezen eszmét magában foglalja, az nem ízleli a halált soha.

Itt még arra kell utalnom, hogy ez egyúttal a szabadság eszméje. Ezt az eszmét itt 
Magyarországon különösen melegen hangoztatják, és az a magyar nép leikébe különösen 
mélyen vésődött be, sokkal temperamentumosabb nép lévén, mint bármely más kultúr- 
nép. A mi hitünk, hogy éppen innét előbb-utóbb hatalmas kultúráramlat fog kiindulni a 
szabad társadalom megvalósítására. Hogy miképp lehet a szabadságot, mely ma hazug 
frázis, megvalósítani, erre a kérdésre már megadta Krisztus a választ: „Megismeritek az 
igazságot, és az igazság szabaddá teszen benneteket.” Tehát az ismeret világfelszabadító 
hatalma az, amelyre ő utal. Ez az út az egyetlen út, és minden szociológia, társadalomtu
domány stb., mely a társadalom külső szimptómáit fejtegeti, de a világnézet fenekére 
alapjában nem hatol, felületes és tudománytalan munkát végez. És ahol gyógykezelni 
akar valamit, ott csak a kuruzsló munkáját végzi, aki a dolog lényegére, alapjára nem tér 
reá. Csak egyre van szükségünk, és ez az egy: az ember isteni öntudata.

Hangoztatják a szeretetet, amely a legideálisabb érzés és az volna hivatva, hogy a jog 
helyébe lépjen, de az lehetetlen oly társadalom körében, ahol még ma is egy Konstantin 
aljas elvei az egyház szentélyében magasan ragyognak. Ezt a kígyót kell először eltiporni, 
ennek a sátánnak kell a magasból a porba hullania.

A szeretetnek van mértéke, s ez a szeretett lény tökélye. Minél tökéletesebb valamely 
lény, annál inkább fogom őt szeretni, annál kevésbé fogom őt megbántani és iszonyodni 
fogok attól, hogy őt megbántsam, ha isteni dicsfényben ragyog előttem. Ha nem látom az 
istenember színében az embert, akkor hazug frázis a szeretet. Mert ha csak férget látok 
benne, mint a negyedik felolvasó, akkor féregként fogok elbánni vele, amint hogy azok, 
akik féregnek látták, mind ez ideig úgy is bántak el. Az ember megvetése volt az alapja 
mindenféle zsarnokságnak, akár a legitimitás, akár a demagógia címe alatt gyakorolták 
légyen is azt. Az ember megvetése volt az a mentegetőzés, az az igazolás, melyet minden
koron elővonszoltak, amidőn a különböző fajú zsarnokok gaztetteiket igazolni próbálták. 
A szabadságnak előfeltétele, hogy mi igen magasra becsüljük az embert, s minél maga
sabbra becsüljük egy ideális világnézet alapján, annál biztosabban fog számunkra deren-
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geni a szabadság rózsás hajnala. És ez csak akkor lesz lehetséges, ha mi annak a szavait 
követjük, aki nem arra tanított bennünket, hogy férgek vagyunk, hanem arra, hogy istenek 
vagyunk! (Zajos éljenzés.)

In: Batthyány Ervin-Migray József-Schmitt Jenő Henrik: Anarkizmus. Budapest, 1904. 
43-55. p.

Schmitt Jenő Henrik és Migray József
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B atthyány Ervin

Záróbeszéd

A Társadalomtudományi Társaság által rendezett felolvasásokon és vitákon kifejezésre 
jutott nézetek két ellentétes felfogás körül csoportosulnak: az egyik a társadalom mai 
rendszerének fennmaradása, illetve fenntartása, a másik annak elmúlása és a társadalom
nak teljesen új alapokon való felépülése. Az első magában foglalja a liberalizmust és a 
konzervativizmus, keresztényszocializmus és a krisztianizmus nevei alatt fellépő irányza
tot, melyeknek közös fő vonása, hogy a társadalom bajait „a mai rend keretén belül” az 
uralmon lévő tényezők által keresztülviendő reformok által óhajtják orvosolni. És azon 
áthidalhatatlan szakadék, mely ezen irányokat a szocializmustól és anarchizmustól elvá
lasztja, ez a nagy tévedés teszi egyformán célszerűtlenné és kivihetetlenné mind a kettőt. 
A társadalmi jelenségek nem elszigetelt tények, melyeken tetszés szerint változtatni lehet
ne, hanem organikus fejleményei a társadalmi rendszernek, melyek elháríthatatlanul és 
újból és újból létrejönnek, amíg az ok, a fennálló társadalom alapintézményei ugyanazok 
maradnak. De épp ezeket akarja a nevezett két irányzat mindenáron fenntartani; és ezzel 
ellentétbe jön a társadalom fejlődésével, mely az emberek átalakulásban lévő intellektuá
lis és erkölcsi színvonalának és törekvéseinek -  egyszóval világnézetének -  új formákat 
keres és melyet külső intézkedésekkel sem feltartóztatni, sem irányítani nem lehet.

A mai társadalom -  és minden civilizált társadalom -  az uralkodáson, az emberek 
osztálykülönbségén és osztályellentétén alapszik. Ez az alapelv a tulajdon és az állam in
tézményeiben nyer kifejezést és direkte vagy indirekte ezek hozzák létre a társadalom mai 
állapotát. Nem akarom ezt most részletesebben megrajzolni; azok a képek, melyeket e két 
szó: nyomor és háború elénk idéznek, eléggé jellemzik azt. Ezek a viszonyok nap nap 
után számtalan ember életét, egészségét és boldogságát pusztítják el; az emberek nagy ré
sze alig elviselhető tehernek érzi azokat. Lelkűkben egy új társadalmi állapot ideálja ke
letkezik, amelyben nincsenek gazdagok és szegények, uralkodók és elnyomottak, és az 
emberek testvéri egyenlőségben és szeretetben dolgoznak és élnek együtt.

És ezen ideál képzetének lehetősége, az utána való vágyakozás az első lépés ahhoz, 
hogy az meg is valósuljon. Az emberek kezdik megérteni életük valódi értelmét, felismer
ni, hogy életük egy az egész emberiség életével. És ha ezen belátás megerősödik és általá
nos lesz, akkor mindenki tényleg „úgy fog cselekedni másokkal, mint ahogy akarja, hogy 
mások cselekedjenek ővele”.

Érdekes, hogy épp az egyházi kereszténység, mely azt vallja alapítójának, aki ezen 
szavakat mondta, támadja a legerősebben azt a társadalmi irányzatot, mely azokat -  2000 
év múltán -  az emberiség életének alapjává akarja tenni. Ez csak azt mutatja, hogy az
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egyházi kereszténység dogmáinak a kereszténységhez -  krisztusi értelemben -  semmi kö
zük sincs. De amíg dogmákkal vitatkozni nem lehet, méltán várhatnak több belátást attól 
az iránytól, mely állítólag tudományos alapon állva kijelenti, hogy ezen elv az emberi ter
mészettel ellenkezik.

Mi hát az az emberi természet? Ha tudományos világnézetünk sarktételét, a fejlődés
tant nem akarjuk megtagadni, akkor az embert csakis mint az élőlények hosszú fejlődési 
sorozatának egyik fokát tekinthetjük; és mi joggal mondhatjuk, hogy ez a legutolsó? És 
ezt a fejlődést nem szabad pusztán biológiai változásokként felfogni; annak legfontosabb 
momentuma az intellektuális és erkölcsi élet, egyszóval a világnézet átalakulása; más
képp vissza kell térnünk a bibliai mítoszhoz, hogy az emberi természet az állati testbe egy 
Isten által belélehelt valami, ami ezen „teremtés” óta változatlanul és változhatatlanul él 
benne. De ha a világot egységesen tekintjük, mint saját belső lényéből folytonosan fejlő
dő életet, akkor nem mondhatjuk, hogy ez vagy amaz megfelel vagy nem felel meg az 
emberi természetnek. Az ember, világnézetének bizonyos fokán csupán saját érzékileg 
korlátolt egyéniségének életét bírta felfogni. Az ő természetének az felelt meg, hogy 
egyedül saját szükségleteit elégítse ki és mindenkit, aki ennek útjában áll, legyűrjön, 
megöljön, esetleg meg is egyen. De a társadalomban élő ember ezt többé éppen nem tart
ja természetesnek. O a család, törzs, nemzet vagy osztály életének tudja a maga életét, ter
mészetesnek találja, hogy a vele egy csoportban élő embereket segítse, védje és jogaikat 
tisztelje, de természetesnek tartja azt is, hogy más csoportok tagjait ellenségeinek tekintse 
és amint lehet elpusztítsa. A mi világfelfogásunk azonban mindinkább eltávolodik ettől is. 
Mind szélesebb körben ver gyökeret az egész emberiség összetartozásának felismerése; 
mi magunk szenvedünk, ha más embert — bármily csoporthoz tartozzék is -  szenvedni lá
tunk, és örülünk, ha őt boldognak tudjuk; természetesen, a világnézet ezen három fokoza
tát nem választják el, hogy az én fogalma mindinkább kitágul és az önzés, melyet a fel
szólalók nagy része mint az „emberi természet” társadalomellenes és korlátozandó 
tendenciáját igyekeztek odaállítani, a korlátolt egyénről kiterjeszkedik a csoportra és vé
gül az egész emberiségre. Ez az önzés pedig minden altruizmusnál magasabban áll és a 
társadalmi élet egyetlen biztos alapja. Ezzel azt hiszem, megfeleltem Leopold Lajos bará
tom ellenvetésére is, aki az anarchizmust azért nem hajlandó társadalmi irányul elismerni, 
mert ez a szolidaritást apriorisztikusnak tartja. A fennálló rend védelmezői meg az indivi
dualizmust tartják apriorisztikusnak.

Egy bizonyos értelemben mind a két állítás igaz, amennyiben tudniillik szolidaritás 
alatt a mindenség fundamentális egységét, individualizmus alatt pedig annak egyéni dif
ferenciálódását értjük. De ezen két princípium öntudatra jutása az emberekben természe
tesen időben történő fejlődés. Minden jel arra mutat, hogy most egy olyan társadalmi 
rendnek megyünk eléje, melyben önszeretet és emberszeretet, individualizmus és általá
nos szolidaritás egybe fognak esni; az e felé való fejlődésben látom én mindenkor az em
beri haladás lényegét; és a társadalmi irányzatok értékét az határozza meg, miképpen il
leszkednek bele ezen fejlődésbe.

A liberalizmus és a másik soknevű irány programja tisztán külső természetű; az em
ber belső lényegét érintetlenül hagyja és pusztán külső intézmények fenntartásával és re
formjával véli a társadalmi fejlődést szabályozhatni. Intézkedései közül az egyik rész 
egyszerűen fenn akarja tartani a fennálló osztálykülönbséget és hatalmi szervezetet, me-
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lyek pedig egy elmúlófélben lévő fejlődési fok képződményei. Egy másik rész az ezek 
által elnyomott és kizsákmányolt tömegek sorsán akar enyhíteni, de nem úgy, hogy a ki
zsákmányolást lehetetlenné tegye, hanem úgy, hogy a kiváltságosak az összeharácsolt 
vagyon egy részét alamizsnaként visszaadják a kizsákmányoltaknak. A harmadik rész 
kollektivisztikus természetű, vagyis az a tendenciája, hogy a társadalom munkájának 
gyümölcse ne egyeseknek, hanem a társadalom összességének javára fordíttassék. De 
ezt a szocializmustól vette át és gondja volt rá, hogy „a mai társadalmi rend keretein be
lül”, vagyis — mivel ezek a keretek ezen elvnek egyes ellentétei -  sehogy se akarja meg
valósítani.

Szemére vetik az anarchizmusnak, hogy minden organizációt és fegyelmet és ezzel 
minden kultúrintézményt lehetetlenné tesz. Hegedűs Lóránt úr nevetségessé igyekezett 
tenni egy olyan vasutat, melynél az alkalmazottak nem egy felsőbb fórumnak engedel
meskednek, hanem saját belátásuk és akaratuk szerint végzik a szolgálatot. Csakhogy az 
ésszerű összeműködés, melyre ez esetben szükség van, semmiképpen sem teszi szüksé
gessé egy uralmi szervezet fennállását; de ellenkezőleg, feltételezi a szabad egyéni fele
lősséget és kölcsönös segítséget, vagyis az anarchikus szocialisztikus világnézetet. Ha a 
közreműködőket csak a kényszerűség, felülről jövő parancs és fegyelem szorítják munká
juk végzésére és mindegyikük csak a maga kicsinyes személyi érdekével törődik, akkor 
az eredmény az lesz -  amit manapság látunk. A valódi organizáció csakis az egyének 
szükségleteiből, belátásából és szabad elhatározásából fakadhat, és ez eleve kizár minden 
felső uralkodó hatalmat és kényszert. Éppen a vasutak szervezete szolgáltatta erre már ma 
is a legjobb példát: az európai vasúthálózatot alkotó számtalan társaság és vállalat a for
galmat, díjszabást stb. teljesen egységesen oldotta meg. És ezen megállapodásokat nem 
egy felsőbb fórum hozta létre és tartja fenn, sőt még egy központi szervezet sem, hanem 
csupán a résztvevők szabad megegyezése.

A liberalizmus álláspontját különben nagyon őszintén és találóan világította meg He
gedűs úr, amikor kijelentette, hogy a szocializmus és anarchizmus Magyarországon az 
uralkodó faj létérdekét veszélyeztetik. Felteszem, hogy uralkodó faj alatt tulajdonképp az 
uralkodó osztályt érti; mert hiszen a magyar polgár éppúgy szenved a jelen állapotok 
alatt, mint tót vagy oláh testvére, és a magyar arisztokrácia dzsentri és polgárság létérdeke 
az, amelyet Hegedűs úr liberális érzése — éppúgy, mint a konzervatív keresztényszocialis
ta kollégái — aggódik. És éppen az, hogy ezen irányok egy osztály létérdekét elébe helye
zik az igazságnak és az emberiség boldogulásának, legjobban jellemzi őket. Ezzel ki
mondták magukra a halálos ítéletet, jobban, mint én azt a leglesújtóbb érvekkel tehettem 
volna.

A szocializmus és anarchizmus az az irány, mely az emberiség fejlődésével össz
hangban áll. Eszményük egy, céljuk közös, annyira, hogy végeredményükben egyik a má
sik nélkül nem is lehetséges. Nem is szívesen említem őket, mint külön két irányt, hanem 
inkább anarchikus szocializmusról akarok beszélni, mert azt hiszem, hogy a szocializ
musnak keletkezésében is anarchikusnak kell lennie, hogy célját elérje. A nem anarchikus 
szocializmus félreismeri saját jelentőségét, ha a szocializmust a mai termelési állapotok
ból és osztályellentétekből akarja leszármaztatni; az sokkal univerzálisabb és régibb kele
tű, mert minden kizsákmányolás és osztályuralom ellen irányul, ez pedig a civilizációval 
egyidős. A termelés technikai formája ezen az időn belül sokszor és sokat változott és eh
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hez mérten módosultak az uralkodás és osztályellentétek formái is -  rabszolga, jobbágy, 
proletár a legszembetűnőbb típusai ezen változásnak -, de lényege ugyanaz maradt. A tör
ténelmi materializmus hatalmas kultúrmunkát végzett, amikor megszabadított bennünket 
a teokratikus szentimentális történelmi mesemondástól és besorozta az embert a természet 
organikus rendszerébe. Csakhogy az evés, ruházkodás stb. az embernél többé-kevésbé ön
tudatos cselekvések és valamely kor gazdasági rendszere nem automatikus fejlemény, 
melyre az embernek nincs befolyása. Az ember különböző fejlődési fokain különféle dol
gokat tart szükségesnek (eltekintve persze az elkerülhetetlen primitív szükségletektől) és 
ezeket más és más módon törekszik elérni, így függnek egy kor gazdasági és társadalmi 
viszonylatai végső elemzésben az egyének intelligenciájától, belátásától és erkölcsi érzé
sétől, egyszóval világnézetétől. A kapitalizmus és annak megteremtője, a gépipar mai for
mája sohase jöhettek volna létre, ha az emberiség nagyobb részének világnézete nem ál
lott volna azon az alacsony fokon, mely a nyereségben, anyagi élvezetekben, másokon 
való uralkodásban keresi az élet értékét.

És most sem a gazdasági fejlődés változtatja meg az emberek sorsát, hanem fordítva, 
az öntudat fejlődése, egy magasabb rendű világnézet terjedése ébreszti fel az elnyomottak
ban a szolidaritást, a kölcsönös segítséget, mellyel a kizsákmányolásnak ellentállanak és 
azt eddig is lassanként szűkebb és szűkebb körre szorították. De ha a termelési koncentrá
ció egész a legteljesebb kollektivizmusig is fejlődne a szocializmus világnézete nélkül, azt 
a hatalmon lévők éppúgy ki fogják használni a kizsákmányolásra, mint ahogy kihasznál
ták a mai „szabad versenyt” és a feudális jogokat. Az uralkodás alapjait kell tehát aláásni 
és ennek csak egy módja van: az emberek belső átalakulása. Amitől a szocializmusnak 
leginkább őrizkednie kell, az a hatalommal való szövetkezés és a törekvés a hatalomra; 
bárcsak sikerülne, hogy úgy ne járjon, mint a kereszténység Konstantin császár alatt! Ga
rai barátunk azt vetette szemére az anarchisztikus szocializmusnak, hogy nem látja az utat, 
nem ismeri az eszközöket a közös cél elérésére. De én azt hiszem, hogy sokkal kevésbé té
vedhetünk le a helyes útról, ha ideáljainkat külső életünkkel összhangba igyekezünk és 
ezáltal megfosztjuk az uralkodó rendszert egyetlen alapjától: az autoritás iránti tisztelettől 
és engedelmességtől, mintha politikai és gazdasági strategemiákkal igyekszünk a hatalmat 
az uralmon lévők kezei közül kivenni.

Mindezt nem a szocializmus támadására, hanem megvédésére hoztam föl; nem is 
akarok vele a „Harmonieapostel’’ -ek mintájára a t. közönség erkölcsi érzésére apellálni. 
Az anarchikus szocializmus társadalmi ideáljait én is csak az osztályharc útján hiszem 
megvalósíthatóknak, de ezt nem az osztályoknak a hatalomért folytatott háborújában lá
tom, hanem egy magasabb világnézetet képviselő osztály küzdelmében a túlélt, nyűggé 
vált formák eltörléséért. Ebben a küzdelemben egynek kell lennie mindenkinek, akiben az 
új társadalmi ideál képe él és ez előtt félre kell tennünk minden részletekben való eltérést; 
ha a lefolyt vita ezt elősegítette, akkor nem volt hiába.

In: A társadalmi fejlődés iránya. A Társadalomtudományi Társaság által rendezett vita. 
Budapest, 1904. 346-350. p.
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Leopold Lívia

Élisée Reclus
„Chaque individu nouveau qui se présente avec des agissements 
qui étonnent, une intelligence novatrice, des pensées contraires à 
la tradition, devient un créateur ou un martyr: mais, heureux ou 
malheureux, il agit et le monde se trouve changé.”*

E lisée  R eclus

Ha tudna az ember ereje teljében, gondolatai és eszményei tiszta megőrzése mellett vá
gyódással gondolni az elmúlásra: ezt a halált irigyelhetné. Bruges közelében, a halott vá
ros mély csöndessége mentén keresve nyugalmat, elcsöndesedett egészen Elisée Reclus 
beteg szíve. S e szívnek egyetlen dobbanása sem maradt érteden, az utolsó sem, mert íme, 
tovább lüktet a halotti jelentésében, melynek egyszerűségével a brüsszeli új egyetem ta
nárai és tanítványai meg tudták tisztelni halálában az ő „legjobb barátjukat”.

Igazabb szót Élisée Reclus-ről nem lehet mondani. Legjobb barátja volt ő mindazok
nak, kiket a szerencse páratlanul nemes lelke közelébe vezetett. Attól a pillanattól fogva, 
amikor fiatal szívében megfogamzott az igaznak és jónak szeretete, Élisée Reclus hű volt 
mindenhez és mindenkihez. Aki valaha találkozott gyönyörű kék szemének mindvégig tö
retlen, széltől és napsugártól égő tekintetével, az megérezte, hogy e tekintet előtt emberi 
dolog idegen nem maradt: hetvenöt éven keresztül világos volt ez a pillantás, tiszta, átha
tó és még a hetvenöt éves szemnek mélyén is megvillant a kérdés mindennel szemben, 
amiben újat sejthetett, vagy csak az újnak különös zománcát. Mindig csak a cél hevítette, 
sohasem a hétköznap kicsiny tűnő vágya, mely más ember legvirulóbb szenvedélyét 
megemészti. S mert így volt, s mert a gondolatot szerette s nem téveszté meg világosság
hoz szokott s világosságot akaró szellemét a gondolat ideig-óráig vonagló inkarnációja: 
egyenlő hévvel küzdött a kommunisták között, s lett midőn a barikádokról fogságba ke
rült, a bresti rabok lelkes matematikatanára.

Reclus-t a francia társadalom kezdődő forrongása sodorta le a protestáns papi pályá
ról s nagy változások gerjedő atmoszférája kísérte egész életén keresztül. De a fiatal 
Reclus gondolkodása már akkor olyan magasságot ért, hogy e nehéz atmoszféra villámai 
átfutottak vérén, de depressziója alig-alig érintette. Első, hat évig tartó száműzetésére 
Reclus már a szabadság világos ösztönét vitte magával, szabadon a francia forradalom 
káprázatos homályától, a célnak örök szeretetével, az eszközökben való örök kétkedés
sel. S e gyönyörűen predesztinált ifjúságot átjárta az óceánnak, az őserdőknek, a végte
len prériknek szűz levegője és idegzetébe beléoltotta minden intézmények és események 
relativitásának tudatát. A visszatérő Reclus-t nem fűzik többé erős kötelékek a napi sajtó
hoz, a jelszavakhoz s a véres küzdelmekhez. Hányatott sorsának visszás hullámai nem-

Minden új individuum, aki meghökkentő cselekedetekkel, újító intelligenciával, a tradíciókkal ellentétes gon
dolatokkal jelentkezik, vagy alkotó lesz vagy mártír: de akár boldog, akár boldogtalan, cselekszik és a világ 
megváltozik.
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sokára egészen belésimulnak a tudomány végtelenébe. Fiatal erejét, éleslátásának ritka, 
tüneményes épségét, meleg szívét Reclus egyetlen kutatásnak szentelte, pozitív tudás
nak, melynek útján egy hosszú élet munkája sem találhat szakadást a kérdések és felele
tek láncolatában. Mi vitte Reclus-t erre a magányos egyenes útra a társadalmi kérdések 
hangoskodó piacáról? Az államnélküliség az ő szemében nem volt csupán egyoldalú 
konstrukció, hanem egyben negatívuma is volt mindannak, amit életében megvetni tanult. 
Minden reformnak ez a délibábos ígérete: a jelen tagadása Reclus szívében a vallás erejé
vel élt. A törvény gyűlölete kárpótolta őt az embergyűlöletért, melytől a természet meg
fosztotta. És mégis: Kropotkintól és társaitól megkülönböztette valami, amiről talán szá
mot sem adott magának. Az anarchista ideál az ő szemében mindenkor esztétikai ideál 
volt. Akik azt mondják, hogy anarchista tanításai hipotetikusak, nem bántják meg vele. 
Bizonnyal ő lett volna az utolsó, aki ez állítás cáfolatán fáradozott volna, ösmervén a hi
potézis nagy és nélkülözhetetlen termékenyítő értékét a tudományban. Azt mondta róla 
egyik tanítványa: „Tudása megkoronázásául nem volt-e egy elevenné vált hipotézis 
Élisée Reclus élete is? Tegyük fel, hogy az emberek egykor így fognak élni, küzdeni és 
szeretni, mint én — így szól az ő élete hozzánk!.” Valóban, Reclus a maga személyében 
utánatört esztétikai és erkölcsi ideáljának. De olykor-olykor megérezte, hogy az emberi
ség egész tömege hátat fordít még az ő világosságának és magára hagyja. Élisée Reclus 
kevesellte az Übermensch^k terméketlen dicsőségét. Agya olyat keresett, amit az embe
rek szkepszise fel nem oldhatott és ami már a jelen számára is értéket jelent. Almai elkí
sérték egész áldott életén keresztül, de mindig a gondolat előtt jártak, azt meg nem zavar
va, a tapasztalásba belé nem kuszálódva. Nem véletlen, nem a száműzetés kénytelensége 
szerettették meg Reclus-vel az ő tudományát. Bakunyin mindent felperzselő amorfista 
szenvedélye helyett ő ezt tartotta magához méltónak. S ha az Egyetemes Földrajzban hiá
ba keressük nyomát a fanatizmus zavarának és az ideológus kényszerképzeteinek, azért 
Reclus nem tért el szíve igazságaitól, csupán megtermékenyítette őket a tudományos 
igazsággal. Szerette az embert és hitt az életben. Nem távolodott hát az eleven organiz
mustól, hanem szorosan követte, hogy meg ne tévedjen. Stíljének gyönyörű eleven méltó
sága munkáinak tömérdek fáradsággal összehordott kincse egy gondolat szolgálatában 
áll: hirdeti az emberiség egységét, ennek lehetőségeit egyetemes jogait. A zárszóban, 
mellyel nagy Földrajza végződik, ezt a vallomást teszi: „Bármerre jártam, nem találkoz
tam a Nagy Hazában egyetlen emberrel sem, aki iránt ne éreztem volna vonzalmat és tisz
teletet.”

Ilyen szívvel járni a tudomány útjait nagy áldás. Ez teszi Reclus műveinek kettős va
rázsát. így halad szorosan egymás mellett a tudás és a szeretet, egymást meg nem bénítva, 
így emelkedik Reclus számos elvtársa és számos tudományos bajtársa fölé. Anarchizmu
sát megtisztította minden salaktól a tudomány homálytalan tisztelete. Úttörő geográfiai 
munkáiból pedig kiárad az, ami belészivárgott egy szabad szív tiszta véréből.

Kutatására biztonsággal fognak építeni a jövő munkásai, tanításának maradandó erőt 
ígér a brüsszeli új egyetem hallgatósága, melynek rajongó tisztelete Élisée Reclus iránt a 
régi reformátorok tanítványainak emlékezetét idézi fel. De volt a mesternek még egy taní
tása, mely halhatatlan, mely mindnél több, mely sohasem hagyja el azt, akinek leikébe 
egyszer bevésődött. Ez a nagy tanítás: Élisée Reclus, az ember. Élisée Reclus, az egysze
rű hófehér hajú, fekete ruhás kis ember. A vegetáriánus, a törvénytagadó, aki szívósabb
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volt a camivoroknál és a törvény sáncain belül garázdálkodóknál. Aki száműzetésében 
bejárta az emberek egész óriási, idegen világát és Nagy Hazájának nevezte azt, így vála
szolva száműzőinek, kik hontalanná akarták őt tenni. Akinek sokszor nem volt mit enni, 
mert elfelejtette, hogy nem lehet ajándékoznia. Akihez mindenki fordulhatott, s aki nem 
fordult el senkitől. Akinek aranyérmeiből is kenyeret vásároltak mások. Akinek élete pá
ratlanul nemesen és tisztán áll az utána következők előtt, mint legelső csengő akkordja 
egy álmodott harmóniának. Azt mondta róla egyik tanártársa, hogy ő a jövő patriarchája 
és ezzel a képpel még a kételkedők előtt is kívánatossá válik a jövő, melynek ő nemcsak 
megálmodója és kutatója, de már fényes atomja is volt. Ebben a jövőben Elisée Reclus- 
nek az alkotónak neve és szándéka erőben lesz akkor is, akkor igazán, amikor már évszá
zadok sűrű homálya szállott lüktető szíve és lobbanó értelmisége fölé.

Huszadik Század, 1903. 156-158. p.
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V ihorláti N ándor

Szabadkőművesség, szocializmus 
és anarchizmus

Valamikor volt idő, mikor még a szabadkőművesség hatalmas lökéseket adott a fejlődés
nek, de most már vándorbotra szorul mint az elgyengült aggastyán, s epekedő lassú hala
dásban jóval megelőzi az új és erős óriás: a szocializmus, melynek hajnalszínű lobogóját 
friss pajkos szelek lobogtatják. S hogy a fentebbi, kissé szimbolikus hasonlatnál marad
jak, mintha csak akaratlanul is a fekete vizeken egy hétig kalandozó s fantasztikus hírre 
szert tett „Potemkin”-re, a „világmegváltó kalózhajó”-ra gondolna az ember, amely egy 
korhadt állam zsarnokságát reszkettette meg és egy világ bámulatát vívta ki magának, mi
közben fényes betűkkel véste be bár rövid idejű, de fontos jelentőségét az egyetemes tör
ténelembe. Ez a hajó adta meg idáig a legreálisabb bizánci rést a mai társadalmi rend fer- 
deségének kapujára, amelyhez vér és pusztulás tapadt ugyan, de a forrás, a szándék s a cél 
nemes talajból fakadt — s az erőszakosságra csak erőszakkal felelhetett. S ez a tény némi
leg be is világít a szocializmusnak jövő fejlődésébe. Ugyanis, ha útja elé nem gördítenek 
akadályokat, akkor simán, szinte „szabadkőművesi szeretettel” fog előre úszni a záto
nyoktól kitisztított evolúció tengerén. Ha azonban az ellenkezőt cselekszik, akkor ment
hetetlenül bekövetkezik a méltó felelet: a kicsordult keserűség okozta s vandalizmussal 
vegyült katasztrófa. E két lehetőség igazságát élőképben mutatja a francia és orosz szo
ciális fejlődés óriási eltérése. Az előbbinél a szocializmus útjait óvatosan egyengetik, 
hogy esetleges megrázkódtatásoknak vegyék elejét, míg emitt a döcögős úton recsegés és 
ropogás kíséri a nagy eszme feltartóztathatatlan haladását. Ily nagy fontosságú feladatok 
megoldására közeledjenek a „kötényesek” a „köténynélküliekhez”, ha a humanizmusnak 
válóban a forduló időhöz méltó és illő szolgálatot akarnak tenni.

De tegyük fel, hogy eszébe jut a szabadkőművesek jó nagy részének az a szinte gye
rekességgel határos gondolat (mit legalább a magyarországiaktól biztosan félthetünk), 
hogy: „hiszen ezáltal a liberalizmus eszméjének ássuk meg voltaképpen a sírt”. Tegyük 
fel. De kérdem, mi az előbbre való teendő: a saját magunknak hízelgő elvek féltése, 
avagy inkább a gondolat és evvel együtt az ember emancipációja? Én azt hiszem, az 
utóbbi. Ragadjuk meg tehát minden habozás nélkül mindazokat az eszközöket, melyek 
az újkor általános hívó szózatának megfelelnek, melyekkel közreműködhetünk az anyagi 
és szellemi boldogulással elérhetésének már nagyon is sürgőssé vált nemes munkálko
dásában?

S el kell ismerni, hogy míg idáig a szabadkőművesség belülről kapott inspirációt, ad
dig azt manapság kívülről kapja, mert az általános elégedetlenség zaja hajtja őszinte, ön
zetlen, nagy és nemes munkára. Az általános elégedetlenség programja pedig a szocializ-
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musban csúcsosodik ki, amely ugyan inkább az anyagi megoldást keresi, s így a szellemi 
boldogságot is meggyökeredzve látja és hiszi, mégsem mutatja azt oly biztos úton kivihe
tőnek, mint az ideális (nem terrorisztikus) anarchizmus, amely eszmét manapság oly elfo
gultan neveznek utópiának, vagy holdonjárónak. Pedig egy kissé téves a felfogás. Sőt 
mondhatom, hogy az a két szélsőség, mely az előbbi két eszmében külön-külön benn fog
laltatik, az ideális anarchizmus egyesíteni látszik önmagában, mert a köztulajdon mellett 
egy a modem világnézetnek teljesen megfelelő vallásos hitelvet tartalmaz, ami a huma
nizmus legtisztább kristályforrásából való. S az anarchizmus szülte felekezet nélküli val
lásból szűrődött le az, hogy híveiről már eleve feltételezi azt a jót, amely lehetővé teszi az 
általa proponált társadalmi rend fennállását. S míg a szocializmus csak a külső harcot, ad
dig az anarchizmus főleg a szellemi, a belső harcot tartja szükségesebbnek, amellyel sok
kal rövidebb idő alatt hiszi elérhetőnek azt a távoli célt, aminek elérkezését a szocializ
mus hitvallása rövid idő alatt bizton reméli.

De azért egyoldalú az anarchizmus is, mert tisztán világnézetének propagálása mel
lett sem fog tudni boldogulni. S bár ez a tőrtől és dinamittól iszonyodó ideális irányzat 
csakis ily úton hiszi elérhetni ama fegyelem nélküli állapotot, amelyben ti. nem uralkod
nak tételes törvények, s amelyben nem nyilvánul meg az erőszaknak semmiféle eszköze 
-  mégsem lehet célhoz vezető, ha az osztályharcot elveti. Mert ama korlátlan szabadság, 
mint gróf Batthyány is hangsúlyozza, inkább anarchikus szocialisztikus úton érhető el, ti. 
ha a két eszme -  melyek voltaképpen egy cél felé törnek -  egyesül oly módon, hogy a ha
talomért való erőszakos osztályharc helyébe a szellemi osztályharc lép, amely mélyen ha
tolva bele a társadalom átlag gondolkozásának elevenébe, erkölcsi leálcázással méri tá
madását az avult rendszerek ellen.

Az anarchizmus eszerint elveti a politikát is, mert hogy a legközelebbinél marad
junk, az egyenes szocializmus elszakadt irányaiban is érdekszennyt lát és méltán.

Az anarchizmust az egoizmussal vegyült altruizmus szelleme hatja és lengi át, amely 
szerint az Én magában felöleli az egész mindenséget, egynek, közösnek hiszi magát az 
összességgel s így az egyed öröme és fájdalma csak az összemberiség, illetve a környezet 
örömével és fájdalmával lehet teljes, valódi és „ Übermensch” . Ily világnézetet akar a fel
világosodott agyakban terjeszteni, hogy így vémélküli forradalmával könnyedén győze
lemre juttassa az emberiség nagyszerű álmát. Azon álmot, amelynek kivitelében a szocia
lizmussal is ellenkezésbe jut, amennyiben annak a hatalomért való küzdelmét is elítéli, 
mert az erőszak és uralom új megnyilvánulásának gyökerét látja benne.

Pedig a reális életben, az igazat megvallva, az anarchista ideált nem lehet beadni az 
éhes gyomorral kóborgó proletárnak, mert az csak kézzelfogható eredménynek hisz.

Első nála a legnélkülözhetetlenebb szükséglet. Míg ez nincs kielégítve, mindenféle 
ideál: bolond mese neki. A szocializmus azonban gazdasági harcaival legalább indirekte 
közvetett úton lehetővé teszi, hogy a legolcsóbb felvilágosító könyvekhez juthasson, ami 
által öntudatra kelti, előkészíti benne a talajt az ideális gondolkozáshoz és -  ami fő -  föl
ébreszti s növeli benne az ember nemes önérzetét.

így tehát szabadgondolkozói nyíltsággal kimondom azon véleményemet, hogy az 
ideális anarchizmus inkább az intelligens osztálynak való, mintegy szellemi agitációkénti 
felkarolásra, mert gazdasági harcot felvennie a körülmények sokféle kényszerű hatása 
folytán nagy tapintatlanság, s talán oktalanság is volna. Azonban félreértés elkerülése vé
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gett itt hangsúlyoznom kell, hogy ezen kijelentés csak az idők rajongóira vonatkozhatik, 
kik -  ha másképp nem - ,  de ezen úton több jót és hasznosat tehetnek a társadalomnak. 
Mert szellemi munkával terjeszthetnék a bár ábrándosnak tetsző, de teljesen a józan tiszta 
észnek megfelelő azon világnézetet, melynek neve: szellemi vallás. Ez pedig több mint 
valószínű, hogy a jövő vallása is, amely a felsőbb osztályokat fogja a sötétség burkából 
kiragadni, ha a gazdasági osztályharc, melytől úgy fáznak, nekik fölösleges, s amely, mint 
ilyen, következetesen, továbbra is a régi posványos butaságban hagyná őket.

Az anarchizmus, mint a szocializmus, szinte tudományos alapra támaszkodik. Társa
dalmi rendjét ugyanis a mindenség alkotó részeivel hozza összefüggésbe, amelyekről 
mint a világegyetemről alkotott egész régi erő, előre megállapított törvény, átgondolt 
összhang képzete eltűnik, hogy helyt adjon annak a harmóniának, mely számlálhatatlan 
anyagrészecskék rendetlen és összefüggéstelen mozgásából ered, melyeknek mindegyike 
saját útján halad, és valamennyien egyensúlyban tartja egymást. Ezen egyensúly pedig a 
mindeneket átölelő nagy emberszeretet volna a társadalomban, mely mint kölcsönös von
zóerő tartaná állandó fejlődésben a különböző irányt vevő, de a közös hajlamoknak meg
felelő és alkalmas szabad társulásokat.

Lehet, hogy a szabadkőművességet a két utóbbi irányzattal szemben kissé háttérbe 
szorítottam -  lehet nagyon is —, de ennek főleg az az oka, hogy mindig fülembe cseng 
Büchner nagy természettudós eme mondása: „... a kölcsönös kizsákmányolásnak és a lé
tért való küzdelem egymást öldöklő harcának a létért való közös küzdelemmel való he
lyettesítése legyen az ember főcélja, mely felé törekedjék.”

Messzi, igen messzi van még az az álomszerű világrend, melynek sarkalatos axió
mái: „Tedd, amit akarsz!” és „Minden mindenkié!”. Talán sohasem lesz —talán mind a há
rom eszme óhaja is nem egyéb, mint merész álom, de azért mind a három mintha csak va
lami három óriási modem fantasztikus fáklya világítana be a távoli jövő ködébe, hol a 
teljesen tudományos alapokon nyugvó, megújhodott társadalmi életrend halvány körvo
nalai játszanak lila színben. És el lehet mondani újra Hutten Ulrikkal:

„Az idő kitér medréből,
Élni gyönyörűség”...

Szocializmus, 1905. szeptember 3.
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B atthyány Ervin

Angol reformiskolák

Míg mi odahaza iskoláink ésszerűtlensége és káros hatásai felett sopánkodunk és hosszú 
reformjavaslatokat dolgozunk ki ezek jóvátételére, addig itt Angliában néhány tevékeny 
ember hozzálátott, hogy az ideális iskolát, melyről álmodunk, praktice megvalósítsa. 
Ezen kísérletek eredményét szeretném — saját megfigyeléseim alapján -  a Huszadik Szá
zad olvasóinak vázolni; és egyszersmind rá akarok mutatni arra, hogy miért lehetett ezen 
kísérleteket éppen itt némi sikerrel megkezdeni.

Gondolkodó embereknek nálunk is elég világos fogalmuk van arról, milyennek kel
lene lennie az ideális iskolának; és a kép, melyet a fent említett reformiskolák nyújtanak, 
körülbelül megfelel ennek a fogalomnak. A tanulók testi és szellemi egészsége; a köny
vekből való absztrakt tanulás helyett az élet közvetlen tényei által való nevelés; és az 
egyéniség és egyéni tehetségek teljes és szabad kifejlesztése; ez a három fő vonás jellem
zi őket legjobban. A gyermekek az iskolai idő legnagyobb részét kint töltik a szabadban; a 
tanulás maga nagyrészt a szabadban történik és a szabad természet a legfőbb -  az alsóbb 
osztályokban mondhatjuk egyetlen — taneszköz. Sétákon és kirándulásokon megfigyelik a 
természet életét, követik fejlődését és ezen egyéni tapasztalatokon és az önálló következ
tetéseken, melyeket belőlük vonnak, épül fel az egész nevelés és tanulás rendszere.

Egy kőbánya, sziklarétegeivel, kövületeivel alkalmas arra, hogy feltárja előttünk föl
dünk őskorát és a geológiai fejlődést. Amint a csírát növénnyé, a bábot rovarrá látják 
átalakulni, megnyílik előttük az élet folytonos evolúciójának megértése, a nap, hold és 
csillagok mozgatása, patak, szél, szivárvány és égiháború bevezeti őket a fizika törvé
nyeibe. Nem tanulnak be száraz neveket, rendszereket és elméleteket, melyeket -  szeren
csére — oly hamar elfelejt az ember; de megtanulnak látni és gondolkozni, szilárd alapot 
szereznek minden későbbi tudás és munka számára és kezdettől fogva a modem univerzá
lis világfelfogásban növekednek fel.

És nemcsak megfigyelik és gyűjtik a természeti tárgyakat, hanem le is rajzolják és 
lefestik őket, vagy mindjárt a hely színén, vagy emlékezetből; és így a szín- és formaér
zék kifejlesztése és a szem és kéz művészi iskolázása egyesül az alapos tanulással, a ter
mészet élvezetével és egészséges mozgással a szabadban.

Éppígy van a többi tantárgyaknál is. Az iskola közvetlen környéke, az általánosan is
mert talajalakulások megadják a földrajzi alapfogalmak anyagát; a tanulók felmérik, le
térképezik a vidéket, és ez rávezeti őket a területek és magasságok kiszámításának módjá
ra; a geometriai igazságok eleven aktuális érdeket nyernek számukra és ahelyett, hogy 
Euklidész tételit könyv nélkül tanulnák, ők maguk vezetik le azokat. Ugyanígy történik az
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aritmetikában, mely amennyire lehet, szintén a mindennapi életből és a gyermekek érdek
köréből veszi példáit. A történelmi fejlődés megismerése is egységesen kapcsolódik bele 
a gyermekek saját tapasztalat- és gondolatvilágába. A környéken levő műemlékek és tör
ténelmi nevezetességű helyek adják meg ennek kiindulási pontját; egy római táborhely 
maradványai, egy gót székesegyház szemlélete eleven valósággá teszi előttük a múltat; a 
gyárak, közlekedési eszközök és közintézmények megismerése a jelen társadalmi viszo
nyokat világítja meg. A nyelveket — franciát, németet és latint, mely utóbbira különben 
nem fektetnek nagy súlyt, olvasás és társalgás útján sajátítják el; az irodalomban a szoká
sos kivonatok, elemzések és száraz adatok helyett a legjobb írók és költőkből vett szemel
vényeket olvasnak.

Azon időben, melyben a gyermekek nem lehetnek a szabadban, világos, tágas szo
bákban tartózkodnak, melyeket mindegyik csoport mennél csinosabbá és lakályosabbá 
igyekszik tenni fotográfiák, rajzok és virágok felállításával. A tanítás egyfolytában soha
sem tart tovább negyven percnél, közben hosszú szünetek vannak, melyeket játékok és 
svédtorna tölt ki; természetesen az ismert angol sportoknak is sok időt szentelnek, de nem 
viszik ezt annyira túlságba, mint ahogy ez a régibb berendezésű angol nyilvános iskolák
ban szokás. Mindent egybefoglalva, a gyermek szellemi munkája naponként nem tesz ki 
többet 3 óránál, mert a házi feladatok és minden otthoni tanulás kevés kivétellel ki van 
küszöbölve.

A tantervet még két fontos intézmény egészíti ki: a kert és a műhely. Az első megbe
csülhetetlen a botanikai és biológiai tanítás, úgymint a szabadban végzett felfrissítő testi 
munka szempontjából, és a gyermekek részint párosával kis parcellákban, részint közösen 
gondozzák és művelik azt. A műhelyben asztaloskodást és fafaragást tanulnak, és az isko
lában és kertben szükséges sok apró eszközt és tárgyat maguk készítik el; már ebben is 
nagy nevelő erő rejlik és még több abban, hogy a kéz mindenféle szerszám használatához, 
a pontos és tiszta munkához szokik hozzá.

Ez nagyjában az új iskola tanterve; mindenütt az az elv van benne keresztülvíve, 
hogy az élet maga nevel egyedül az életre, hogy tehát könyvek és elméletek helyett a 
gyermekeknek a reális világgal és tényekkel kell összeköttetésben lenniök. De a szoro
san vett tanulásnál még fontosabbnak látom az egész szellemet, amely az iskolában ural
kodik. Nyoma sincs itt annak az ellentétes, sőt ellenséges érzésnek tanítók és tanulók 
között, mely a mi iskoláinkat jellemzi. Mivel egy osztályban 15—20 gyermeknél nincsen 
több, a tanítóknak alkalma van minden egyesnek egyéni tulajdonságait, hajlamait, tehet
ségeit megismerni, ezeket a tanításnál tekintetbe venni, kifejleszteni és a helyes meder
be terelni; mivel nincsen magolás és vizsga, a gyermekek nem érzik magukat folytono
san a rossz osztályzatok és megbukástól való félelem által lenyűgözve; az egész tanítás 
inkább együttdolgozás, együttmunkálkodás; és a tanítók a gyermekek játékaiban teljes 
mértékben és igazi jó gyermekies érzéssel vesznek részt. Még egy nagy horderejű eszme 
valósult meg ezen reformiskolákban: a fiúk és leányok együttes nevelése. A két nem ter
mészetellenes különválasztása gyermekkorától fogva alapja mindannak a mizériának, 
melyen fiatalságunk legnagyobb része nemi és házassági életében átmegy; és csak egy 
pillantást kell vetnünk az együtt felnövekvő egészséges természetes fiúkra és leányokra, 
és a mi ficsúrainkra és kisasszonykáinkra, hogy ennek a rendszernek óriási előnye vilá
gossá váljék.
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Ezek, rövidre fogva, az új iskola fő jellemvonásai. Lesznek olyanok, akik ezt a képet 
túlságosan idealisztikusnak-rózsaszínűnek fogják tartani és azt kérdezik: hol marad emel
lett a praktikus kenyérkereseti életpályára való előkészítés?

Azt felelhetném erre: egy olyan ember, aki gyermekkorától kezdve folytonos érint
kezésben van az élet reális tényeivel, kinek általános, széles körű áttekintése van a termé
szet és társadalom felett, kinek gondolkodóképessége és kézügyessége egyaránt kifejlő
dött, erős és ruganyos, nincs-e egy ilyen ember tisztán praktikus szempontból is jobban 
képesítve akármilyen életpályára, nem fog-e jobban boldogulni bármilyen viszonyok 
közt, mint akinek teste-lelke középiskoláinkban lett nyomorékká dresszírozva?

Mégis, a fenti ellenvetésben van egy csöpp igazság. A leírt iskolák direkte csakugyan 
nem képesítenek semmiféle kenyérkereseti pályára. Itt azonban elénk tárul egy óriási kü
lönbség Angolország és hazánk közt (N. B. ez nem az egyetlen!) és ezzel elérkeztem fej
tegetéseim leglényegesebb részéhez. Minálunk minden magasabb tanulmányhoz, minden 
életpályához hivatalosan érvényes bizonyítványokkal kell kimutatni az embernek, hogy 
az előírt iskolákat szabályszerűen lerobotolta. Ha valamennyi megkövetelt bizonyítványt 
-  az első elemi osztálytól kezdve -  nem bírja felmutatni, nem haladhat tovább; hogy va
jon azokat igazán tanulással vagy pedig protekcióval szerezte-e, hogy azt, amit esetleg 
megtanult, nem felejtette-e el már régen és hogy egyáltalán van-e tehetsége és képessége 
az illető életpályára: az mellékes. És mutathat ki valaki akármennyi igazi tehetséget és ké
pességet, ha nem bírta a szükséges bizonyítványokat megszerezni, mindez hiába van.

Angliában ellenben a képesítés felvételi vizsgák útján történik; hogyan és hol szerez
te be az illető a szükséges ismereteket, azzal senki se törődik. Ezzel együtt jár az, hogy 
akárki, minden felsőbb jóváhagyás nélkül nyithat iskolát és taníthat benne amit és aho
gyan jónak találja. Kétségkívül megvannak ennek is a maga hátrányos kinövései; de 
mégis ez teszi lehetővé, hogy olyan iskolák, mint a fent leírtak, egyáltalán létrejöhesse
nek. Minálunk ez teljesen lehetetlen.

Mert minálunk az állam hivatva érzi magát ellenőrizni, mit és hogyan tanulnak pol
gárai. Megállapítja a tantervet, felülbírálja a tankönyveket és egyszerűen kényszerít min
denkit, hogy végigjárja az általa előírt dresszúriskolát. Hogyan fejlődjenek ki e mellett 
egyénileg gondolkodó, eleven eszű, egészséges emberek?

Sehogy; és az állam nem is akar ilyeneket, hanem engedelmes és lojális állampolgá
rokat. Amíg ebbe belenyugszunk, ne csodálkozzunk, ha az ideális iskolára még egyelőre 
vámunk kell.*

Huszadik Század, 1905. 441-443. p.

Azon öt iskola címe, melyek jelenleg Angliában a fent leírt elvek szerint fennállanak, a következő: West 
Heath School és King Alfred’s School, mindkettő Hampstead London; Bedales School, Petersfield, Hants, 
Ruskin School Home Heacham, Norfolk; Abbotsholm School, Rochester, Staffordshire.
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B atthyány Ervin

Szocializmus és anarchizmus

A szocializmus és anarchizmus egymáshoz való viszonyáról annyi az ellentétes, gyakran 
zavaros vélemény, hogy ha erről a kérdésről szólunk, előbb újra röviden meg kell állapíta
nunk, e két társadalmi irányzat mibenlétét.

Röviden tehát. A szocializmus arra törekszik, hogy a termelési eszközöket a 
kiváltságolt egyesek kezéből az összesség kezébe juttassa és így minden embernek 
egyenlően biztosítsa a természet és az összesség munkájának gyümölcsit; vagyis meg
szüntesse a szegényeknek a gazdagok által való kizsákmányolását és mindenki számára 
egyaránt lehetővé tegye a boldog életet. Az anarchizmus pedig annak követelése, hogy az 
ember uralkodása az ember felett megszűnjék, hogy mindenki saját tetszése szerint, saját 
egyéni szükségleteinek és belátásának megfelelően, rendezze be életét; és a szabad egyé
nek szolidaritásából, önkéntes megegyezéséből, társulásából előálló összhang és egyen
súly váltsa fel a jog, törvény és erőszak uralmát.

Azt kell tehát megvizsgálnunk, miben egyezik ez a két törekvés és gyakorlati megva
lósításuk hogyan egyeztethető össze.

Szocializmus és anarchizmus egyaránt az emberiség fejlődésének gyümölcse. A szo
cialista és anarchista társadalom csak akkor lép a lehetőségek sorába, ha ez a fejlődés el
jutott egy bizonyos pontra, csak akkor alakulhat ki az emberekben ezen társadalmi jövő 
eszményképe és indulhat meg a törekvés annak megvalósítására. Ez a pont egyrészt az, 
amikor az ember uralma a természeti erők felett elérte azt a fokot, melyen tényleg lehetsé
ges, hogy minden ember összes szükségleteit kielégíthesse, vagyis, mikor a földmívelés, 
ipar és közlekedés annyira haladt, hogy egy ésszerű társadalmi rend mellett mindenki 
megerőltetés nélkül részesülhet mindabban, ami életét egészségessé, széppé és boldoggá 
teszi; másrészt pedig az, mikor ezzel kapcsolatban is, részben ennek következtében az 
emberi gondolkodás megtisztul a babonáktól és előítéletektől, a tapasztalat, a megfigyelés 
és józan ész világánál megismeri a természetet és önmagát, felszabadul az ismeretlentől 
való félelem és a vallási és politikai tekintélyimádás nyomása alól és felismeri az emberi
ség életének egységét, emberek egyenjogúságát és az őket egybefűző szolidaritást.

Kiindulási pontja tehát egy a szocializmusnak és anarchizmusnak. És egy a céljuk is: 
minden ember teljes boldogsága. Tekintsük most a módot, amelyen ezen célt el igyek
szünk érni.

A szocializmus meg akarja szüntetni a tulajdont és az egész termelést az összesség 
javára, az összesség által akarja végeztetni. De ezt nem lehet rendeletekkel és jogszabá
lyok szerint megcsinálni.
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Az világos, hogy a mai kormányzati és közigazgatási gépezet nemcsak hasznavehe
tetlen ennél, hanem ennek egyenesen útját is állja. Az állam egész jogrendjével, törvé
nyeivel, igazságszolgáltatásával és büntető hatalmával tisztán a tulajdon biztosítására 
szolgál. Ha a tulajdon megszűnik, magától összeomlik ez az egész alkotmány. De az is bi
zonyos, hogy a szocializmus nem fog helyébe újat állítani. A jövő társadalmának feladata 
a termelés ésszerű berendezése, a mindennapi szükségletekről való gondoskodás és álta
lában az élet széppé, kellemessé tétele lesz. De ehhez a munkához elsősorban minden 
egyes ember önálló cselekvése, egyéni erejének teljes kifejtése szükséges. Parancsszóra 
mozgó tömegek, felülről jövő utasítások és merev szabályzatok ezt a feladatot nem tudják 
megoldani. Az egész társadalmi életnek folyton az egyre hullámzó szükségletekhez, a 
mindenkori változó körülményekhez kell alkalmazkodnia és ez eleve kizárt egy általános, 
mindenhol és mindenkor érvényes jogrendet; ennek helyét a tényleges viszonyoknak leg
jobban megfelelő cselekvés és az esetről esetre történő szabad megállapodások fogják el
foglalni.

Az is teljesen ki van zárva, hogy a munkások, ha egyszer maguk vették kezükbe a 
termelést és közigazgatást, a régi urak helyébe új urakat teremtsenek maguknak -  hivatal
nokok képében. A nép maga legjobban tudja, mire van szüksége és legjobban is tudja azt 
megvalósítani; de ha ügyeinek vezetését -  bármilyen demokratikusan megválasztott — ál
landó megbízottakra ruházza, csakhamar elveszít minden tényleges érintkezést a valódi 
élettel és végre megint csak pórázon hagyja magát vezettetni az új kiváltságos osztály ál
tal, melyet maga teremtett. A szocialisztikus szervezet minden tagjának a saját fejével kell 
gondolkoznia és egyéni képességeinek megfelelően részt vennie az ügyek elintézésében; 
és minden csoport csak úgy végezhet sikeres munkát, ha közös szükségletek, közös hajla
mok és rokonszenv tartja azt össze, egyszóval az önkéntes társulás, és nem valami szerző
dés, törvény vagy kényszer.

A szocializmus sikeréhez tehát feltétlenül egy dolog szükséges, és ez: az anarchizmus.
De vajon az anarchizmushoz szükséges-e a szocializmus? Az anarchizmus minden 

uralkodás megszűnését követeli. De a gazdasági uralom, a gazdag hatalma a szegény fe
lett, minden uralkodás közt a legveszedelmesebb. Ez eredete és fenntartója minden egyéb 
uralomnak és erőszaknak. Hogy az emberek saját egyéniségük szerint, teljes szabadság
ban élhessenek, ahhoz elsősorban a gazdasági egyenlőség, a kizsákmányolás megszűnése, 
a mindenki számára hozzáférhető általános jólét szükséges. Ezt magyarázni is felesleges. 
A szocializmus az anarchizmusnak nemcsak előfeltétele, hanem az anarchizmus egyene
sen magában foglalja a szocializmust.

A két társadalmi fogalom tehát, melyet gyakran ellentétesnek tüntettek fel, egy és 
ugyanaz; legfeljebb azt mondhatjuk, hogy két külön oldala egy dolognak: az emberiség 
jövendő felszabadulásának; az egyik gazdasági, a másik politikai szempontból.

Hogy lehetséges hát mégis, hogy nemcsak kívülállók, de gyakran azok is, akik részt 
vesznek a két mozgalomban, nem veszik észre ezt a megegyezést, sőt küzdenek egymás 
ellen?

Az anarchikus szocializmus természetesen nem valósítható meg teljes egészében 
egyszerre. A kapitalizmus és állam uralkodása az emberek egy részét egyszerűen képte
lenné tette arra, hogy önállóan gondolkozzanak és cselekedjenek. És a munkásság öntu
datra ébredése, forradalmi szervezkedése még mindig nagyszámú salakot fog hátrahagy
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ni, mely a régi megszokott keretek összeomlása után nem fogja tudni, mihez kezdjen és a 
maga erejéből nem bír majd beleilleszkedni az új társadalmi rendbe. Ezek egyrészt a leg
szegényebbek, a testileg és szellemileg elnyomorítottak, lealjasítottak, elzüllöttek; más
részt az úgynevezett „felső tízezer”, akik minden valódi élettapasztalat és hasznos munka 
nélkül nőttek fel. Ezeknek nevelése, szervezése, foglalkoztatása és eltartása a szocialista 
társadalomra fog háramlani mindaddig, amíg saját magukon nem tudnak segíteni és így a 
társadalom egészséges életét hátráltatják; és ezek az intézkedések részben talán ellenkez
ni fognak a tiszta anarchizmus elveivel. De ez az állapot csak átmeneti lehet, és mindene
setre csak úgy egyeztethető meg a szocializmussal, ha egyetlen törekvése az anarchikus 
kommunizmus mielőbbi teljes megvalósítása lesz.

A mai szocialisták egy része, látva ezen átmeneti állapot szükségességét, minden 
erejét ezen első lépés megtételére összpontosítja és úgy okoskodik, hogy ennek sikerétől 
függ a szocializmus egész jövő kifejlődése. Mindenesetre jóhiszeműen cselekednek így, 
és okoskodásukban van is egy szem igazság. De épp annyira igaz az, hogy az első lépés 
— és minden további lépés — sikere attól függ, hogy mennyiben felel az meg a végcélnak, 
az eszménynek, melyre törekszünk. A szocializmusnak minden lépése kell, hogy az em
bereket a teljes felszabadulás, az anarchikus kommunizmus számára előkészítse, egyéni
ségüket, önállóságukat, az önkéntes együttműködésre való képességüket kifejlessze. 
Mindaz, ami egy átmeneti berendezkedés, avagy időleges előnyök céljából, ezzel ellen
kező irányba tereli az embereket, végeredményében a szocializmus ellen dolgozik.

Ez az, amit a szociáldemokrata pártok gyakran szem elől tévesztenek és amiért az 
anarchista szocialistákat, akik se jobbra, se balra nem nézve, haladnak a cél felé, hajlan
dók utópistáknak tekinteni.

Vannak viszont anarchisták, akik az ellenkező szélsőségbe esnek. A szabadságért va
ló óriási lelkesedésükben, az emberek tökéletesbülésébe vetett határtalan hitükben nem 
veszik figyelembe a jelen viszonyokat, nem látják a nehézségeket, melyeket az elnyomás 
és elbutítás hosszú korszaka, a szabad társadalom útjába gördített. Minden embert ma
gukhoz hasonlónak, teljesen független, sajátos egyéniségnek képzelnek és ilyen emberek 
számára még a szocialisztikus társadalom külső formáit is nyűgnek tekintik. Annyira ter
mészetesnek veszik, hogy az egyén élete egy az emberiséggel, hogy az egyének korlátlan 
szabadsága, természetszerűleg az emberek legteljesebb összhangjához vezet, hogy nem 
tartják érdemesnek erre egy szót is vesztegetni. Minek törjük a fejünket a jövő társadalom 
berendezésén, minek van szükség egyáltalán társadalmi formákra, mikor mindez teljesen 
magától fog az egyénekből kialakulni, hacsak teljesen magukra, korlátlan akaratukra bíz
zuk ezt?

És kétségkívül nekik is igazuk van. Az emberiség fejlődése ezen állapot felé halad és 
erre kell haladnia. De ez a teljes anarchizmus mindenesetre csak nemzedékek múltán lesz 
lehetséges, míg a szocializmus -  nemcsak az átmeneti szociáldemokrácia, hanem az anar
chikus kommunista társadalom is -  saját erőfeszítésünk által, a közvetlen jövőben elérhe
tő tény. Nem az az anarchizmus útja, hogy az utóbbit semmibe se vesszük és elvetjük, de 
az, hogy mindig szemünk előtt tartva a végcélt, az annak legjobban megfelelő, a további 
fejlődést legjobban biztosító társadalmi rendet építjük ki.

Mint mondtam, vannak türelmetlen, túlontúl lelkes anarchisták, akik ezt nem látják; 
akik türelmetlenségükben inkább bombához és tőrhöz nyúlnak, hogy az emberiség mai
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zsarnokait láb alól tegyék és nem gondolnak arra, hogy ezek az emberek is csak a jelen 
társadalmi viszonyok gyümölcsei, és hogy helyükbe újak fognak támadni mindaddig, míg 
ezek a viszonyok, az emberek összessége meg nem változik és ezek a fanatikusok hajlan
dók a szocialista anarchizmust puszta maradiságnak és árulásnak bélyegezni.

Látjuk tehát, hogy a szocializmusnak és anarchizmusnak csak egy útja lehet. Az anar
chizmus nélkül való szocializmus — ha lehetséges volna -  az emberiségnek talán a mosta
ninál még reménytelenebb rabszolgaságát, az isten kegyelméből való hivatalnokuralmat 
jelentené. A szocializmus nélkül való anarchizmus el sem gondolható, mert az egyértelmű 
volna a „vadállatias” harccal, mindenki mindenki ellen, ami sohasem létezett -  vadállatok 
közt sem és mely rövidesen kipusztítaná az emberiséget. Az emberiség fejlődésének csak 
egy útja van: a szabad kommunizmus, mely a szocializmust és anarchizmust egyformán 
magában foglalja.

A jelen munkásmozgalmának feladata, hogy ezt a fejlődést keresztülvigye és az em
beriség szebb jövőjét, a szabad kommunista társadalmat megalapítsa. És ez csak egy mó
don lehetséges: úgy, ha minden ember lelkében világosan él a jövő képe, ha mindenki sa
ját önálló meggyőződéséből, sajátos egyéni ereje és képességei szerint törekszik ez után. 
A munkásoknak saját erejükből, saját közvetlen cselekvésük útján kell kivívniok a jövőt; 
az ő független, szabad megegyezésen és közös érdekeken alapuló szervezeteik képezik a 
jövő társadalmi formáinak csíráját; ezek lesznek hivatva az államhatalmat és kapitaliz
must belülről szétrobbantani és helyükben a közigazgatást és termelést átvenni. Az egész 
munkásmozgalomnak most abban kell összpontosulni, hogy a munkásokat, úgy az egye
seket, mint a szervezetek összességét, erre az óriási munkára képessé tegye. Ezt a célt 
szolgálja a munkásosztály gazdasági megerősödése, művelődése, politikai szabadságá
nak és hatalmának növekedése; de ez mind csak eszköz, előkészítés a társadalmi forra
dalomra.

A Jövő, 1906. február
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Batthyány Ervin

Politikai küzdelem és közvetlen cselekvés
„A munkásság felszabadulása csakis maguknak a munkásoknak műve lehet.” 
„A munkás politikai, erkölcsi és anyagi szolgaságának alapvető oka az, hogy 
a munkás gazdaságilag alá van vetve azoknak, akik a munkaeszközöket, 
vagyis az élethez szükséges javakat birtokukban tartják...”
„Ezért a munkások gazdasági felszabadulása az a nagy cél, melynek minden 
politikai mozgalom, csak mint eszköz van alárendelve.”

(A N em ze tközi M u n kásszövetség  P rogram jábó l)

A magyarországi szocialista mozgalom a legutóbbi időben csaknem kizárólag az általános 
választói jog kivívása körül forog. Magyarország sajátos elmaradott viszonyaiból magya
rázható ez. Olyan országban, ahol a legelemibb emberi szabadságok ki vannak szolgáltat
va minden szolgabíró és rendőrkapitány önkényének, hol a parlament egy úri kaszinó, 
melynek egyetlen működése hazafias frázisok és közjogi szőrszálhasogatás, ott érthető, 
hogy a politikai jogok megszerzése és biztosítása látszik a legfontosabb feladatnak, min
den további haladás előfeltételének.

Hogy a mai osztályparlamentnek, mely annyi bajt hozott az országra, minél előbb el 
kell pusztulnia, az bizonyos. De ami fontosabb, világosan kell látnunk, mi fog a helyébe 
jönni, milyen irányban akarunk haladni ezután. Az általános választói jogtól, az ennek 
alapján összeülő parlamenttől sem szabad többet vámunk, mint amennyit az adhat. Nem 
szabad azt hinnünk, hogy az minden bajt megorvosolhat, hogy annak megvalósulása a 
szocializmus diadalát jelenti, sőt azt sem, hogy az a munkások küzdelmét közvetlenül va
lami nagyon elő fogja segíteni.

Az általános választói jog és a demokratikus parlament a szocialista munkásmozga
lomnak csak egyik eszköze. Alkalmazásánál mindig a szocializmus végcélját kell sze
münk előtt tartani; mérlegelnünk kell, hogy ez az eszköz mennyire segíti elő ezt a célt, a 
munkásság teljes gazdasági felszabadulását. Nincsenek-e utak és módok, melyeken ezt a 
célt jobban, gyorsabban, biztosabban, kevesebb áldozattal érhetjük el? A választói jog ki
vívására fordított erő és áldozatok arányban állanak-e az eredménnyel, melyet attól vár
hatunk? És végre, a politikai és parlamenti vívmányokba vetett túlzott bizalom, az ezekre 
irányuló kizárólagos törekvés nem gyöngíti-e a munkások bizalmát saját magukban: 
nem téríti-e el őket a kölcsönös segítségtől és szolidaritástól, az öntudatos forradalmi 
osztályharctól, a kapitalista kizsákmányolás ellen folytatott közvetlen gazdasági küzde
lemtől?

Éppen most, az országos pártértekezlet küszöbén,* nagyon fontos, hogy felvessük 
ezeket a kérdéseket, hogy azokról mindenki megalkossa a maga véleményét. A szocializ
mus mozgalma csak úgy lehet erős és életképes, ha mindenki, aki abban részt vesz, a saját 
önálló gondolkodása és meggyőződése szerint keresi az igazságot. Nagy hiba volna, ha az

* A szerző a cikk írásakor még nem tudta, hogy a kongresszus pünkösdig elmarad. A  s ze rk e s z tő .
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egy, mereven meghatározott irányban akarná az embereket terelni. A végcélt csak úgy ér
hetjük el, ha annak minden eszközét egyaránt megismerjük, megvitatjuk és helyesen 
alkalmazzuk.

*

A szocializmus arra törekszik, hogy a magántulajdont a kapitalista termelést és a bérmun
karendszert megszüntesse; hogy a munkások gazdaságilag teljesen felszabaduljanak és a 
termelési eszközöket köztulajdonul a saját kezükbe vegyék; egy olyan társadalomra, mely
ben mindenki legjobb ereje és tehetsége szerint fog dolgozni, és mindenki saját szükségle
tei szerint fogja kivenni részét az összesség munkájának gyümölcsiből, melyben egyszóval 
minden ember jólléte, boldogsága és szabad egyéni kifejlődése biztosítva van. Amint a 
mai gazdasági viszonyok létrehozták a kapitalista és militarisztikus osztályállamot, a jog
szabályok, törvények és erőszak uralmát, úgy az új gazdasági viszonyok létre fogják hozni 
az emberek szabad megegyezésén és önkéntes egyesülésén alapuló, önmagukat igazgató 
csoportjait, melyeket csak a szolidaritás, a közös érdekek és szükségletek, közös foglalko
zás és hajlamok fognak összetartani. Ez a szocializmus végcélja: a szabad kommunizmus.

Hogyan és mennyivel hozhat minket ehhez közelebb az általános választói jog, a po
litikai és parlamenti küzdelem? Feltehetjük-e, hogy a szocialista munkásság képviselői ez 
úton többségbe fognak jutni az országgyűlésen és így törvényekkel és rendeletekkel meg
alkotják a szocialista társadalmat?

Azok az országok, melyekben már 40-50 év óta fennáll az általános titkos szavazati 
jog, azt mutatják, hogy a szocialista párt mindeddig ott se tudta a parlamenti többséget el
nyerni; pedig a munkások — és így persze a munkásszavazatok is — ott is, mint mindenütt, 
óriási többségben vannak. De ha a munkásság nagyobb része nem tudja elég világosan 
felfogni a saját érdekeit, ha ahelyett, hogy a saját eszével gondolkozna, mások szava után 
indul, mások vezetésére bízza magát, akkor leginkább azok fogják szavazatait megszerez
ni, akik fényes jelszavak és ígéretek hangoztatása által a képviselői állást saját önző cél
jaikra igyekeznek kihasználni. Ha ezek az emberek szocialistáknak nevezik magukat, 
szocialista elveket vallanak, mert ez népszerű a munkások előtt, ezzel inkább hátráltatják 
a szocializmus győzelmét, a munkások felszabadulását.

Nem várhatjuk hát, hogy a munkásság követelései ezen az úton érvényesüljenek. 
Még ha többségbe is jutnának a parlamentben azok, kik őszintén az ő érdekeit képviselik, 
ezek akkor sem volnának képesek arra, hogy a szocializmus megvalósítására megtegyék 
az első lépéseket. Hiszen minden intézkedésük a főrendiház jóváhagyására és a királyi 
szentesítésre szorul. De ha ezt az állapotot meg is bírnák szüntetni, ha nem volna többé 
főrendiház és a képviselőház határozatai királyi szentesítés nélkül is törvényerőre emel
kednének (mint például Norvégiában); sőt ha egy népszavazáson alapuló köztársaság vol
na az állam formája (mint Svájcban). Vajon mindez előbbre vinné-e a szocializmust? Mi 
sem könnyebb, mint hogy a kormányhatalom abban a percben, melyben a szocialista par
lament a kapitalista állam és az uralkodó osztályok érdekét veszélyeztetné, minden alkot
mány és törvény ellenére feloszlassa, szétkergesse az országgyűlést, megszorítsa vagy 
felfüggessze a választói jogot és fegyveres erővel fojtson el minden ellenállást.

Úgy fog végződni az egész fáradságos küzdelem a választói jogért és a parlamenti 
többségért, ha a munkásokból hiányzik az önállóság, a forradalmi szellem a tényleges ha
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talom arra, hogy követeléseiket maguk a saját erejükből, saját közvetlen cselekvésük által 
megvalósítsák, ha ehelyett a kapitalista állam törvényeiben és alkotmányában bízva csu
pán politikai jogaikra és képviselőikre támaszkodnak.

Ha a szocializmus alapja magukból a munkásokból hiányzik, akkor semmiféle politi
kai változás nem segíthet rajtuk. Amint a mai társadalmi viszonyok az emberek mai fejlet
lenségének következményei, úgy a jövő társadalma is csak magukból az emberekből fog 
kifejlődni. Minden bajnak forrása az ember uralma az ember felett', ezt semmiféle politikai 
küzdelem meg nem szüntetheti, mert az legfeljebb csak az uralom formáján változtathat, 
egyik hatalom helyébe egy másikat tesz; de a gazdasági kizsákmányolás, az osztálykü
lönbség és elnyomatás azért éppúgy megmarad, mindaddig, amíg az emberek többsége 
nem képes saját sorsát maga intézni, amíg nem bízik meg egyedül magában, saját énjében 
és abban a szolidaritásban, mely őt természetszerűleg egybeköti más hasonló független 
egyénekkel; amíg elismeri mások tekintélyét maga felett, aláveti magát egy felsőbb hata
lom vagy egy többség akaratának, attól vár tanácsot, segítséget, igazgatást.

Mert nem lehet a szocialista társadalmat megcsinálni. Ha egy szocialista párt, vagy 
csoport, vagy osztály egyszerre csak a politikai hatalom birtokában találná magát, mihez 
kezdene? Hogyan látna hozzá, hogy megszüntesse a magántulajdont, a bérmunkarend
szert, a kapitalista államot? Elgondolhatjuk-e, hogy egy törvényhozó és kormányzó testü
let rendeletek útján köztulajdonba, a munkások tulajdonába vegye át a termelési eszközö
ket, a mai gazdaság egész szövevényes gépezetét, ha minden egyes üzem munkásai nem 
képesek azt önállóan, a saját megítélésük és saját rendelkezéseik szerint működésben tar
tani, ha nincs meg bennük a kellő áttekintés és szolidaritás, hogy azt felsőbb parancsok és 
központi vezetés nélkül, más munkáscsoportokkal való szabad megállapodás szerint, az 
egész társadalom javára használják fel? És hogyan alakuljanak az állam helyébe függet
len, önkormányzati csoportok, ha az emberek szolidaritása nem elég arra, hogy a békés 
együttélést és a közszolgálatok teljesítését biztosítsa, ha a munkások nem tudják saját 
ügyeiket intézni?

A „szocialista” hatalom is egy erős központi kormányzatra, hatalmas hivatalnoki 
osztályra, büntető törvényekre, fegyveres erőszakra fog támaszkodni, hogy fenntartsa ma
gát. Vagyis meg kell tagadnia a szocializmust, mihelyt hatalom lett; nem lesz egyéb törek
vése, mint hogy uralkodjék és a szocialisztikus gazdasági formák csak ennek megerősíté
sére fognak szolgálni. A munkások megint csak egy új kiváltságos osztály kényelmének 
eszközei lesznek és az új kiváltságosok (vagy a régi kiváltságosok új név alatt), az állami 
termelést vezető hivatalnokok még sokkal inkább el fogják nyomni őket, mert hatalmuk 
sokkal szélesebb körre fog kiterjedni.

A szocialista társadalmat csak erős egyéniségű, önálló gondolkozásra és cselekvésre 
képes emberek alkothatják meg, akiknek a szocializmus vérükbe ment át. A szocializmus 
legelső feladata ma az, hogy a munkásokat erre a szolidaritásra és önállóságra nevelje, 
hogy fölébressze bennük a független gondolkozást, a saját kezdeményezésük és ítéletük 
szerint való cselekvést, a képességet arra, hogy saját dolgaikat maguk végezzék el. Né
mely polgári tudós azt szeretné velünk elhitetni, hogy ebbe a fejlődésbe nemzedékek, év
századok fognak beletelni. De ez nem igaz. Ennek a fejlődésnek alapja megvan minden 
ember természetében, és ha a mozgalom helyes mederben halad, néhány év elegendő lehet 
arra, hogy azt a munkásság nagy részében, azokban, kiknek kezdeményezésétől és kitartá
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sától függ a siker, öntudatra hozza és őket közvetlen cselekvésre késztesse. De bárhogy le
gyen is a dolog, egy bizonyos: hogy ezt a fejlődést átugomi nem lehet, hogy anélkül 
egyáltalán nincs szocializmus.

Ezt a fejlődést a politikai tevékenység nem segíti elő. Minden politikai intézmény 
azon alapul, hogy az emberek egy csoportja törvényeket hoz, melyeknek a többi emberek 
engedelmeskedni tartoznak. Ez ellenkezik a szocializmussal és elnyomja az emberek 
egyéni, önálló kifejlődését. A törvények nem fejezik ki a munkások szükségleteit és aka
ratát, hanem a hatalom rendelkezéseit és gondoskodását róluk. De a hatalom az uralkodó 
osztályok hatalma, az ő érdekeik védelmezője, a kapitalizmus fenntartója; a törvények 
mindenképpen csak a fennálló társadalmi rendszer megerősítésére és kiépítésére szolgál
nak; ha javítanak is valamelyest a munkások megélhetésén, ezt csak annyira teszik, 
amennyire az a kapitalista kizsákmányolást nem akadályozza és azért, hogy ennek a ki
zsákmányolásnak biztosabb alapot teremtsenek.

A kapitalista osztály és a munkásság érdekeit összeegyeztetni nem lehet. A kapita
listák csak a munkások szegénysége és alávetettsége által élhetnek, a munkások csak a ka
pitalisták jövedelmének és előjogainak megkárosítása által javíthatnak sorsukon, a mun
kásosztály felszabadulása a kapitalista hatalom eltörlésétől függ. De ha a munkások a 
törvényhozásban, vagyis a hatalomban részt vesznek, ezzel elismerik ezt a hatalmat. Abba 
kell hagyniok az ellene folytatott kérlelhetetlen harcot; alávetik magukat az uralkodásnak, 
belenyugosznak, hogy az felettük rendelkezzék és ezzel hozzájárulnak fenntartásához és 
megerősítéséhez. Ahelyett, hogy akaratukat közvetlen cselekvés útján maguk érvényesít
sék, hogy saját erejükből hozzálássanak ahhoz, hogy az új társadalmat önmagukból, saját 
szükségleteik szerint megalkossák, ehelyett attól a hatalomtól várnak segítséget, melyet a 
munkásság felszabadulása meg fog dönteni, annak az osztálynak közreműködésétől re
mélik a szocializmus megvalósítását, mely a szocializmus bekövetkeztével meg fog sem
misülni.

Ennek következtében az öntudatos osztályharcot a munkásság teljes felszabadulá
sáért mindinkább felváltja a kicsinyes küszködés, a taktikázás és megalkuvás kicsinyes 
választási sikerekért, pillanatnyi előnyökért és apró-cseprő törvényes javításokért. A mun
kások nagy tömege mindinkább belenyugszik abba, hogy a mai társadalmi rendszer, a ka
pitalizmus uralma alatt is meg lehet élni úgy-ahogy, és hogy ami még nincs egészen jól, 
azt majd a képviselők az országgyűlésen eligazítják számára. Ezekre a képviselőkre bízza 
egyre jobban minden dolgát; azt várja, hogy ezek gondolkozzanak, ezek cselekedjenek he
lyette, amit ők mondanak, azt elhiszi, amit ők elrendelnek, azt megteszi. Az ilyen munkás 
azt képzeli, hogy mindent megtett a maga és embertársai érdekében, ha leadta szavazatát a 
szocialista jelöltre; lassanként kivész belőle minden szolidaritás, minden kölcsönös segít
ség, minden értelmes önálló cselekvésre való képesség; egyre jobban eltávolodik attól, 
hogy a szabad kommunista társadalom megalkotásához valaha hozzájárulhasson.

A munkásság felszabadulása csak maguknak a munkásoknak műve lehet.
Maguknak a munkásoknak kell saját közvetlen cselekvésük útján lépésről lépésre 

magasabb béreket, rövidebb munkaidőt, jobb munkaviszonyokat és több jogot kikénysze
ríteni a munkaadóktól; és így egyre több és súlyosabb csorbát ütniük a kapitalista kizsák
mányoláson és előjogokon. Saját erejükkel kell ellentállniok az állami és hivatalnok ön
kénynek és elnyomásnak, és a törvény ellenére is érvényesíteniük kell lelkiismereti,
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gondolkodási és cselekvési szabadságukat. És ezen küzdelem közben, ezen küzdelem ál
tal elő kell készülniük arra, hogy egy alkalmas időpontban minden kizsákmányolást és el
nyomást lehetetlenné tegyenek, hogy a hatalomnak minden engedelmességet és szolgála
tot megtagadjanak, és a földet, a műhelyeket, a gyárakat, közlekedési eszközöket stb., az 
egész társadalmi gazdagságot és annak összes forrásait saját kezükbe vegyék, hogy ma
guk saját szükségleteik és saját szabad megegyezésük szerint használják fel ezeket és ve
zessék tovább a termelést és saját ügyeik intézését.

A Jövő, 1906. április

Batthyány Ervin
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B atthyány Ervin

/

Általános sztrájk

A munkásosztály harca gazdasági és társadalmi küzdelem; ennek fegyvere pedig a mun
kások saját személye és munkaereje.

Az egész társadalmat, úgy, ahogy van, csakis a munka alkotja meg és tartja fenn. 
A mindennapi megélhetés és minden, ami ezt lehetővé teszi, az emberiség kifejlődése és 
művelődése, mindez csupán a munka gyümölcse. És azt a gazdasági rendszert, mely csak 
néhány kiváltságosnak biztosít emberies életet, a munkások kizsákmányolása és elnyo
mása árán -  melynek nincs egyéb célja, mint a gazdagok haszna és kizsákmányoló hatal
mának megerősítése — ezt is csak maguk a munkások mozgatják és védelmezik meg!

Az uralkodó kapitalista osztály kezében van minden gazdagság és minden hatalom. 
A föld, a gyárak és gépek, mind az ő tulajdonuk; a törvények és a hadsereg az ő uralmuk 
megvédésére szolgálnak. De a föld nem terem semmit magától, a szerszámok és gépek 
nem mozdulnak meg, csupán a munkások keze által. És a törvény üres betű, ha nincs sen
ki, aki annak engedelmeskedjék, aki azt erőszakkal végrehajtsa; a fegyveres erő, a gyilko
ló szerszámok tömege haszontalan szemét, ha nem állnak mögöttük emberek, akik azok
kal fellebbvalóik parancsára gondolkozás nélkül ölni készek.

A munkásság eddig nyomorban, rabszolgaságban tengődött, mert saját erejét önma
ga ellen fordította. Önállótlansága, tudatlansága, alázatos engedelmessége tette lehetővé, 
hogy egy ügyes és lelkiismeretlen kisebbség felhasználja őt a maga kényelmének eszkö
zéül hatalmának megszilárdítására. Valahányszor a munkások egy része jobb megélhe
tést, több szabadságot, egyszóval emberies életet igyekszik magának teremteni, mind
annyiszor csak maguk a munkások teszik ezt lehetetlenné; azok a munkások, akik mint 
sztrájktörők továbbra is hűségesen eltartják munkaadóikat; azok, akik mint katonák fegy
verrel védik meg a kapitalisták vagyonát és személyét.

De ha a munkások egy akarattal abbahagyják a munkát és megtagadják az engedel
mességet, senki sem állhat nekik ellent. Az uralkodó osztályoknak sem elég eszük, sem 
elég erejük nincs ahhoz, hogy csak a mindennapi száraz kenyeret is maguk szerezzék meg 
maguknak. Éppoly kevéssé volnának képesek arra, hogy fegyverrel kezükben megállják a 
helyüket a munkásokkal szemben — már csak azért is, mert olyan kevesen vannak. Ha a 
munkások nem dolgoznak többé számukra, ha azok nem tartják tiszteletben a tulajdon és 
államhatalom kiváltságait, nem fizetnek bérletet, kamatokat és adót, nem engedelmesked
nek a törvényeknek, rendeleteknek és a hivatalnokok parancsainak, nem működnek közre 
ezek végrehajtásánál, nem teljesítik a katonai szolgálatot -  akkor vérontás és rombolás 
nélkül összedől a kapitalista társadalom, megszűnik a tulajdon és az állam.
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Ez az általános sztrájk. A társadalmi forradalomnak, a munkásság teljes gazdasági 
felszabadulásának szükségképpen ezzel a lépéssel kell kezdődnie. De természetesen nem 
fog megállni ennél. Aközben, hogy a régi társadalom elenyészik, meg kell alkotni az újat. 
A munkásoknak azonnal birtokukba kell venniök az egész társadalmi gazdagságot. Ami 
élelem, ruházat és egyéb szükséges dolog a gyárakban, raktárakban, boltokban fel van 
halmozva, mindazt, amit a munkások előállítottak és amit mégis mindig nélkülöztek, 
vissza kell venniök és fel kell használniok, hogy egészséges, emberies életet teremtsenek 
vele maguknak. Művelés alá kell fogniuk a földet, munkához kell látniok a gyárakban, 
műhelyekben, egyszóval mozgásba kell hozniok az összes termelési eszközöket, hogy 
azokkal a saját számukra bőségben létrehozzák mindazt, amire szükségük van.

A munkának ezen szervezéséből fognak az új társadalom formái kialakulni. Ha a 
munkások megszűnnek mások számára dolgozni, eltűnik a dologtalan úri osztály, és így 
vége lesz minden uralkodásnak, minden politikai-hatalmi berendezésnek. Az emberek 
gazdasági szükségleteik, közös foglalkozásuk alapján önkéntes független megállapodás
sal fognak csoportokat alkotni, hogy munkájukkal előállítsák amire szükségük van és 
amit a helyi körülmények vagy saját hajlandóságuk szerint legjobban tudnak termelni. 
Ezek a csoportok majd egyesülnek, szövetkeznek közös munkákra, vagy megbeszélik 
egymás közt, melyik mit termeljen és szabad megegyezés szerint kicserélik termékeiket. 
Államra, törvényekre, hivatalnokokra és bíráskodásra nem lesz szükség, mindenki saját 
ura lesz, a saját életét fogja élni, melyet a saját bensejében élő szolidaritás fog eggyé ten
ni a többi emberek életével.

A szabad szocializmus feladata ma az, hogy a munkásokat erre előkészítse, hogy ön
tudatossá, önállóvá, összetartóvá tegye őket. Ennek pedig az a módja, hogy a jövő szabad 
kommunista társadalom eszményképe világosan álljon minden munkás szeme előtt, hogy 
az önálló cselekvés és a szolidaritás minden egyesnek vérévé váljon. A munkásságnak 
folytonosan gyakorolnia kell a független, közvetlen cselekvést és a kölcsönös segítséget, 
saját akaratának és erejének mindenütt, ahol lehet, érvényt kell szereznie.

Testvériség, 1906. április 21.
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Batthyány Ervin

A pártkongresszus alkalmából

E héten jönnek össze a magyarországi szocialista munkások küldöttei, hogy végigtekint
senek a szocializmus múlt évi haladásán, megállapítsák, milyen irányban haladjanak to
vább a jövő évben.

A szociáldemokrata párt küzdelme az elmúlt évben csaknem kizárólag az általános 
választói jog körül forgott; a kongresszus feladata lesz eldönteni, hogy ez így legyen-e a 
jövőben is. Bárhogy is határozzanak efelől a munkások, saját jól megfontolt meggyőződé
sük szerint kell határozniok és ezért tisztában kell lenniök a végcéllal, amelyre töreksze
nek és azzal, hogy az általános választói jog mennyiben segíti elő ezt a végcélt. És mivel 
erről a kérdésről nagyon különféleképpen lehet gondolkozni, szükséges, hogy a munkások 
mind a két ellentétes véleményt megismerjék és saját maguk ítéljék meg, melyiket tartsák 
helyesnek és célhoz vezetőnek.

Valamennyi szocialista megegyezik abban, hogy a szocializmus végcélja a munká
sok teljes gazdasági felszabadulása a kapitalizmus uralma alól, a bérmunkarendszer 
megszüntetése, a termelőeszközöknek a munkások köztulajdonába való vétele, a termelés
nek és a társadalmi életnek az összesség javára való szervezése. Efelől nem lehet kétség. 
De az eszközökben, melyekkel ezt a célt el igyekszenek érni, két ellentétes irány küzd 
egymással. Az egyik arra törekszik, hogy a munkások megszerezzék a politikai hatalmat, 
vagyis azt reméli, hogy ha a munkások képviselői többségbe kerülnek a parlamentbe, ak
kor ezek törvényekkel és határozatokkal meg fogják szüntetni a kapitalista gazdasági 
rendszert és megalkotják a szocialista államot, amely aztán a munkások számára szervez
ni fogja a termelést és a javak szétosztását. A másik azt tartja, hogy a munkásoknak a ki
zsákmányolás és elnyomás gazdasági alapjait kell megdönteniök, mégpedig saját közvet
len cselekvésük által; szakszervezeteik, sztrájk, bojkott útján, de különösen az általános 
sztrájk fegyvereivel egyre több engedményt kell a munkaadóktól kikényszeríteniök és 
ezáltal a kapitalizmust annyira gyöngíteniük, hogy végre a termelési eszközöket és az 
egész társadalmi gazdagságot saját maguk vegyék kezükbe; hogy az új társadalmi életnek 
felsőbb uralom és központi vezetés nélkül, az emberek szolidaritásából, önkéntes, szabad 
társulásából és megegyezéséből kell kialakulnia.

A munkásoknak egyaránt ismerniük kell ezt a két irányt. A szocializmus haladását 
semmi sem hátráltathatná inkább, mint az, ha egyoldalúan, önálló gondolkodás nélkül 
csak az egyiket követnék. Egy élénk, alapos vita, melyben mind a két fél egyaránt a kér
dés tisztázását és az ügy érdekét tartja szem előtt és tiszteletben tartja az ellenfél becsüle-
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tes szándékát és őszinte meggyőződését, semmiképp sem árthat a szocializmusnak; sőt ez 
az egyetlen, ami a mozgalmat egészségben és friss erőben tarthatja.

Ne féltsük a szocializmus egységét a vélemények ezen összecsapásától! Az igazság a 
fő és az, hogy ez az igazság minden egyes ember vérébe menjen át, hogy a párt ne egy tö
meg legyen, mely egyes jelszavak, egyes át nem értett tantételek után indul, hanem hogy 
az öntudatos, függetlenül gondolkodó emberekből álljon!

Éppen ezt féltem én az általános választói jogba vetett túlzott bizalomtól. Az olyan 
ember, aki mindent a parlamenttől, a törvényektől vár, az lassanként elszokik attól, hogy 
saját magában bízzon. Másokra hagyja, hogy helyette gondolkozzanak, helyette csele
kedjenek, róla gondoskodjanak és ezzel egyre több hatalmat ad másoknak maga felett. 
Márpedig az embernek az ember felett való hatalma, az uralkodás, forrása a társadalom 
minden bajának. Az uralkodás formái változnak és újra változhatnak, de azért a kizsák
mányolás és elnyomás megmaradnak. A szocializmusnak egyszer és mindenkorra meg 
kell szüntetnie az uralkodást, a társadalmat teljesen új alapon, a szolidaritás, a testvéri
ség, az emberi egyenlőség alapján kell felépítenie. De erre csak erős egyéniségű szabad 
emberek képesek, akik nem indulnak mások után, nem függnek másoktól, akiket nem köt 
fegyelem, szabály és törvény, kiknek egyedüli törvénye és irányzója: saját maguk meg
győződése.

Arra kell törekednie a szocializmusnak, hogy a munkások ilyen emberekké fejlődje
nek. És azok is, akik a politikai küzdelemnek nagyobb fontosságot tulajdonítanak, mint 
én, be fogják látni, hogy az legalábbis nem elégséges ehhez. Szükségünk van a közvetlen 
gazdasági harcra, egyrészt, hogy az magasabb bérek, rövidebb munkaidő és tisztességes 
munkaviszonyok kiküzdése által a lehető legrövidebb idő alatt emberies viszonyokat te
remtsünk mindazoknak, akik számára ma nélkülözés, nyomor és állati sors minden fejlő
dést lehetetlenné tesz; másrészt, hogy felébresszük a munkásokban az önbizalmat, a társa
dalmi felelősség érzését, az önálló cselekvésre való képességet. A pártkongresszusnak 
mindenesetre foglalkoznia kell ezzel a kérdéssel, mert nagyrészt az ő állásfoglalásától 
függ a szociáldemokrata párt jövendő magatartása.

Testvériség, 1906. június 2.
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B atthyány Ervin

Politikai és gazdasági tömegsztrájk

Az általános sztrájk eszméje egyre jobban terjed a munkások között. Mindinkább belát
ják, hogy a munkásságnak, gazdasági helyzetéből kifolyólag, csak egy igazán erős fegy
vere van: és ez az, hogy megtagadja munkaerejét attól a társadalmi rendszertől, mely őt 
kizsákmányolja és elnyomja, és amely csakis az ő munkája által áll fenn.

Minálunk azonban eddig csak az általános sztrájk egyik formájával foglalkoztak. 
A latin nyelvű országokban — Francia-, Olasz- és Spanyolországban — az általános sztráj
kot a gazdasági követelések kivívására szolgáló eszközül tekintik. A munkások leteszik a 
szerszámot, hogy ezzel közvetlenül kényszerítsék a munkaadót, hogy magasabb bért fi
zessen rövidebb munkaidőért, hogy tisztességes munkaviszonyokról gondoskodjék, hogy 
a munkások szervezetét elismerje stb. És mivel egy üzem munkásai az egyesült munka
adókkal szemben úgyszólván tehetetlenek, tehát az egész szakma vagy vidék, esetleg az 
egész ország munkásai szolidaritást vállalnak és együttes munkabeszüntetésükkel kény
szerítik a munkaadókat követeléseik megadására. Ezzel szemben Németországban és mi
nálunk is, csak a politikai tömegsztrájkot tartják lehetségesnek és szükségesnek. Ha az 
államhatalom nem adja meg a munkások politikai jogait -  különösen az általános válasz
tói jogot - , vagy a meglévőket el akarja rabolni, akkor tagadja meg a munkásság a mun
kát, amíg jogait ki nem vívta vagy nem biztosította. Ebben az értelemben határozott a 
szociáldemokrata párt legutolsó gyűlése is.

A munkásság gazdasági helyzetének javulása, éppúgy, mint a politikai szabadság, 
csak eszközei a szocializmusnak. A végcél: a munkások teljes gazdasági felszabadulása, a 
magántulajdon, a bérmunkarendszer, az állam megszüntetése: a szabad kommunizmus. 
Ezért szükséges, hogy a munkás megélhetése és munkája egészséges, emberies legyen, 
mert éhező, agyongyötört, elsatnyult emberek nem alkothatják meg a szocialista társadal
mat; szükséges, hogy gondolatainak kifejezésében és terjesztésében, szabad mozgásában, 
egyesülésében, szervezkedésében ne legyen korlátozva, mert enélkül nem küzdhet a kapi
talista rendszer ellen. Ennek a két dolognak meg kell lenni mielőbb, mert minden halasz
tás nehezebbé teszi a munkásosztály fejlődését és küzdelmét.

Két útja van annak, hogy ezt elérjük: az egyik a politikai küzdelem, a parlamentariz
mus, mely az általános választói jog alapján, a nép képviselői által hozott törvényekkel 
akar a munkások helyzetén segíteni; a másik a munkások közvetlen cselekvése, melynek 
legfontosabb megnyilvánulása az általános sztrájk.
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Az általános választói jog és az általános sztrájk tehát egyaránt eszközei annak, hogy 
a munkásság a szocialisztikus fejlődés előfeltételeit: gazdasági helyzetének javulását és 
politikai szabadságait megszerezze.

Már többször kifejtettem, hogy én a közvetlen cselekvést nemcsak sokkal fontosabb
nak tartom, de azt hiszem, hogy a szocializmus tulajdonképpen csak ezáltal haladhat elő
re. Csakis a közvetlen cselekvés gyakorlása által fejlődhetnek a munkások igazán öntuda
tos, önálló gondolkozásra és cselekvésre képes emberekké, akik a szocialista társadalmat 
saját akaratuk szerint, saját erejükből meg tudják alkotni; csakis a közvetlen cselekvés ál
tal érvényesíthetik minden egyes esetben saját valódi szükségleteiket és törekvéseiket. De 
tekintsünk most el ettől: annyi bizonyos, hogy az általános választói jog, mint eszköz, 
semmi esetre sem ér többet az általános sztrájknál -  hogy azzal semmi esetre sem lehet a 
kitűzött célt jobban, gyorsabban és biztosabban elérni. A munkásság gazdasági és politi
kai követeléseinek kivívására alkalmazhatja az egyiket vagy a másikat, vagy mind a ket
tőt, ahogy az meggyőződésének és a körülményeknek leginkább megfelel. De hogy az 
egyik eszközt, az általános sztrájkot -  amely annyi erőt és áldozatot kíván -  csupán csak 
arra használja fel, hogy azzal nem magát a célt, hanem csak egy másik eszközt — és még 
ehhez a kisebb értékűt, az általános választói jogot — szerezze meg, ez megbocsáthatatlan 
tévedés volna!

Az általános sztrájk csak úgy sikerülhet, ha teljesen meg bírja akasztani a kapitalista 
termelést és a polgári társadalom mindennapi éltének rendes menetét. A munkaadók és az 
állam érdekeit, az úri közönség kényelmét komolyan kell megtámadnia, hogy őket hatal
muk egy részének feladására bírja. Vagy elég erős a munkásság ehhez, vagy nem. Ha elég 
erős, ha megvan benne a kellő szolidaritás, szervezettség, lelkesedés és kitartás, akkor az 
ő kezében van a hatalom, ő szabhatja meg milyen feltételek mellett akarja újból megkez
deni a munkát.

Gondoljuk el egy percre, mit is jelent az, hogy: általános sztrájk. A szántóföldeken 
learatlanul romlik a gabona, az istállókban étlen-szomjan áll a jószág. A városokban 
elalszik a világítás, elapad a vízvezeték, megáll a villamos, a gyárak és műhelyek üre
sen, a vasút nem közlekedik, a távíró nem hoz hírt, a posta elmarad, a boltok és vendég
lők zárva vannak, nincs újság, kenyér, hús, tej, zöldség. És a munkások milliói, akik ezt 
véghezvitték, miután letették a szerszámot mint egy ember, hogy a kapitalista rendszer 
átkos gépezetét megállítsák, most, mikor ez a rendszer megbénítva, az ő kegyelmükre 
bízva hever előttünk, ne követeljenek egyebet, mint az általános választói jogot! Visz- 
szatérjenek a régi nyomorúsághoz, a régi járomba, anélkül, hogy helyzetükön egy csi
petnyit javítottak volna, anélkül, hogy egy félórával kevesebbet dolgoznának, egy kraj
cárral több bért kapnának? Elégedjenek meg azzal, hogy ezentúl ők is szavazhatnak, 
hogy ezáltal esetleg néhány szocialista képviselő jut a parlamentbe, akik talán keresztül
viszik, hogy az országgyűlés megszavaz néhány munkásvédő törvényt, és bízzanak meg 
a kormány és a munkaadók jóakaratában, hogy azok végre fogják hajtani ezeket a törvé
nyeket?

Hiszen ez tisztára őrültség volna! A munkások ezzel azt bizonyítanák be, hogy nem
csak nem tudnak, de nem is akarnak maguknak jobb sorsot teremteni!

A sztrájk természeténél fogva a gazdasági harc fegyvere. A munkások törekvése 
-  amíg a mai társadalmi rendszert teljesen meg nem dönthetik -  az, hogy munkaerejüket
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mentői drágábban adják el a munkaadónak. Mennél jobban összetartanak a munkások, 
annál erősebbek, és annál többet bírnak munkájukért kikényszeríteni. Az általános sztrájk 
pedig a munkások összetartásának legerősebb megnyilatkozása, tehát képes arra, hogy 
munkájukért a jelen viszonyok közt a legmagasabb értéket vívja ki.

Erre az általános sztrájkra kell előkészülnünk. Minden szakmának, minden egyes 
üzem munkásainak alaposan megfontolva, pontosan meghatározva meg kell állapítaniok 
a maguk követeléseit, melyek azonnali szükségesek és megvalósíthatók. Egy közös 
megegyezéssel meghatározott időben a munkaadóik elé kell ezeket terjeszteniök; és ha a 
munkaadók nagy többsége nem teljesíti azokat, valamennyiüknek abba kell hagyniok a 
munkát mindaddig, amíg mindannyioknak követelései nem teljesültek. Természetesen 
emellett a munkások politikai követeléseiket is kifejezhetik és ha elég erőseknek érzik 
magukat ehhez, kijelenthetik, hogy az új munkafeltételek mellett sem lépnek munkába 
mindaddig, amíg azokat az országgyűlés meg nem szavazta. Ezek közt mindenesetre 
legelső helyen áll a korlátlan személyes, egyesülési, gyülekezési, szólás- és sajtószabad
ság, és az összes ezzel ellenkező törvények és rendeletek azonnali eltörlése. Ezenkívül 
persze helyet találhat köztük az általános választói jog is. De alapjában az általános 
sztrájk csak gazdasági lehet, a gazdasági követelések győzelmén kell megfordulnia.

Ez az egyetlen módja annak, hogy az általános sztrájk sikerüljön; és ez az egyetlen 
cél is, amely megéri a vele járó óriási erőfeszítést. A munkásságnak ezzel az egy csapással 
ki kell várnia az emberies megélhetés elengedhetetlen feltételeit az összes munkások szá
mára; biztos alapot kell teremteni ezzel minden jövő fejlődés számára. Csak azáltal, hogy 
a harc közvetlen gazdasági eredményekért folyik, válhatik a sztrájk egészen általánossá. 
Ne felejtsük el, hogy a munkásságnak csak egy része szervezett. Csak egyedül nem vihe
tik keresztül az általános sztrájkot; magukkal kell ragadniok a szervezetlen munkások tö
megét. Ez egy cseppet sem nehéz, ha gazdasági érdekeikről van szó. A legegyszerűbb 
munkások is, akik soha hírét sem hallották a szocializmusnak, megértik, hogy ha vala
mennyien összeállnak és nem dolgoznak, ezzel kényszeríthetik a munkaadót, hogy né
hány koronával többet fizessen. Ez a magasabb bér vagy rövidebb munkaidő nekik és csa
ládjuknak életkérdés, amelyért lelkesedéssel és kitartással fognak harcolni; de hogy a 
munkát otthagyják és elessenek attól a kis keresettől is, amely éppen életben tartja őket, 
azért, hogy majd a képviselőválasztásnál ők is szavazhassanak -  amiről azt sem tudják, 
hogy az mire jó - , ezt nem fogják megtenni. És igazuk lesz.

Ha pedig az egész országban csak az a 7000 szervezett szociáldemokrata munkás 
sztrájkol és a többi dolgozik: és így kapitalista termelés és társadalmi élet tovább döcög a 
maga rendes kerékvágásában -  akkor hiábavaló minden! Egy ilyen politikai tömegsztrájk 
nem egyéb egy nagymértékű jámbor tüntetésnél, mely sem a választói jogot, sem a szer
vezetek tiszteletben tartását nem fogja kivívni.

A munkásságnak küzdelmében nem szabad másra számítania, mint saját erejére. 
Csak a tényleges szükség nyomása alatt fog az uralkodó osztály a munkások követelései
nek engedni, erre pedig csak a legmesszebbmenő gazdasági általános sztrájk képes. Azzal 
érvelnek az utóbbi ellen, hogy ez az egész polgári társadalmat a munkásság törekvéseinek 
elkeseredett ellenségévé teszi, míg a választói jogért megindított politikai tömegsztrájk
nál a munkások a demokratikus polgárság rokonszenvére és támogatására számíthatnak. 
De ha a munkások igazán rá volnának szorulva a polgári elemek segítségére, akkor nem
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csak gazdasági tekintetben maradnak örökkön-örökké bérrabszolgák, hanem az általános 
választói jog így, ha azt ők nagy áldozatok árán kivívták, szintén csak a polgári osztály 
uralmának megerősítésére fog szolgálni.

*

Tudom, hogy az általános sztrájk ezen felfogása nem egyezik a szociáldemokrata párt ve
zetőinek álláspontjával. De meggyőződésem szerint a szocializmus ügyének és a ma
gyarországi munkásságnak ártanék vele, ha nézetemet elhallgatnám. Nem arra van szük
ség, hogy valamennyi szocialista okvetlenül és mindenáron egy véleményen legyen 
mindenben; hanem arra, hogy megtaláljuk a legjobb eszközöket a munkásság helyzetének 
javítására, és ezáltal a szocialista társadalom megvalósítására; és hogy ebben a munkában 
mindenki legjobb tehetsége szerint részt vegyen. Lehet, hogy abban, amit előbb elmond
tam, igazam van, lehet, hogy nincs; de hogy nincs igazam, azt csak úgy hiszem el, ha ér
veimet nyomatékos ellenérvekkel megcáfolják.

Testvériség, 1906. június 16.
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Batthyány Ervin

A szervezkedés alapjai

A legfontosabb eszköz, mellyel a munkások sorsukon javíthatnak: a szervezkedés.
Szervezkedésnek nevezzük azt, ha az egy szakmában vagy egy helyen együtt dolgo

zó munkások kölcsönös támogatás céljából egyesülnek, hogy így közösen állapítsák 
meg, milyen feltételek mellett akarnak dolgozni. Ezen követeléseiket egyesült erővel 
igyekezzenek érvényesíteni és általában jobb munkaviszonyokat küzdjenek ki maguk
nak, és egymást kölcsönösen segítsék. A munkásoknak ilyen egyesülését nevezzük mun
kásszervezetnek.

A szervezett munkások tanulnak és gondolkoznak és ezért belátják, hogy minden, 
ami sorsukon javíthat -  akár pillanatnyi segítség, akár gyökeres átalakulás —, csak saját 
együttes akaratuknak és erejüknek eredménye lehet. Nem bíznak bárgyú módon a jövő
ben, nem hiszik, hogy valami csoda, valami felsőbb jóakarat -  isteni vagy állami gondvi
selés -  segíthet rajtuk, hanem ehelyett a világos tapasztalatokon és helyes ítéleten alapuló 
józan emberies felfogással tekintik mindazt, ami körülöttük van.

Az öntudatos munkás számára a szervezet az az egyesülés, mely összes érdekeit, 
minden kívánságát magában foglalja, és ezért megfelel valamennyi szükségletének. Ez az 
egyesülés teszi lehetővé azt, hogy nap nap után küzdjön a munkaadó ellen megélhetésé
nek javulásáért és kisebb követeléseinek teljesítéséért.

De ez még nem minden! Ezen egyesülés teszi lehetővé a kizsákmányoló tulajdon 
(a kapitalizmus) megszüntetését és a társadalom újjáalakítását is.

Nem természetes-e, hogy az egy szakmához tartozó kizsákmányolt munkások össze
jönnek, megértik egymást és egyesülnek közös érdekeik és közvetlenül elérhető követelé
seik védelmére?

Másrészről, ha elgondoljuk a kapitalista társadalom összeomlását és egy új társada
lom felépülését, nem lehet kétség arról, hogy ezek közt az új viszonyok közt az emberek 
legelőször is a közös foglalkozás, és közösen végzett munka szerint fognak csoportosulni, 
és hogy ez az egyesülés lesz számukra mindig a legfontosabb.

A munkásszervezet tehát mindig legelső, legegyszerűbb alkotórésze a társadalom
nak. A jelenben ez az eszköz, mellyel a munkások az elnyomás ellen küzdenek és jogaikat 
védelmezik. A jövőben ez lesz az alap, melyen az új, egészséges társadalom fel fog épül
ni, az a társadalom, melyben nem lesz kizsákmányolás és elnyomás.

A társadalomnak ez a fejlődése az emberi természet követelménye.
Az ember természeténél fogva társaságban élő állat. Nem képes — és sohase volt ké

pes -  magában, egyedül megélni. Nem is lehet elképzelni, hogy másképp élhessen, mint
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társadalmi csoportokban. Az ember így élt kezdettől fogva, akármilyen kezdetlegesek és 
egyszerűek is voltak ezek a csoportok. Ezért nincs szükség semmiféle erőszakra és kény
szerre ahhoz, hogy a társadalom fennálljon; minden felsőbb uralomnál sokkal jobban
összetartja azt a természeti szükség.

De az uralkodó osztályok természetesen mindig ürügyet és igazolást kerestek hatal
muk fenntartására; és azon igyekeztek, hogy az igazságot elrejtsék és elferdítsék. Legerő
sebb fegyverük volt ebben a vallás, mely azt hirdeti, hogy az ember egy szigorú, önké
nyes isten uralma alá van vetve, mely örök rettegésben, örök szolgaságban tartja őt. Es 
amikor az emberek lassanként belátták ennek hazugságát és esztelenségét, a hatalom bir
tokosai a tudomány által igyekezték uralmukat jogos színben feltüntetni.

Azt állították, hogy az embereket egy „társadalmi szerződés” köti egybe, mely szerint 
mindenkinek le kell mondania szabadsága egy részéről a többi ember érdekében. Majd az
zal akarták a társadalmi egyenlőtlenséget megmagyarázni, hogy a természetben folytonos 
harc uralkodik a megélhetésért, amelyben az erősek elnyomják a gyöngéket. A gazdagok, 
hatalmasak ilyen „erősek”, és így uralmukon nem lehet változtatni.

De mindez nem igaz. A tudományos kutatás semmi bizonyítékot sem talál arra, hogy 
az emberek valaha magányosan éltek volna; ellenkezőleg, a legrégibb maradványok mind 
azt mutatják, hogy csoportosan éltek. És ez nem lett volna lehetséges, ha örökös harcban 
állottak volna egymással. Az emberek a természet viszontagságai ellen éppen csak úgy 
tudták magukat fenntartani, hogy összetartottak, egyesültek a küzdelemre.

Ezeknek a hazug okoskodásoknak az az egyetlen célja, hogy a nép elnyomását és ki
zsákmányolását megkönnyítse. El is érték velük azt, hogy az emberek ebben a hitben le
mondtak szabadságukról és beletörődtek sorsukba, mert gondolkodás nélkül elhitték azt, 
hogy minden ember szabadsága korlátozva van a többi ember szabadsága által.

De ha ez igaz volna, akkor az emberek közt örök ellenségeskedés uralkodnék. Min
den haladás lehetetlen lenne így, mert az élet vadállatok szakadatlan harcából állana, és 
mivel mindenki csak a mások károsításával elégíthetné ki érdekeit, a háborúságnak, a ke
gyetlenkedésnek sohase lenne vége.

Belátjuk, hogy mindezen állítások dacára, melyek azt akarják velünk elhitetni, hogy 
a társadalom harcmező, és hogy az emberek csak egymás rovására élhetnek, mégis csak 
haladt az emberiség és gyökeret vert az összetartás érzése. A testvéries együttélésre való 
hajlandóság tehát előbbre való, mint a küzdelem a megélhetésért.

Némelyek azt hozzák fel ez ellen, hogy a haladást az állam tette lehetővé, hogy az 
oltotta be az emberekbe és tartotta fenn a békét és a szelídebb erkölcsöket. De a valóság
ban azt látjuk, hogy az állam mindig a hatalom eszköze volt egyesek vagy egy csekély 
számú osztály kezében, mellyel azok a nép nagy tömegét kizsákmányolták és elnyomták; 
és hogy a nép könnyebben alávesse magát ennek a „rend”-nek, elhitették vele, hogy a 
„természetes jogairól” való lemondás első feltétele a „társadalmi szerződésnek”.

Azzal, amit az uralkodó osztály szabadságnak nevez, szembe kell helyeznünk az iga
zi szabadság felismerését, mely megfelel az igazságnak és mely a küzdelemre való egye
sülés következménye; és eszerint minden ember szabadsága annál nagyobb, mennél na
gyobb embertársaink szabadsága.

Mennél önállóbban, szabadabban élnek az emberek a társadalomban, annál köny- 
nyebben jön létre köztük az önkéntes megegyezés, mely által feleslegessé és lehetetlenné
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válik minden felsőbb izgató hatalom beavatkozása, és ez biztosít minden egyes embert is 
az elnyomatás és kizsákmányolás ellen. A testvériség, az élet számára való egyesülés erő
sebb az uralkodó kisebbségek szétválasztó, „rendező” hatalmánál. Ezért haladt előre a 
társadalom. Ezért nem volt az emberiség története csupán vérengzés és rombolás.

A szabadság ezen eszméjének a munkások vérébe kell átmennie, hogy a beléjük 
plántált hamis okoskodások többé ne fogjanak rajtuk. Meg kell érteniük, hogy az emberi
ség legfőbb ereje az egyesülés a küzdelemre, a szervezkedés!

Testvériség, 1906. június 6.
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Batthyány Ervin

Vitás kérdések

Egy fiatal, feltörekvő mozgalomban, mint amilyen a szocializmus, szükségképpen sok 
mindenről megoszlanak a vélemények. Csak egy hosszú idő óta megállapodott, megcson
tosodott gondolatkörben lehetséges az, hogy minden dologról meghatározott változhatat- 
lan nézetek, elvek és szabályok létezzenek. De ott, ahol az igazság az új társadalmi alaku
lás útjait keressük, ott mindenkinek meg kell lennie a maga önálló véleményének és csak 
ezeknek összeütközése, egymásra való hatása teremtheti meg az igazi haladást.

Két fő irány küzd most a szocializmusban; mind a kettő eltérő felfogások alapján, 
különböző utakon igyekszik megoldani a társadalmi felszabadulást. A következőkben rö
viden vázolni akarom mind a kettőt, hogy aztán a munkások elfogulatlanul, saját belátá
suk szerint ítéljék meg azokat és válasszanak közülük.

*

A társadalmi fejlődés törvényei szükségszerűen a kollektivizmus felé hajtják az emberisé
get. A termelés, a gazdasági élet mindegyre szélesebb körű és bonyolultabb lesz. Mindig 
tökéletesebbek lesznek a gépek, egyre nagyobb lesz a munkamegosztás, folyton nagyobb 
munkástömegek zsúfolódnak össze a termelési központokban. A nagyüzemek és vállala
tok egyre nagyobbak lesznek és magukba szívják a kisebbeket, a termelési eszközök egy
re kevesebb ember kezében összpontosulnak. Ez a fejlődés feltartóztathatatlanul halad to
vább, ez ellen az emberek semmit se tehetnek. A munkásság feladata az, hogy ezt az egész 
óriási szocializált gazdasági gépezetet egyesek kezéből a társadalom kezébe vegye át. 
Vagyis, a munkásosztálynak meg kell szereznie a politikai hatalmat, és ennek segítségé
vel ki kell sajátítania a nagytőkéseket.

Ezzel az összes termelési eszközöket és az egész gazdasági életet egyes birtokosok 
helyett a szocialista állam veszi át. Ő lesz az egyetlen tulajdonos, termelő és munkaadó. 
Egy, az általános választói jog alapján megválasztott parlament fogja törvényeivel meg
határozni és szervezni a termelés rendszerét. Egy általa megbízott kormány fogja megha
talmazottal és hivatalnokai útján ezen törvényeket végrehajtani és a társadalom életét 
igazgatni. Ez a központi vezetőség és annak helyi bizottságai fogják megállapítani az 
egyes üzemek munkáját, a munkabéreket és munkaidőt, a különböző fogyasztási cikkek 
árát, és gondoskodnak a közegészségügyi, nevelési, művelődési intézményekről -  egy
szóval á munkás összes szükségleteiről és egész sorsáról.
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Hogy pedig ezt elérjük, a munkásoknak elsősorban meg kell szerezniük az általános 
választói jogot, és ennek segítségével mennél több szocialista képviselőt kell a parlament
be küldeniük. Ha ezek a képviselők az országgyűlésen többségbejutnak, akkor majd meg 
fogják szavazni a kapitalisták kisajátítását és a termelőeszközök közvagyonná tételét, és 
törvényeket hoznak a szocialista társadalom megalkotására. Addig is pedig amennyire le
het, úgy fogják befolyásolni a parlamentet és a kormányt, hogy az a politikai jogok és 
munkásvédelmi intézkedések törvénybe iktatásával javítson a munkásosztály sorsán.

Ez a szocializmus egyik fő iránya: a parlamenti szociáldemokrácia.

*

A társadalom olyan, amilyenné azt az egyes emberek teszik: az egyének életéből, akara
tuknak, törekvésüknek, cselekedeteiknek összeműködéséből alakul ki a társadalom élete. 
Az ember pedig fejlődése folyamán mindinkább saját egyéniségének legteljesebb kifejté
sére, a legtágabb értelemben vett emberi, boldog életre törekszik. És mindinkább felfogja 
azt, hogy ez csak a vele együtt élő emberek ugyanilyen boldogulása által, a szolidaritás, 
egyenlőség, testvériség és kölcsönös segítség útján lehetséges.

A jövő társadalmában tehát meg kell szűnnie minden uralkodásnak, az ember minden 
alávetettségének, elnyomatásának és kizsákmányolásának az ember által. Az emberek kö
zös hajlamok, közös szükségletek, közös foglalkozás alapján fölépülő szabad csoportokat 
fognak alkotni, melyekben mindenki legjobb erejéből fogja azt a munkát végezni, amelyre 
a legalkalmasabb, és annyit fog a közös munka gyümölcséből elfogyasztani, amennyire 
szüksége van. Csak a csoportok egymás közti önkéntes megegyezéssel és társulással fog
ják elrendezni a gazdasági és társadalmi életet, maguk a munkások fogják ez úton saját 
szükségleteikhez mérten megalkotni mindazon közintézményeket, melyek mindenki szá
mára bőséges, egészséges és szép életet biztosítanak.

Az új társadalom tehát csakis úgy valósulhat meg, ha a munkások öntudatos, önállóan 
gondolkodó és cselekvő emberekké fejlődnek, és saját közvetlen cselekvésükkel vetnek 
véget elnyomatásuknak és kizsákmányolásuknak. Ezt pedig úgy érhetik el, ha a munkaere
jüket és minden egyéb szolgáltatást, úgymint az adófizetést, katonai és rendőri szolgálatot 
stb. egyértelműen megtagadják a kapitalista államhatalomtól, vagyis kimondják az általá
nos társadalmi sztrájkot. Miután a kapitalizmus és az állam életét ily módon lehetetlenné 
tették, saját kezükbe kell venniük az összes termelőeszközöket és az egész társadalmi gaz
daságot. Szakszervezeteik útján, melyek a jövő társadalom alakulásának csíráit képviselik, 
kell a termelést és az egész gazdasági és társadalmi életet tovább vezetniük, anélkül, hogy 
egy központi hatalom vagy vezetés beavatkozására alkalmat szolgáltatnának.

Az egész mai szocialista mozgalomnak ennek előkészítésére kell irányulnia. A forra
dalmi független szakszervezetek kiépítése, az önálló cselekvés folytonos gyakorlása, a 
munkások megélhetésének és helyzetének folytonos javítása a közvetlen gazdasági harc 
minden fegyverével: általános és részleges sztrájkok, bojkottok, a kapitalizmus minden
nemű károsítása útján, az államhatalom fegyveres erejének megbénítása az antimilitarista 
propaganda által -  ezek a munkásság feladatai.

így fogja fel a dolgot a szocialista mozgalom másik fő iránya: a forradalmi anarchi
kus szocializmus.

*

225



Szabatosan és pártatlanul igyekeztem jellemezni ezt az egymással küzdő két irányzatot; 
hadd ítéljék meg az elvtársak mind a kettőt szintén pártatlanul, elfogulatlanul, a maguk 
eszével; és azután válasszanak a kettő közt.

Én a magam részéről meg vagyok győződve arról, hogy csak az anarchikus szocia
lizmus vezethet a munkásság felszabadításához; hogy a munkások helyzetének minden 
változása csak maguknak a munkásoknak önálló közvetlen akarata és cselekvése által jö
het létre, és nem megbízott képviselők vagy egy központi felsőbb vezetés intézkedései ál
tal. Meg vagyok győződve arról is, hogy a munkások azzal, hogy másokra bízzák sorsuk 
intézését, egyre jobban elveszítik az önálló cselekvésre való képességüket, egyre inkább 
új urakat, egy új kiváltságos osztályt teremtenek maguknak; és hogy, ha a szociáldemok
rata állam ilyen körülmények közt megvalósulna, az a mainál sokkal irtózatosabb rabszol
gaságot jelentene a munkások számára.

De ez az én véleményem. Más embernek más véleménye lehet erről; mindenképpen 
az a fontos, hogy az az ő saját véleménye legyen és ne valaki másé. Veszte volna a moz
galomnak az, ha az elvtársak bárki, vagy bármi iránt való tekintetből elhallgatnák, meg
változtatnák vagy alárendelnék a saját önálló meggyőződésüket. Ezekről a dolgokról kell 
vitatkozni; és ennek nem szabad útjába állnia sem egy pártvezetőségnek, sem egy megál
lapított programnak, sem egy kongresszus határozatainak.

*

Utóirat: A Testvériség szerkesztősége a fenti kérdések tisztázására szükségesnek tartja, 
hogy azok felett egy alapos, kimerítő vita induljon meg, és e célra felajánlja a Testvériség 
lapját mindenkinek, aki ahhoz szabatosan és tárgyilagosan hozzá kíván szólni. Felszólítja 
tehát a Testvériség összes olvasóit, hogy küldjék be megindokolt véleményüket a követ
kező kérdésekről: 1. A munkások teljes felszabadulását milyen társadalmi alakulás által 
gondolják legjobban megvalósítandónak; és 2. Mit tehet a munkásság, hogy ezt a társa
dalmi alakulást létrehozza, és helyzetén általában javíthasson?

Elvtársi üdvözlettel: 
a Testvériség szerkesztősége

Testvériség, 1906. június 14.
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W eisz Jakab

Vitás kérdések

A Testvériség 20. számában gróf Batthyány elvtárs röviden elébünk tárja a szociáldemok
rácia és a forradalmi anarchikus szocializmus fő irányát. Ha e két elvet összemérem, sze
rény nézetem szerint az anarchikus szocializmus előnyben van; mert minden józan gondol
kodó szociáldemokrata tudja, és ha nem önző tudnia kell, hogy bármilyen állam, legyen az 
polgári vagy szociáldemokrata állam -  hogyha egyszer állam -  szuverén hatalommal bír, 
és mint ilyen, üdvös az emberi szabadságra nem lehet. Mert az emberi szabadság akarata 
elé akadályokat gördít és azt megbénítja. Mielőtt az anarcho-szocialistához átpártolnék, 
számolnom kell a körülményekkel. Vajon könnyebben valósítható-e meg az anarcho- 
szocializmus, mint a szociáldemokrácia? A francia forradalom nem annyira a burzsoák, 
mint a Vendée által bukott el. A mostani munkásmozgalomban nagyobbak a vendée-k szá
ma, mint a francia forradalom idejében. A munkásság nagy része (sajnos még a szerveze
tekben is) ingadozó még. Ha az egyéni akarat az anarcho-szocializmus szerint a munkások 
kérdésében is teljesen szabadon érvényesül, úgy könnyen megtörténik az, hogy ellenmoz
galom esetén ezen ingadozó elemeket el lehet csábítani, mert a csáb mindig szebb alakban 
mutatja be magát, mint a valóság. A pártfegyelem az, amely a munkásokat — nolens volens 
-  öntudatra ébreszti, és műveli, ha kellően kultúrálva lesz.

Csak akkor lehet Batthyány elvtárs szerint: „veszte a mozgalomnak az, ha bárki 
vagy bármi iránt való tekintetből elhallgatnák, megváltoztatnák vagy alárendelnék a saját 
meggyőződésüket”. A meggyőződés pedig az öntudatnak kiegészítő része. A munkásság
nak óriási része még nincs szervezve. A szervezett munkások sem mind kellően öntudato
sak, mert a szórakozási idejük még oly csekély, hogy a maguk művelődésére kevés időt 
fordíthatnak. Hogy „a munkások öntudatos, önállóan gondolkodó és cselekvő emberekké 
fejlődjenek”, ahhoz a szociáldemokrácia taktikája szerint fokozatos vívmányok kellenek. 
A munkabérek javítása és a munkaidő rövidítése által, ami lehetséges a gépek folytonos 
fejlődése következtében anélkül, hogy a produkcióban zavar állana elő, vagy a munkások 
számát leszállítanók. „Az adófizetést, katonai és rendőri szolgálatot stb. egyértelműen 
megtagadni a kapitalista hatalomtól” csak úgy lehet, ha egyetértés van. Ez pedig a szo
ciáldemokráciának egyik fő tanítása, amit szolidaritásnak nevezünk.

A többiekben is kevésbé térünk el a Batthyány elvtárs által propagált elvtől, csak az 
egyéni függetlenítést korainak tartjuk még, mert nem érett meg az egész emberiség arra, 
hogy függetlenségét határozottan javára fordíthassa. De a szociáldemokrácia nem korlá
tozza senkinek a függetlenségét, éppen úgy a véleménynyilvánítását sem, hanem szépsze
rével igyekszik hatni egyesekre, hogy az öntudatot bennük felébressze. Míg az összmun-
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kásság öntudatra nem ébred, nem találom korszerűnek elébük tárni e két elvet (mely, ha 
nem tekintjük a kevés eltérést -  egy) hogy válasszon. Várjuk be a munkásság öntudatra 
ébredését, akkor maga fogja megválasztani a helyes irányt. Biztos vagyok benne, hogy 
akkor nem fog megtűrni semmiféle uralmat maga felett, mert teljes tudatában lesz, hogy ő 
az erő és a hatalom. Akkor, ha a szociáldemokrácia államhatalma szintén olyan súlyként 
fog nehezedni az emberiség szabad akaratára, mint például a mostani államhatalom, vagy 
mint Batthyány elvtárs mondja, még jobban, akkor korszerű lesz, hogy az anarcho- 
szocializmus előtérbe lépjen. És minthogy a tömeg művelt és öntudatos lesz, nagyon 
könnyen keresztülvihető lesz az egyén teljes és korlátlan függetlenítése.

Azért minden elvtársnak ajánlom, hogy a szociáldemokrácia piros zászlója alatt cso
portosuljanak még most, és igyekezzenek belevonni minden munkást. Szervezkedjenek 
gazdaságilag és politikailag. Gazdaságilag, hogy jobb munkabéreket, könnyebb megélhe
tést, munkaidő rövidítést vívjanak ki, hogy több szabadidejük legyen önművelődésükre. 
Politikailag pedig azért, hogy munkásvédő törvények megalkotását vívják ki, és hogy 
őket a gazdasági haladásba meg ne akadályozhassák. Ez lassúbb tempó ugyan, mint az 
anarcho-szocializmus tempója, de biztos eredmény van kilátásban. Előbb építenünk kell, 
hogy rombolhassunk, mert azon magasztos épületnek, melyet jövő társadalomnak neve
zünk nem szabad e polgári társadalom romjain felépülnie, mert e romok könnyen megmé
telyeznék azt az építményt. Építsük fel előbb az igaz szociáldemokrata társadalmat, és ha 
nem fog megfelelni, akkor azt is lebontjuk és annak romján feltétlenül fel fog épülni az a 
társadalom, mely minden ízében „szabad” lesz.

*

(Nem tudjuk elgondolni, hogyan képzeli ezt magának a t. elvtárs, hogy előbb építsünk, 
mielőtt a régit leromboltuk volna. Vagy talán a fennálló polgári társadalom mellé építsük 
a jövő társadalmát? És ha a szociáldemokrata társadalmat avval a gondolattal építjük fel, 
hogy azt újból le kell rombolni, miért nem fogunk akkor inkább mindjárt az igazi „sza
bad” szocialista társadalom felépítéséhez? Szerk.)

Testvériség, 1906. augusztus 4.
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Mérő Gyula

A sajtószabadságról

A magyar osztályállam egyik hivatalnoka, a győri ügyész nézete szerint ismét izgattunk, 
aminek következtében lapunk legutóbbi számát lefoglalták és elkobozták. A kiválóan 
éber figyelem, amelyben lapunkat az új rendszer részesíti, súlyos bizonyíték amellett, 
hogy az igazság, a népérdek és a forradalmi eszmék szószólói vagyunk mi is, hogy a 
munkásosztály azon szabadságjogaiért küzdünk, amely szabadságjogok kivívása a mai 
társadalmi berendezkedés bukását jelenti. Ez a mi magasztos hivatásunk, amelytől nem 
térít el a lefoglalás, elkobzás, börtön vagy az osztály-igazságszolgáltatás bármely váloga
tott eszköze.

Forralja vérünket, tüzeli harci készségünket, acélosítja energiánkat a véleménysza
badság ezen erőszakos elnyomása: mert minden erőszak erőszakot szül és ezért a győri 
ügyészt, mint izgatót köszöntjük, mint a magyar állam osztályai között fönnálló ellentétek 
izgatóját, aminthogy megvetjük mindazt, aki ugyanezen osztályellentétek elsimítására tö
rekednék. Mert az osztályéi lentétek folytonos kiélesedése, az osztályérdekek mindinkább 
nagyobbodó összeütközése nemcsak bizonyítója a mai társadalmi rend igazságtalanságá
nak, tarthatatlanságának, hanem egyszersmind új társadalmi rendszer létrejöttének a siet- 
tetője.

A burzsoá sajtó azon része, amelyet nem vásárolt meg a kormány, amely tehát szin
tén félhet elkobzástól, a munkássajtó elleni támadásokért egy embert von felelősségre. 
Nekünk azonban nem az egy ember az ellenségünk, szerintünk nem ezen egy ember az in
tézője a legújabb visszaéléseknek, hanem azon osztály, amelynek tagja: a tőkés osztály. 
Mások tovább mennek és a jelenlegi kormány fejét akarják, mert reakcionárius; nekünk 
minden kormány az ellenségünk, akár a reakciót, akár a szabadelvűséget hirdeti, minden 
kormány a múltból, a jelenből és a jövőből, mert feladatuk mindenkor egy és ugyanaz: az 
osztályállam legfőbb érdekképviselete. A forradalmi szocialista, aki mindig a végcélt tart
ja szem előtt, akit biztos útjáról nem térít el pillanatnyi gazdasági, vagy politikai előny, a 
kormány és kormány között különbséget tesz, szegődvényesévé sohasem válik. Nem po
litikai kalandor, nem reakcionárius, elvmegtagadó, koncéhes kormány, hanem a mai, a tő
kés osztályuralom a bűnös, amelynek létérdeke, hogy az éhezők, a nyomorgók s az üldö
zöttek jajszava, a forradalmárok csatakiáltása elnémuljon.

Proletárok! Szocialista mozgalmunk egyik legszebb és legnemesebb nyilvánulása az, 
hogy a szellemi élet minden terén a folytonos fejlődés biztosítói, a haladás úttörői va
gyunk és ezen hivatásunk kezdő lépése az, hogy a kultúra összes ágait fölszabadítani és
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függetleníteni akarjuk a tőke és az állam befolyása alól. E kitartó, bátor, évtizedes küzdel
münknek csak egy momentuma a most folyó harc a sajtószabadságért. Vívjátok meg be
csülettel, hogy otthont nyerjen a szabad gondolat a szabad sajtóban!

*

Eddig az egész sajtóról esett szó és azon merényletről, mely az ellensége táborából érte, 
most csak a Testvériség szabadságáról akarunk még néhány megjegyzést tenni, és azon 
támadásról, melyben a Népszava részesítette. Ez is a sajtószabadság körébe vág.

A helyzet az, hogy lapunk, mely pártlap s homlokán a szociáldemokrata jelzőt viseli, 
helyt adott a forradalmi szocialista és Batthyány elvtárs anarchikus-szocialista cikkeinek, 
s hogy ezért a Népszava uszító cikket közölt ellenünk, sőt akcióját a pártvezetőség foly
tatta és folytatni akarja oly irányban, hogy ily cikkek ne találjanak többé helyt.

Ez antiszocialisztikus és szabadságellenes. Ha e cikkek helytelenek, ha az általuk 
ajánlott új harci eszközök célszerűtlenek vagy rosszak — tessék vitatkozni és könnyű lesz 
a proletárságot fölvilágosítani. De elnyomni oly elvtársak nézeteit, akik szívvel-lélekkel a 
mi harcosaink, kiknek ideáljai azonosak a mieinkkel, nem illő oly párthoz, amely a sza
badságért s épp jelenleg a sajtószabadságért küzd. Vitatkozni kell érvekkel, nem pedig 
bunkózni a tekintéllyel; mi megindítottuk a vitát, helyt adunk az ellentétes vélemények
nek, a Népszava pedig félredobja az ország minden részéből nagyszámban beérkezett cik
keket.

Öntudatos, szabad egyéniségek alkossák pártunkat, fegyelmezze őket az egymás 
iránti szeretet s a közös eszmékért való harc, mert csak így fektethetjük le a jövő társada
lom csíráit, ami a legfőbb kötelességünk. Mert milyen lenne a jövő társadalma, ha mi, an
nak küzdői, vértanúi féltjük és szinte csalhatatlannak hirdetjük elveinket, mint az egyház, 
ha a köztünk való fegyelmet nem az egyenlőség és a szabadság, hanem a hatalmaskodás 
és uralás alkotja, mint az államban!

Előbbi dogmát, utóbbi elnyomást szül. Mi egyikből sem kérünk.

Testvériség, 1906. július 21.
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Mérő Gyula

Harcunk a választói jogért

Minden magyarországi szocialista véleménye megegyezik abban, hogy úgy a munkásosz
tályra, mint mozgalmunkra -  több tekintetben -  kiválóan előnyös a választói jog mielőbbi 
kivívása. Elsősorban azért, mert az általános választói jognak törvénybe iktatásával a pro- 
letárság egy fegyverrel, a parlamentarizmussal, többet nyer. De szükséges e kérdés gyors 
megoldása azért is, mert mindnyájan érezzük, hogy a választójogért való évtizedes harc 
háttérbe szorította a többi -  ennél fontosabb -  fegyvereinket. Ezen akció hosszú időn ke
resztül annyira uralta a magyar proletárság küzdelmét, hogy nemcsak sok polgárban, de 
sok munkástestvérünkben is azon téves nézet ütött tanyát, mintha a szocializmus vala
mennyi követelése a választói jogban volna megtestesítve.

Ezenfölül a polgáremberek -  és ide különösen az általános választói jog ligájának 
nem a vezetői, hanem a közkatonái tartoznak — elvakítva a proletársággal való pillanatnyi 
érdekközösségüktől, de azért is, mert az osztályharcról, a szocializmusról s annak végcél
jairól mit sem tudnak, barátot, testvért láttak a választói jognak a munkásküzdőiben. Tő
kések, ügyvédek, kereskedők, vállalkozók, tőzsdelovagok, politikusok stb., akiket eddig 
csak az ellenségeink táborában láttunk, és akiket ezután is -  mert gazdasági helyzetük úgy 
parancsolja -  csak ott találunk majd, ölelkeztek velünk. Tőkések, akik a vagyonukat tő
lünk lopták, népnyúzó fiskálisok, akik az urak érdekeit védték és védik velünk szemben, 
kereskedők, vállalkozók stb., akik mindannyian az uralkodó osztály tagjai. És igen sajná
latos, hogy ezen közeledés sok munkástestvérünket is megtévesztette. De szóltunk volna 
csak egyszer is a kollektivizmusról, a társadalmi forradalomról, az antimilitarizmusról 
stb., akkor úgy megfutamodtak volna ezek az urak, hogy még a nyomukat sem láttuk vol
na.

De akár velünk vannak ezen „barátaink” akár nem, mindez nem változtat azon a té
nyen, hogy Magyarország gazdasági és politikai helyzete megköveteli az általános vá
lasztói jogot. Magyarország történelmi fejlődésének elkerülhetetlen, föltartóztathatatlan 
mozzanata ez. Akik tehát soraink között -  bármennyire is becsületes szándék és a prole
társág érdeke vezeti őket — gáncsvetői, konkolyhintői akarnának lenni e küzdelemnek, 
hiábavaló eredmény nélküli munkát végeznének. A Testvériség szerkesztőségének több 
tagját vádolják ezzel, ezen sorok íróját is. Csak a magam nevében szólok és kijelentem, 
hogy e vádak tények elferdítésén alapulnak. Mert nem a választói jog elleni meddő harc
ról, hanem a választói jog melletti, de őszinte harcról van szó, arról, hogy helyrepótoljuk 
és a jövendőben -  amennyire tőlünk telik -  útját álljak a hibák azon hosszú sorozatának, 
melyet a választói jogért való küzdelemben elkövettek.
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Ezt én Weltner Jakab elvtárssal a. Népszava hasábjain legutóbb folytatott vitámban az 
alábbiakban körvonalaztam. Közzéteszem ezt nemcsak azért, mert idevágó, hanem azért 
is, mert Weltner erre a Népszava 195. számában fölszólított, úgy tüntetve föl a dolgot, 
mintha én másképp írnék a Népszavába és másképp a Testvériségbe. íme: „Az anarcho- 
szocialisták és anarchisták, antiparlamentaristák, teljesen elvetik s mindenképpen kárho- 
zatosnak tartják a parlamentet. Szerintük a parlamentarizmus elaltatja a munkások ener
giáját, kiöli belőlük a forradalmi érzést és kicsavarja a munkások kezéből a hatalmat. 
Érvelnek még, hogy a parlament korrumpáló hatással is bír. Ezzel szemben a forradalmi 
szocialisták nem antiparlamentaristák. De követelik — egyrészt - , hogy ott, ahol még 
nincs általános választói jog, ott e jog megszerzéséért folyó harc, ott pedig, ahol már van 
szocialista parlamenti frakció, úgy a szocialisták parlamentáris működése az osztályharc 
legszigorúbb betartásával történjék. Se a választói jogért folyó harcban, sem választások 
alkalmával, sem a parlamentben ne kössenek paktumot polgári pártokkal, ne pártoljanak 
sohasem polgári kormányt, ne homályosítsák el a szocializmus végcéljait.

Mindezt -  igen nagy vonásokkal -  aktuális politikai életünkre alkalmazva: az általá
nos választói jogért való harc folyjon lelkesedéssel, tűzzel, kitartással, de -  meggyőződés 
ellenére — ne hirdessék azt, mintha az általános választói jog kivívásával Magyarország 
egy csapásra megváltozna, mintha akkor a munkásság helyzetén lényeges változás állna 
be. Az általános választói jog csak a polgári osztályokra bír nagy, döntő befolyással, a 
mozgó tőke embereire a holt tőke urai felett. A harcot vívjuk őszintén, ne ígérjünk eget- 
földet, mert különben a kijózanodási processzus nagy károkat okoz. És mindenekelőtt ne 
keressünk szövetségtársakat a tőkések soraiban, mert ezek akkor is ellenségeink marad
nak, ha a pillanatnyi gazdasági és politikai érdekük miatt felénk közelednek.

A forradalmi szocialisták követelik, hogy a parlamentarizmust, mint a munkásság 
egyik fegyverét, ne tolják folytonosan előtérbe a többi fegyverek rovására, sőt, hogy a 
munkásság küzdelme elsősorban a gazdasági téren közvetlen cselekvésben nyilvánuljon. 
Követelik, hogy a parlamentarizmus maradjon az, aminek a modem nemzetközi munkás- 
mozgalom kezdetén hirdették: szószék, amelyről ostorozzuk a visszaéléseket, amelyben a 
munkásság jogait igyekezünk megvédeni, esetleg engedményeket kicsikarni, de a főtevé
kenység passzív, destruktív, nem pedig aktív konstruktív tevékenységben nyilvánuljon; ezt 
végezzék el a radikális polgári pártok. Követelik annak hangoztatását, hogy semmiféle 
parlament nem ideálunk, hanem a nép összességének közvetlen törvényhozása, közvetle
nül és nem választott megbízottak útján.”

Mindennek hangoztatását a legtöbben azért kifogásolják, hogy nem kellene most, a 
harc közepén kifejteni, mert szerintük ez gyengíti a küzdelmünket. Azon kérdést kell ma 
tisztáznunk: miért hoz a Testvériség épp most oly cikkeket, amelyek a parlamentarizmust 
lebecsülik, sőt, nemhogy előnyösnek, hanem hátrányosnak, károsnak mondják. Miért ad 
helyt oly közleményeknek, amelyek -  ha el is fogadják a parlamentarizmust, mint egysze
rű eszközt, a már legutóbb ecsetelt szigorú korlátok között - ,  mégis arra mutatnak reá, 
hogy egészen másképp kell ezen eszközzel élni ott, ahol már vannak szocialista képvise
lők, s másképp kell érte küzdeni, ahol még nincs törvénybe iktatva az általános választói 
jog. Mint például nálunk. Miért jelennek meg oly cikkek, amelyek bírálják a választói jo
gért való harcot, most, amikor Magyarország proletársága (vagy mondjuk helyesebben:
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pártunk a magyarországi szociáldemokrata párt, mert — sajnos — e két fogalom ez ideig se
hol sem fedi egymást) teljes erővel vívja ki a végső harcot az általános választói jogért!

Akik a fönti eszméket alapjukban véve helytelennek gondolják s elítélik, akik e fö
lött kétes értékű elmeszösszenetekkel gúnyolódnak, azokkal nem vitatkozhatunk ama kér
dést illetően, hogy alkalmas-e jelenleg mindennek a hirdetése, vagy sem. Ezen elvtársak 
ugyanis nemcsak azt kifogásolják, hogy épp most, hanem azt is, mert ily cikkek íródnak. 
E nézet képviselőivel szemben csakis nagyarányú, mélyreható tudományos vita keretén 
belül tisztázhatjuk a vélemények eltérését. Mi erre többször felhívtuk ellenfeleinket, akik 
azonban vagy lusták, vagy képtelenek, s akik a tudomány fegyvereivel való harc helyett 
az ezen nézeteket valló elvtársak személyét támadták.

De igenis azon elvtársakkal kell ma vitára kelnünk, akik így szólnak: „Mi osztjuk ál
láspontotokat, helyesnek tartjuk, amit hirdettek. Most azonban nem szabad így írni; most, 
amikor kell, hogy teljes egyöntetűséggel lépjünk föl a választói jog kivívásáért ily -  bár- 
mint helyes és igaz -  eszmék hirdetése időszerűtlen, mert gátolja a munkásság küzdelmét. 
Várjunk -  így mondják - , legyünk türelemmel addig, amíg végre kivívjuk az általános 
választói jogot, akkor azután teljes erővel léphetünk föl.”

Akik ezen álláspontot képviselik azt feleljük, hogy már vártunk hosszú, túl hosszú 
ideig. Eltűrtük azt, hogy míg pártunk az egyik napon — igen helyesen — a nép árulójának 
bélyegezte a koalíciót, a másik napon szövetségtársnak kérte föl! És hányszor ismétlő
dött ez egymás után! Hallgattunk, mikor központi pártlapunkban folytonosan oly cikkek 
jelentek meg a választói jog érdekében, amelyek az osztályharccal, a szocializmus tanai
val ellenkeztek s amelyek végre is odavezettek, hogy a Népszava már-már alig különbö
zött a radikális polgári lapoktól. Szótlanok voltunk akkor, midőn közvetve oly kormányt 
segített pártunk, amely minket, államelleneseket abszolút államhatalomra törekvő kor
mány szegődvényesévé tett. Nem szólaltunk föl akkor, amikor valamennyi gyűlés és 
felolvasás — még a fővárosban és vidéken rendezett sorozatos előadások is -  a pártélet s 
az agitáció minden nyilvánulása egyes-egyedül a parlamentarizmus, az általános válasz
tói jog s a mandátum istenítését, mindenható erejének dicsőítését tükröztette. Vagyis: az 
egész idő alatt némán szemléltük, hogy az általános választói jogért való harcot nem 
őszintén folytatták, nem szocialista mozgalmunk erejének növelésére. Ezen egész akció 
oda fajult, hogy túlzott jelszavakkal és az általános választói jognak -  s mindannak, ami 
vele egybefügg -  folytonos túlbecsülésével fanatizálja elvtársainkat, elvakított harcosok
ká tegye a nagy tömegeket. Ez pedig nem erősítette, hanem gyengítette a szocializmus 
eszméjét és annak terjesztését. Mert ha csatlakozott is hozzánk sok ezer proletár ezen 
küzdelmünk alatt, ezáltal nem szocialista mozgalmunk, hanem csupán a választói jogért 
való akciónk nyert új harcosokat. Nem szocialistákká neveltük őket, akik a szocializmust 
értve lesznek az általános választói jog harcosai, hanem csupán az általános választói jog 
küzdőivé, akik csak ezt érzik át, s csak ennek útján, ennek közvetítésével lesznek majdan 
a szocializmus katonái.

Ez megfordított propaganda volt, mert a szocializmus magában foglalja az általános 
választói jog követelését, de az általános választói jog önmagában mit sem tartalmaz a 
szocializmus eszméiből.

Az ily akciónak, mely nem az alapos, a marxizmussal egybehangzó fölvilágosító 
munkára, hanem pillanatnyi sikerre, elvakításra és fanatizálásra tört, megvolt a maga ered
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ménye. Sok, nagyon sok elme az általános választói jogot a szocializmussal egyenlősíti s 
mindent megváltó csodaszerként harcol érte, mások a munkáskérdés megoldásának hirde
tik. És -  ez ugyan mellékes, de jellemző momentum -  emlékezünk, amikor fönséges for
radalmi ünnepünk, május elsejének előestéjén ezer és ezer munkásajak harsogta a főváros 
utcáin:

Általános, titkos 
Választási jogot adjatok,
Hazafiak leszünk,
Nem hazátlan bitangok!

Hogy minderről eddig hallgattunk: mulasztás, hogy most végre fölszólalunk: köte
lesség. Ez a mi véleményünk, meggyőződésünk. Ennek helyessége vagy helytelensége vi
tatható, de akciónk őszinteségét, önzetlenségét senki sem vonhatja kétségbe, legkevésbé 
azok, akik ezt eddig könnyelműen megkockáztatták. Kötelességünk a kímélet nélküli bí
rálat, mert látjuk, mint fátyolosul a szocializmus végcélja, mint terjed a mai állami és tár
sadalmi keretekbe való beilleszkedés eszméje, mint satnyul a forradalmi érzés, elemyed 
az osztályharc. Az opportunizmus, a megalkuvás politikáját észleljük, pedig ennek helyén 
az intranzigenciának, a meg nem alkuvásnak kellene állnia.

Miért várjunk az általános, titkos választói jog törvénybe iktatásáig, amikor mi e har
cot nem gyengíteni, hanem erősíteni akarjuk? Mert amikor mi résen vagyunk és leszünk, 
hogy a politikai harccal s a parlamentarizmussal ne hódítsák, ne vakítsák el munkás test
véreinket, hanem becsületes, osztálytudatos harcot vívjanak, akkor mi nem erőtlenítjük, 
hanem acélosítjuk a választási jogért való akciót. Miért várjunk addig, amíg az alkotandó 
új törvény alapján megindul majd a választási harc, amikor a közelmúltból merített ta
pasztalataink azt föltételezik, hogy akkor is csak a mostani állapotok ismétlődnek majd? 
Avagy türelemmel lessük azon „nagy” pillanatot, amikor fél tucat, vagy egy tucat elvtár
sunk (akiket nagyjában már most is megnevezhetnénk) mandátummal a kezükben a kép
viselőházba vonulnak s alkalmuk lesz az eddigi gyakorlatot ezerszeres mértékben na- 
gyobbítani?

Ezen cikk leginkább azon elvtársaknak, akik még röviddel ezelőtt velünk egyenlő el
méletet vallottak, egyenlő gyakorlatot követeltek és akik jobbára a fönt kifejtett indokok
ra hivatkozva most elpártoltak tőlünk. Nincs messze azon idő, amikor próbára tesszük 
elvhűségüket, amikor majd a választói jog kivívásával az előbbi kifogásuk is elenyészik.

Akkor majd újabb emlékeztető írást menesztünk címükre, addig is bár kevesen, de 
annál lelkesebben és tüzesebben folytatjuk azt, amit eddig tettünk: a nem forradalmi tak
tikával szemben hirdetni a forradalmi taktikát.

Testvériség, 1906. augusztus 25. 2-3.p.; szeptember 8. 2-4. p.
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Paál  M áté

A szociáldemokrácia és a hadsereg

Amíg a szociáldemokrata mozgalom a kezdet kezdetén állott, az agitáció minden ország
ban gyökeres átváltozást helyezett a munkásosztály számára kilátásba. A céi a polgári tár
sadalmi rend teljes átváltoztatása volt olyan társadalmi renddé, melyben a kizsákmányo
lás minden formája megszűnik. Marx és Engels a Kommunista kiáltvány ban, valamint 
későbbi munkáikban is a kapitalista termelési rend megdöntését hirdették és jelölték meg, 
mint az osztálytudatos proletármozgalom célját.

Kizsákmányoltságának mindinkább tudatára ébredő munkásosztályt a radikális cél 
nagy tömegekben sorakoztatta a szociáldemokrácia zászlója alá. A szociáldemokrata mun
kásmozgalom gyors fellendülése tényleg nem kis izgalomba hozta a tőkéseket és a kormá
nyokat. A vörös rém kísértése jobban ráijesztett a profitjukat féltő tőkésekre, mint az 
együgyű nénémasszonyokra valamilyen csalafinta lepedős kísértet, vagy garabonciás diák.

De a tőkések és kormányok ijedtsége sem volt alaposabb, mint a rászedett néném- 
asszonyok ijedtsége szokott lenni: a vörös rém csak ijesztgetett, mert a lepedő alatt csala
finta legény rejtőzködött, s nem valami félelmetes titokzatos erő, mely a dolgok szokott 
rendjét megváltoztathatná.

A szociáldemokrata pártok és frakciók működése kivétel nélkül politikai térre terelő
dött s a munkások „osztályöntudata” mindenütt -  ahol csak a szociáldemokrata párt 
hangadó a munkásmozgalomban -  nem áll egyébből, mint jámbor, s jóhiszemű, de leg
többször buta meghunyászkodásból a -  pártfegyelemmel szemben. És ha keressük, kutat
juk a „pártfegyelem” lényegét, végső eredményképpen rendesen a vezető hivatalnokok és 
pártpolitikai csepűrágók jól felfogott önző akaratához jutunk.

A nagy tömegekben szervezett munkásosztály a proletár osztályharc lényegét nem 
érti, nem ismeri. A szociáldemokrata pártok osztálytudatos munkások helyett szavazó au
tomatákat neveltek, akik életük sorsát nem maguk irányítják, hanem a vezetőkre bízzák. 
És a vezetők pedig? A mindennapi szűkkeblű egyéni érdektől, hiúságtól, nagyravágyástó! 
s más erkölcsi és szellemi perverzitásoktól fertőzött politika útvesztőjében még akaratla
nul is árulói lesznek a munkásság ügyének.

És ezen eltévelyedésüket a szociáldemokrata párt politikusai úgy tüntetik föl, mint 
helyes történelmi látásuk eredményét, mint a különböző egzakt tudományok által megha
tározott egyetlen célravezető utat.

Nagyhangú politikai frázisok és az emberi társadalom fejlődésének rendkívül bonyo
lult meghatározása, amiket a munkásság egyáltalán meg nem ért, s így annál kevésbé ké
pes megbírálni, alkotják kezükben ama fegyvereket, melyekkel a munkásosztály józan
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emberi értelmét lenyűgözik, figyelmét az igazán mélyreható kulturális kérdésektől eltere
lik. És ez az oka annak a szomorú ténynek, hogy sok szociáldemokrata munkás ahelyett, 
hogy nyílt eszű, öntudatos ember lenne, nyakatekert észjárású kisebb-nagyobb kaliberű 
demagóggá válik, aki az emberiség kulturális fejlődésében nem lát egyebet, mint a lelkiis
meretlen gazdagok parazita életmódját, melyből egy darabkát magának kíván, s a szépen 
szónokló párthivatalnok vezéreket, akik cselekedeteikben, életmódjukban és erkölcseik
ben csak annyiban különböznek a tőkésektől, hogy a parlamentben vagy népgyűléseken 
szónokolva szociáldemokratáknak vallják magukat.

Mindezekért a dolgokért azonban mi nem az egyeseket tesszük felelőssé, mert hiszen 
a szociáldemokrata politikusok majdnem mindegyikéről elmondhatjuk, hogy ők legtöbb- 
nyire következetes emberek, akik pártprogramjuk szerint járnak el. Mi tehát nem is az 
egyes emberekben vagy egyes személyekben keressük az okát annak, hogy a proletariátus 
mozgalma zsákutcába jutott a politikával, s egy új társadalmi rend kiküzdése helyett ma 
már megelégszik a jelenlegi gazdasági helyzet „fokozatos javításával” és a politikai jogok 
legszélesebb körű kiterjesztésével. így lett a proletariátus forradalmi, az emberi életet min
den téren átalakító mozgalmából jámbor reformpolitika, amely ha nagyon „radikális” akar 
lenni, több demagógiát visz piacra és ortodox* marxistának vallja magát, míg ha őszinte, 
úgy tesz, mint Bernstein: bejelenti a „forradalmi szociáldemokrácia” csődjét, és megelég
szik a kapitalista társadalom bajainak toldásával, foldásával.

Ezen a tényen nem kell megütköznünk, mivel a marxista szociáldemokrácia soha
sem volt igazi forradalmi mozgalom.

Értsük meg jól a dolgot. A cél, amit Marx kitűzött a munkásosztály elé, az forradalmi 
volt. Ámde előtte évszázadokkal sőt évezredekkel is, voltak az emberi történelemnek már 
olyan alakjai, akik ugyanazt a célt tűzték ki mint ő, a szegények, az elnyomottak elé. Pla
tón ideális államától Marx kollektivista társadalmi rendjéig sok utópia keletkezett. Marx 
is csak annyiban volt forradalmár, mint Platón, Morus, Campanella, Harrington vagy a 
többi utópista. Munkásságát nagyobb arányúvá az emberiség történelmi fejlődése számá
ra csak az teszi, hogy az emberek gazdasági életére Hegel dialektikáját alkalmazta, mely
nek segélyével sikerült kimutatnia a gazdasági viszonyok befolyását az emberi társada
lomra. Azonban Hegelt sem Marx, sem Engels nem fogták föl helyesen, s így mindketten 
abba a túlzásba estek, mely szerint nem az ember bír átalakító befolyással az őt környező 
gazdasági viszonyokra, saját benső, szerves élettörvényei kibontakozásának megfelelően, 
hanem ellenkezőleg, az embert környező gazdasági tényezők azok, amelyek őt, valamint 
társadalmi szerepét meghatározzák.

Az ember természeti helyzetének és mivoltának teljes félreértése így tehát szervesen 
vonta maga után ama hamis következtetések sokaságát, mellyel a proletariátus forradalmi 
törekvéseit politikai és gazdasági reformmozgalommá nyomorították az epigonok.

Marx a gazdasági viszonyokat, munkaeszközöket és gépeket s ezek fejlődésének 
egyes mozzanatait tekintette ama tényezőknek, melyek az egyéneket, azok vágyakozásait, 
szellemi életük tartalmát és cselekvéseik irányát meghatározzák. Ilyen értelemben az 
egyének és tömegek szerepe olyan széttörhetetlen korlátok közé került, hogy minden cse-

Görög kifejezés, a gondolkozásban azon következetes eljárást jelenti, amelynek segélyével az igazságot a té
vedéstől megkülönböztethetjük.
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lekvési szabadság, önálló kezdeményezés látszólagossá válik a gazdasági viszonyok fel
tétlen hatalmával szemben. így tehát aki ezen helyzetet felismerte, annak nem marad más 
hátra, mint a külső viszonyok változását, átalakulását figyelemmel kísérni, ezeknek folya
matait megvizsgálni és azokhoz alkalmazkodni. Ez az, amit a marxista epigonok helyes 
történeti látásnak neveznek. És ezen dialektikájuk határozza meg politikai és gazdasági 
tevékenységüket is.

Ezen rövid elméleti bepillantás után könnyen érthetővé válik az összes szociálde
mokrata pártok egyértelmű ragaszkodása nemcsak a hadsereghez, de még a háborúhoz is.

Nem a szociáldemokrata vezérek személyes gyávasága, avagy apró-cseprő egyéni 
érdeke tehát az, ami őket arra készteti, hogy a hadseregek mellett állást foglaljanak, ha
nem megmerevedett hamis elméleteik az emberiség történelmi fejlődésére vonatkozólag.

Ok a gazdasági és társadalmi életben lassú, vontatott, a számtani haladvány formájá
ban megjelenő fejlődést látnak, s a hadsereg kérdését is ebből a szempontból ítélik meg. 
Nekik szükségük van hadseregre, nekik kell hadsereg, kell haza, kell háború, kell minden, 
csak — más formában.

Ezt így fejezi ki a Népszava*: „Ezért a szociáldemokrácia programja értelmében nem 
a hadsereg, hanem a hadsereg mai kapitalisztikus formájának megszüntetéséért és a nép- 
felfegyverkezés, a néphadsereg felállításáért rövid szolgálati idővel, közlegények által vá
lasztott tisztekkel stb. küzd.”

Ennyit a hadseregről. Lássuk, mit mondanak a háborúkról? Nagy óvatossággal a 
„német elvtársak” háta mögé bújva, hogy a magyar proletariátus, ha számon kérné tőlük 
esetleg a választások előtt a hadsereghez való viszonyukat, radikális álláspontot hangoz
tathassanak a következő „mély állambölcsességről tanúskodó” nyilatkozatot teszik:

„Nem minden háborút tartanak a német elvtársak jogosulatlannak és ellenzendőnek. 
Ok különbséget tesznek támadó és védekező háború között. A támadó háború ellen a 
munkásságnak minden lehető eszközzel harcolnia kell, de ha külső ellenség az országot 
megtámadja és függetlenségét veszélyezteti, akkor a szocialistáknak is fegyvert kell ra
gadni a haza védelmére.”

Hogy a szociáldemokrata párt ezen álláspontja milyen mérvű kigúnyolása és arcul- 
ütése minden magasabb kultúrtörekvésnek és minden népmozgalomnak, melynek az em
beri szabadság kiküzdése a célja, azt bőven fejtegetnünk fölösleges. Ez az álláspont a 
szociáldemokrata politikusok hamis dialektikájának a következménye, így tehát nem el
szigetelt jelenségek a hadseregről és a háborúkról tett ilyetén nyilatkozatok. Ezt bizo
nyítja Kari Leuthner cikke is, mely a Sozialistische Monatshefte folyó évi 2. számában 
jelent meg, amelyben a szerző a „szociáldemokrata antimilitarizmusról” értekezvén, a 
hadsereg intézménye mellett tör lándzsát, az egész, amit elérni óhajt ő is, mint vala
mennyi politikus elvtársa -  a hadsereg formájának megváltoztatása.

És mondhatom, minket anarchistákat egy csöppet sem lep meg, hogy a stuttgarti 
kongresszus elveti Hervéék antimilitarista javaslatát. Már a múlt század közepe táján tisz
tában voltak Marx és Engels forradalmár kortársai, Bakunyin, Kropotkin, Reclus a szo
ciáldemokrata propaganda értékével. Nagyon jól tudták, hogy az a rabszolgaság újabb, ta
lán a mainál is kínzóbb és veszedelmesebb formájához vezet. Nyilvánvaló volt ez a

* Lásd: „Nemzetközi pártproblémák” c. cikket 1907. augusztus 13-án.
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hamis, nyakatekert elméleteikből, melyekkel a kritikátlanul gondolkozó munkásságot 
könnyen megtéveszthették.

A szociáldemokrata mozgalomnak és agitációnak is el kellett jutnia a mai fejlődési 
fokára, hogy ne csak kritikailag gondolkozó fők előtt legyen nyilvánvaló a marxista mate
rialisták forradalmi törekvésének látszólagos volta, hanem a nagy munkástömegek előtt is.

Az utolsó idők eseménye, miniszterkedésük Franciaországban, politikai befolyásuk 
Európa egyes államaiban, sovinisztáskodásuk Németországban s a politikai maszlaggal 
megétetett szakszervezetek szomorú sztrájkeredménye, a nagy munkástömegek forradal
mi érzésének elalvása, mindezek a tények azt mutatják, hogy a munkásságnak ha a kapi
talizmus bilincseiből, akár a mai, akár pedig a szociáldemokratikus alapon továbbfejlesz
tett, már jelenleg csírájában is fölismerhető jövendő szolgaságból és elnyomatottságból 
szabadulni akar, más utakra kell lépnie.

Ha a szociáldemokrata politikusok dialektikáját követjük, könnyen megérthető, hogy 
miért ragaszkodnak annyira a hadsereghez, a fegyveres erőszakhoz. Engels Frigyes egyik 
munkájában* a mai kapitalista termelési renddel szemben a következő szavakkal jellemzi 
a kollektív termelési rendet, melynek megvalósítására a szociáldemokrata pártok törek
szenek: „a személyek feletti uralom helyébe a dolgok igazgatása és a termelési folyamat 
vezetése fog lépni”. Igen, itt van a dolog lényege. Itt, mint végcélról, nem önálló, szövet
séges alapon nyugvó szabad csoportok termelési rendjéről van szó, hanem egy olyan for
májáról a termelésnek, hol arra a célra választott hivatalnokok vezetni fogják a termelést.

Ennek a vezető hivatalnoki osztálynak kialakulása pedig szemünk előtt folyik le. 
A demagógok itt járnak közöttünk is, akik azt szeretik elhitetni a proletariátussal, hogy az 
ő munkásságuk az, ami megváltja őket minden elnyomatástól, minden szenvedéstől és 
nyomortól. A munkásság dolgozzék, hozzon áldozatokat s ők, mint érdekeinek képvise
lői, majd vezetni fogják a — helyes cél felé?!

És mit látunk már ma is? Nem tudjuk-e tapasztalatból, hogy ezek a vezető politiku
sok és párthivatalnokok gőgösek, önzők, despotikus hajlandóságúak, akiknek az a szeren
cséjük, hogy egyéni érdekeiket, hiúságaikat mesteri módon tudják a kritikátlanul gondol
kozó munkásosztálynak tetsző jelszavakkal elleplezni.

A párthivatalnokok és vezető politikusok érdeke már ma ellentétes az osztálytudatos 
proletariátus érdekeivel. Az ő érdekük, állásuk és nyugodt emésztésük azt kívánja, hogy 
minél nagyobb kegyben álljanak a munkásság ellenfelei előtt, másrészt a munkásság bi
zalmát sem akarják elveszteni, s így e két egymásra ható erő hatása alatt járják furcsább
nál furcsább politikai táncaikat, ki-ki a maga nemzetiségi táncát!

A munkásság támadó, forradalmi, az egész emberi életet átformáló küzdelmének 
igyekeznek élét venni, megegyezéseket, lassú, fokozatos reformokat hirdetnek stb. így 
keresik az állati önzésükben elaljasodott tőkések és kormányok kegyeit, mikor az embe
riség minden magasabb rendű kultúráját megtagadják, a hadsereg intézményét, a fegy
veres erőszak formájában szentesített tömeggyilkosságot testtel-lélekkel szolgálni kí
vánják.

Érthető. A párt vezető politikusainak és hivatalnokainak szükségük van a hatalomra, 
hogy a termelőmunkát végző munkássággal szemben védekezni tudjanak. Azért töreksze-

* D ie  E n tw ic k lu n g  d e s  S o z ia lis m u s  von  d e r  U to p ie  z u r  W issen sch a ft.
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nek a munkásság józan értelmét s tudásuk fejlődésével nemesedő erkölcsi világnézetét 
nyakatekert „társadalomtudományi” elméletekkel megrontani, hogy ha kell, maga a mun
kásosztály legyen az, aki lehetetlenné teszi majd a lázadókat, akik a különféle fogásokkal 
(emlékezzetek a kongresszusokon szokásos pártvezetőség-választások mesterfogásaira és 
ravaszságaira) megválasztott „termelést vezető hivatalnokok” működését bírálni merésze
lik. Hát kicsiben nem látjuk-e ma is a véleményszabadság és a szabad bírálat üldözését? 
Aki a fennálló társadalmi rendet oly módon bírálja, ahogy az a kormányoknak vagy az el
lenőrző hivatalnokoknak nem tetszik, azt a mai államhatalom fegyveres erejénél fogva 
börtönökbe záratja, hivatkozva a tételes törvényekre. A szociáldemokrata pártpolitika de
magógjai pedig, miután még nem képeznek törvényalkotó többséget, a fegyveres erőszak 
fölött mások rendelkeznek s nem ők, a párttagok közül azokat, akiknek működése nekik 
nem tetszik, nagyképűsködő szónoklatok kíséretében, mint a „munkásosztály érdekeinek 
ellenségeit” nem a börtönökbe zárják be, hanem a pártból zárják ki, bojkottálják, hivatkoz
va a párt tételes törvényeire -  a pártszervezeti és fegyelmi szabályokra.

Hogy a szociáldemokrata párt diadalra jutása az emberiség kulturális életében nem 
jelent új szakaszt, sem új kezdetet, sem a mai átlagos állapotoknak végét, az bizonyos. Ezt 
maguk a szociáldemokrata politikusok is elismerik s már el is ismerték. A szociáldemok
rata képviselők esetleges többségre jutása az egyes országok parlamentjeiben nem jelent 
semmi egyebet, mint hogy a munkásnép gazdát cserélt. Egy másik élősdi osztály, a „ter
melést vezető hivatalnokok és politikusok” díszes, jól szervezett osztálya kerekedik a ter
melő munkások fölé, akik a régi kormányoktól csupán átvették -  az ügyek vezetését.

Ámde gondoljuk csak jól meg, hogy mit ér minden törvény, amely csak papiroson 
van. Mit fog érni minden törvény, amit a termelést vezető politikus hivatalnokok hoznak, 
ha nincs hatalmuk, hogy azt a törvényt végre is hajtsák? írott malaszt marad az egész. 
A leírt szabályok még nem törvények, hogy azzá lehessenek, kell, hogy azoknak a kezé
ben, akik azokat a szabályokat hozták, fegyveres hatalom is legyen, amelynek segítségé
vel a népet azon szabályok, azaz most már törvények elfogadására kényszeríthessék. Ez 
a fegyveres hatalom a katonaság, a hadsereg. És erre a szociáldemokrata politikusoknak 
is szükségük van, ha átvették a mai kapitalistáktól a termelés ügyeinek a vezetését.

Ne háborítson fel tehát bennünket, mikor a stuttgarti kongresszuson a munkásság fö
lött nagy befolyásra szert tett szociáldemokrata politikusok a hadsereg és a háborúk szük
ségességét hangoztatják és forradalmárkodásuk szemmel láthatólag abból áll, hogy a nép 
régi kizsákmányolói helyébe magukat tolják föl.

A valóban osztálytudatos proletárság már régen tisztában van azzal, hogy Marx és 
Engels a nagy francia forradalom utolsó romantikusai és utópistái közé tartoznak, és je
lenleg élő epigonjaik pedig — jámbor szellemi kérődzők, akik politikai csepűrágásaikkal 
megtévesztették a nyugat-európai munkásság egy részét és leterelték őket az öntudatos 
osztályharc útjáról.

Dialektikájuk csődje a tudományos megismerés terén és parlamenti működésük ha- 
szontalanságának nyilvánvalósága csak az anarchista világnézet terjedését és diadalát je
lenti, amely ki fogja alakítani a parazitáktól mentes önálló s szövetséges szabad csoportok 
által alkotott társadalmi rendet.
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A munkásosztály feladata nem az, hogy a hadsereg mai formája ellen küzdjön, ha
nem az, hogy a szentesített fegyveres erőszak minden formája ellen vegye föl a küzdel
met, akár Bebelnek hívják a főhadvezért, akár pedig Vilmos császárnak.

A munkásosztály célja: szabad társadalomban szabad munka. És ehhez — nem kell 
hadsereg.

Társadalmi Forradalom, 1907. augusztus 23.
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Figyelem, független szocialisták!

Miután független szocialista földmívelő testvéreink lapja, a Földmívelő egyelőre meg
szűnt, többen azzal a kérdéssel fordultak hozzánk, hogy nem lenne-e a forradalmi szocia
listák budapesti csoportja hajlandó a magyar földmíves munkásság független szocialista, 
azaz anarchista mozgalmát szellemileg és anyagilag támogatni.

Erre a kérdésre a mi feleletünk az, hogy mától kezdve a Földmívelő összes előfize
tőinek rendesen küldjük a Társadalmi Forradalmat azzal a felszólítással, hogy ezt olvas
sátok és terjesszétek, s lapunk hasábjai legyenek azok az összekötő kapcsok, melyek Ma
gyarország összes anarchistáját egy küzdő táborba egyesítik.

Földmívelő testvéreink, használjátok föl lapunkat gazdasági és szellemi küzdelmetek 
céljaira, éppen úgy, mint ahogy a Földmívelőt használtátok eddig. Legyen ez a ti fegyve
retek éppen úgy, mint az ipari proletárság azon rétegéé, amely veletek együtt kíván küz
deni minden elnyomatás és kizsákmányolás ellen, hogy megvesse alapjait egy igazi sza
bad, független társadalmi életnek.

Testvértörekvéseink találkoztak, céljaink és utaink közösek: emberi öntudatra való 
nevelés, gazdasági osztályharc, azaz általános sztrájk, hadsereg- és politikaellenes moz
galom, közvetlen cselekvés, szövetkezés, hogy végül megvalósuljon az erőszak és uralom 
nélkül való társadalmi rend, vagyis: az anarchia.

Hogy eredményes működést fejthessünk ki, szükségessé válik legközelebb egy or
szágos szervezkedő gyűlés, azaz kongresszus tartása. Erre a célra alkalmas város és idő 
megjelölése az elvtársak közös ügye. Kongresszusunkat az ősz végén, vagy a tél folya
mán kell megtartanunk, mert akkor érünk rá legjobban, ezért felkérünk benneteket egyút
tal elvtársak, hogy a kongresszus idejére és helyére nézve tegyetek a Társadalmi Forra
dalom szerkesztőségének javaslatot.

Elvtársak, ne tévesszétek a célt szemetek elől: tanuljatok, tanítsatok és szervezked
jetek!

Társadalmi Forradalom, 1907. augusztus 23.
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Pierre Ramus

Amszterdam és Stuttgart

Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy augusztus hónap 24-étől 31-éig Amszterdamban a 
„Plancius” helyiségében (Plantage Kerkhan 61.) az anarchizmus világkongresszusa gyűlt 
össze. Az első sikerült kongresszus, amelyet a nemzetközi anarchizmus a régi Intemacio- 
nálé megszűnte óta megtartott. Bebizonyította azt az egy nagy tényt, hogy a mi mozgal
munk mindamellett, hogy vagy két évtized óta a célszerű szervezés hiányzott, mégis min
denkor szolidárisán és nemzetközileg egységes volt; azzá tette törekvésünk közössége a 
nagy szabadság eszménye utáni való egyforma vágyakozás. Minden országból érkeztek 
küldöttek, és az első naptól kezdve az utolsóig oly munkakedv uralkodott, oly komolyság 
és erős akarat a nagy napirend elintézésére, amilyet csak kevés kongresszus bír felmutatni.

Az anarchizmus nemzetközisége most már praktikus valósággá lett. Ha az anarchiz
mus eddig csak híveinek közösségérzete folytán hatott praktikusan szervezőleg, úgy az 
most megváltozott. Ahhoz, ami eddig volt, hozzá jött egy új megismerés, amely az aktív 
küzdelem szükségességének volt következménye, és amelyet az aktív küzdelem ránk 
kényszerített. Az anarchizmusnak eddig ahhoz, hogy egy nagy, tetterős tömegmozgalom
má legyen, hiányzott ama reális szervezeti forma, amely energiáinak összeforrását, egy 
közös erőt létesített volna. Az anarchizmus eszméje aránylag nagyon fiatal, s így termé
szetes, hogy szervezeti életformái csak lassanként, az anarchizmus eszmevilágának és 
mozgalmának nagyobbodásával tudtak fejlődni. Ez most megtörtént. Ma úgy állunk itt, 
mint érett harcosai egy nagy mozgalomnak, mégpedig egy világmozgalomnak. És a gon
dolat nemzetköziségének a szervezés nemzetköziségében kell megnyilatkoznia! Ha ezt 
egyszer elértük, akkor legyőzhetetlenek vagyunk eljárásunk egységessége folytán; a bur
zsoázia és szolgaság világa véget fog érni, az anarchizmus szellemvilága pedig kezdetét 
fogja venni!

Ezt a feladatot igyekezett megoldani a nemzetközi anarchista kongresszus. Az összes 
szónokok azt hangsúlyozták, hogy nincs olyan földrész, nincs olyan ország, ahol nem vol
nának elvtársaink és harcosaink, elnyomottak és szegények. De ezen óriási nagy erők 
nem tudnak érvényesülni, mert hiányzik az egyesítés, az összegyűjtés. Az egyes ember 
erős, ez tény; de az egyes ember még ezerszer erősebb, ha egyesül egyforma gondolkozá- 
sú és ugyanolyan törekvésű egyéniségekkel. És így szükséges, hogy mi, akik forradalmi 
szocialistáknak valljuk magunkat, mi, a városok munkásai és a föld elnyomott parasztjai,

Szerkesztője a D ie  F re ie  G e n e ra tio n  (Dresdener str. 9. Berlin S. 14. Deutschland) anarchista havi folyóirat
nak. Ezt a cikket egyenesen lapunk számára írta.
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mi, akik együttesen fel tudjuk magunkat szabadítani a politikai, társadalmi és vallási zsar
nokság nyomása alól -  hogy mi egyesüljünk, csoportokat képezzünk és ott, ahol sok cso
port létesült, ezek együttvéve helyi és nemzeti szövetségeket képezzenek, melyek ismét 
maguk között nemzetközileg szövetkezzenek.

Ennek eredménye azután az anarchizmus nemzetközisége! Csakis szervezkedés, 
kényszer nélküli és tekintély nélküli szervezkedés által -  mely nem tévesztendő össze a 
szociáldemokrata pártélettel -  tudunk a felszabadítás feladatának megfelelni és célunk fe
lé közeledni.

Ez okból az amszterdami kongresszus megkezdte egy anarchista Intemacionálé 
megalakítását. Ezáltal nagy, szép és történelmi fontosságú munkát végzett, amely moz
galmunk további fejlődésére nagy befolyással lesz. A határozat, melyet az anarchista In- 
ternacionálé hozott, következőképpen hangzik:

„Az amszterdami nemzetközi kongresszuson egybegyűlt anarchista szövetségek, 
csoportok és egyes személyek kijelentik, hogy megalakult az anarchista Intemacionálé.

Ezt képezik a már létező csoportok és szervezetek, valamint ama egyes elvtársak, 
akik hozzája csatlakoznak.

Az Intemacionáléhoz csatlakozott egyes bajtársak, úgymint a szövetségek és csopor
tok függetlenek maradnak.

Fel lesz állítva egy nemzetközi hivatal. Ezt a hivatalt öt kiküldött fogja képezni.
A hivatal minden ország elvtársaival lépjen érintkezésbe, akár közvetlenül, akár há

rom elvtárs közbenjárásával, akiket a szövetségek, csoportok és egyes elvtársak minden 
országban megválasztanak.

Az egyes elvtársak, akik az Intemacionáléhoz akarnak csatlakozni, a hivatal vagy 
egy szervezet vagy a hivatal által ismert elvtársak által azonosítandók.

Ezen levelezési iroda költségeit, úgymint egy ezzel kapcsolatba hozandó nemzetközi 
levéltár költségeit az Intemacionáléhoz csatlakozni akarók befizetései, a hivatal és egyes 
elvtársak járulékai fedezik.”

így tehát miránk nézve is elérkezett a szervezkedés ideje. Felkérjük összes bajtár
sainkat, bárhol legyenek is, szervezkedjenek, képezzenek csoportokat, hogy együttesen 
csatlakozhassunk az anarchista Intemacionáléhoz, amint az erre bennünket felszólít. 
A magyar ipari és földműves-proletariátusnak is azzal kell szociális ébredését bizonyíta
nia, hogy nagy forradalmi tömegekben csatlakozzék az anarchia Intemacionáléjához -  
megmutatva nemzetközi öntudatát az állam és kapitalizmus nemzetköziségével szemben.

Egyedül az, aki nemcsak az anarchista, de a szociáldemokrata világkongresszuson is 
jelen volt (amely egy héttel előbb tartatott meg) képes a szociáldemokrácia és anarchiz
mus közötti különbséget kellően méltatni.

Különös, de mindkét kongresszus majdnem ugyanazon kérdésekkel foglalkozott. 
Mert az általános sztrájk, a forradalmi szakszervezeti mozgalom és az antimilitarizmus 
kérdései jelenleg legkiválóbb kérdései az egész modem munkásmozgalomnak. És mégis 
-  mily különböző módon foglalkozott a két kongresszus e kérdésekkel! Mintha az egyik 
egy burzsoá kongresszus, és csak az anarchista valóban egy szocialista kongresszus lett 
volna! Oly különböző volt a két kongresszus álláspontja a fenti kérdéseket és feladatokat 
illetőleg.
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A szociáldemokrácia a szakszervezeti mozgalmat politikai céljai eszközének tekinti. 
Nagyon jól tudja, hogy csak a sztrájk és annak különféle módjainak gazdasági cselekvé
se képes a proletariátus számára egyrészt emberies életviszonyokat teremteni, másrészt a 
bérrabszolgaság láncait széttépni. És ezért, mert teljesen képtelen a parlamentarizmus ál
tal a proletariátuson csak egy keveset is segíteni, iparkodik a szakszervezeti mozgalmat 
saját becsvágyó politikai céljaira kihasználni, hogy képviselői mandátumokat kaparint
son meg magának. Egyedül ez a stuttgarti határozat szándéka a szakszervezeti mozgal
mat illetőleg. Mert ha a szociáldemokrácia ezen határozatban azt mondja, hogy nagyon 
fontos volna a szakszervezeti mozgalomra nézve ha a szociáldemokráciával közösen, 
együttesen működne, azt kérdezzük mi: mit tett valaha is a szociáldemokrácia a proleta
riátus gazdasági cselekvése érdekében? És azt válaszoljuk, hogy semmit! És mindenhol, 
ahol ezen együttműködés létezik, Németországban, Ausztriában, Belgiumban, ott a szak- 
szervezetek gyengék, sztrájkot sztrájk után elveszítenek és teljesen kiveszett belőlük az 
egységes forradalmi cselekvés iránti értelem. Másképp van ez Franciaországban, Olasz
országban, Svájcban és Spanyolországban, ahol a szakszervezetek nem segélypénztárak, 
hanem harci csoportozatok és sztrájkot sztrájk után megnyernek és hatalmasan károsítják 
a vállalkozókat.

Az anarchista kongresszus két határozatban foglalkozott a szakszervezeti kérdéssel. 
Az egyikben megállapította, hogy a forradalmi szakszervezeti küzdelem csak egy eszköz, 
a cél azonban a kommunista anarchizmus. És a másik, Dr. Friedeberg-féle határozat a 
szakszervezeti mozgalmat határozottan, mint a bérrabszolgák egyetlen igazán proletár, 
gazdasági és szociális cselekvését ismeri el, amely feleslegessé tesz minden parlamentáris 
álcselekvést, és amely az általános sztrájk, a közvetlen cselekvés segítségével képes az 
életviszonyok összes szociális javításait kiküzdeni, amelyek a jelenlegi társadalmi formán 
belül egyáltalán lehetségesek.

Hát még az antimilitarizmus kérdése! Hogyan kerülgette ezt a szociáldemokrácia! 
Hogy Hervének ne legyen ideje beszélni, egészen a kongresszus befejezéséig húzta a tit
kos tanácskozásokat. És aztán, mi volt végre az eredmény? Egy olyan határozat látott 
napvilágot, amelynél semmitmondóbbat, üresebbet el sem lehet képzelni: egy határozat, 
amely mindent úgy hagy, ahogyan eddig volt!

De másképpen volt az anarchista kongresszuson! Neki az antimilitarizmus kérdése 
nem volt kellemetlen, terhes ügy. Sőt, ellenkezőleg! Minden anarchista tagadja az uralom 
és tekintély jogát. Uralom és tekintély azonban csak erőszak és az erőszak eszközei által 
lehetségesek. Ez okból küzd az anarchista az állam ellen, mert az a népek életében erő
szakszervezetet képez. De az állam csak a militarizmus segítségével tud létezni; mindket
tő egy és ugyanaz. így van az, hogy az anarchista egyúttal konzekvensen antimilitarista és 
ellensége minden háborúnak -  és az anarchista kongresszus nem késett egy világos hatá
rozatban, amely az antipatriotizmus és anarchizmus álláspontját képviseli, az anarchiz
mus ezen elvi kérdését megvilágítani.

A legfárasztóbb és legnehezebb kongresszusi munkák hete volt ez a nemzetközi 
anarchizmus számára. De abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ezt mondhatjuk: 
ez egy érdemes hét volt, termékeny munkát végeztünk! A mag el van vetve, aratókra van 
most szükség.
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Bajtársak, szervezkedjetek! Bajtársak, egyesüljetek csoportokba, amelyek szövetsé
geket képezzenek! Tegyetek eleget az anarchista Intemacionálétok felhívásának! Közös 
munkával a szervezkedéshez, szervezett propagandával és felvilágosító munkával az em
beri boldogság és szabadság eszményeinek diadala felé -  ez legyen legközelebbi felada
tunk, amelynek megoldásán valamennyien közösen dolgozzunk.

A nemzetközi reakció így kiáltozott Stuttgartban: „Le a forradalmi szocializmussal, 
le az anarchizmussal!” Csak kiabáljanak, nem törődünk mi avval. Mert mindig hangosab
ban és hangosabban, végig az egész világon hangzik a mi kiáltásunk, a megváltás kiáltása: 

„Éljen az anarchista Internacionálé!”

Társadalmi Forradalom, 1907. szeptember 13.
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Az amszterdami kongresszus

Csak röviden számolunk be elvtársainknak az amszterdami nemzetközi anarchista kong
resszusról. Miután úgyis jegyzőkönyv fog megjelenni a proletariátus e nagy hetének lefo
lyásáról, mi csak itt az eredményeket, a hozott határozatokat közöljük, s legelőször is azt a 
határozatot, amely a világ minden osztálytudatos proletárja számára a legnagyobb öröm
hír: megalakult a nemzetközi anarchista szövetség!

így hát létrejött a kapcsolat az egész világ forradalmi, anarchista munkássága között. 
Ezentúl egységes terv szerint, egyesült erővel fogunk hatalmas lépésekkel haladni közös 
célunk, a társadalmi forradalom felé.

Vannak emberek, akik azt képzelik, hogy az anarchizmus, vagyis minden egyes em
ber teljes függetlensége ellenkezik mindenféle egyesüléssel és szervezkedéssel. De ezt 
csak azok állíthatják, akik nem értik meg, hogy a szabad megegyezés és együttműködés 
az emberek közt kizár minden uralkodást, vezetést és parancsolást.

Malatesta elvtársunk erre nézve a következőket mondotta a kongresszuson:
Az individualista (szabad egyéni akarata szerint cselekvő ember) csaknem minden 

tettében kommunista is (a közös birtoklás és közös munka híve). Ha néhány ember egy 
közös cél elérésére barátilag egyesül, ez szervezkedés. Az egyes ember egyedül sohasem 
lehet teljesen szabad, mert mindig szüksége van az egész társadalomra és az összes erők
re, melyek körülötte működnek. Az egyedül álló ember teljesen képtelen arra, hogy a leg
kisebb hasznos dolgot is véghezvigye. Az anarchisták eddig tétlenségre voltak kárhoztat
va, mert magányosan álltak; ezentúl egy nemzetközi szervezetben egyesülve, eredményes 
munkát fognak végezhetni.

Ez volt az álláspontja a kongresszus többi tagjainak is, és így csaknem egyhangúlag 
(3 szavazat ellenében) a következő határozatot hozták:

A kongresszuson összegyűlt anarchisták, tekintetbe véve, hogy az anarchizmus és a 
szervezkedés eszméi egy cseppet sem zárják ki egymást, mint ahogyan azt néha állították, 
de ellenkezőleg, kiegészítik és kölcsönösen világosabbá teszik egymást; és hogy az anar
chizmus lényege éppen a termelők szabad szervezkedésében rejlik;

tekintetbe véve, hogy az egyéni cselekvés, bármilyen fontos is az, nem helyettesíthe
ti a közös cselekvést és az egységes terv szerint való mozgalmat;

tekintetbe véve, hogy a küzdők erejének szervezése új lendületet adna az eszme ter
jesztésének, és csak siettetni fogja azt, hogy a szabad szövetkezés és a forradalom eszméi 
behatoljanak a munkásosztályba;
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tekintetbe véve, hogy az érdekek közösségén alapuló munkásszervezkedés nem zár 
ki egy olyan szervezkedést, mely a törekvések és eszmék közösségén alapul;

azt ajánlják, hogy az elvtársak minden országban napirendre tűzzék az anarchista 
csoportok alakítását és a már meglévő csoportok szövetkezését.

Vohryzek, a cseh anarchisták küldöttjének indítványára ehhez még a következő hatá
rozatot függesztették:

Az anarchista szövetkezés az egyes emberek vagy csoportok közös érdekén alapuló 
egyesülése és annak a mai társadalommal szemben sohase lehet végrehajtó hatalma.

Célja az összes erkölcsi és gazdasági viszonyok tényleges megváltoztatása, és ebben 
az értelemben támogatja a küzdelmet minden eszközzel, mely az anarchista eszmével 
megegyezik.

Az anarchista szövetkezés a csoportok és egyének olyan szervezete, melyben senki 
sem kényszerítheti rá akaratát másvalakire és nem csökkentheti önálló kezdeményezését.

A kongresszus tárgyalásainak második fő pontját az általános sztrájk és a szindika- 
lizmus (szakszervezeti mozgalom) képezte. Ebben a kérdésben is Malatesta fejezte ki 
legjobban a kommunista anarchizmus álláspontját. A szervezetek csak eszközei a forrada
lom megvalósításának, de károsnak tartja a szakszervezeteket, mihelyst azok az egyes 
emberek felett hatalmat akarnak gyakorolni. Fájlalja a szakegyletek hivatalnoki gépeze
tét, mely minden egyéni erőt megöl, mihelyst a hivatalnokok és vezetők a szakegyletet 
csak eszköznek tekintik a saját céljuk elérésére.

A szakszervezet nem minden. Van ezenkívül más fegyverünk is, és nem szabad elfe
lejtenünk, hogy mindenekelőtt anarchisták vagyunk, és hogy minden eszközt fel kell 
használnunk, hogy a felkelést siettessük, nem az összetett kezek általános sztrájkja, ha
nem a „fegyveres sztrájk" által. A tudomány mindenki számára hozzáférhetővé teszi a 
legjobb forradalmi harci eszközöket, ezeket fel kell használnunk. Az összetett kezekkel 
való általános sztrájk nem ér semmit, és menthetetlenül elvész, ha nem követi az anar
chista forradalom. Tegyük fel, hogy egy nagy ipari központban kiüt az általános sztrájk; 
nyolc nap múlva elfogy minden élelmiszer, a közlekedés el van vágva; mit tehetnek a 
sztrájkolok, a fegyveres erő közepette, mely letöréssel fenyegeti őket; ha az általános 
sztrájkot nem bírták úgy szervezni, hogy a katonai csordák ellen felfegyverkeznének* 
kénytelenek lesznek a munkát újra felvenni, vagy fellázadnak, halomra fogják lőni őket. 
A barcelonai és milánói általános sztrájkok kudarcot vallottak, mert a szakszervezetek és 
az anarchisták nem alkalmaztak eléggé forradalmi eszközöket. Felszólítjuk tehát az elv
társakat, hogy hatoljanak be a szakszervezetekbe, hogy ott a jó magot elhintsék és a nagy 
tömeget haladásra ösztökéljék; de őrizkedjenek minden vezetői és hivatalnoki tevékeny
ségtől, mely erejüknek és forradalmi eszményeiknek csak árthatna, mert vagy le kellene

* A mi véleményünk szerint az a n tim il i ta r is ta  propagandának kell gondoskodni arról, hogy a forradalom napján 
ne álljon szemben proletár proletárral, a munkás a katonával; hogy az uralkodó osztály ne számíthasson többé 
arra, hogy a kenyérért és szabadságért küzdő népet saját testvéreivel gyilkoltassa le és hogy a forradalom győ
zelme ne legyen egy fegyveres összeütközés esélyeinek kitéve. Amíg a munkásság egy részét az uralmon lé
vők felhasználhatják a másik rész letörésére, addig az anarchista kommunista társadalom még nem érett meg a 
megvalósulásra és a forradalom el fog bukni. A  s ze rk e s z tő .
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mondaniok az anarchizmusról, hogy a szakszervezetet szolgálják, vagy a szakszervezet 
ügyének árulóivá válnának.

Monatte elvtárs ezzel szemben a „szindikalista” álláspontot védte és azt fejtegette, 
hogy az anarchistáknak a szakszervezetek útján kell törekvéseiket megvalósítani. Hosszú 
heves vita után a kongresszus a következő határozatot hozta:

A Nemzetközi Anarchista kongresszus úgy tekinti a szervezeteket, mint a munkásosz
tály harci eszközeit a munkaviszonyok javítására és mint a termelők egyesüléseit, melyek 
képesek a kapitalista társadalom helyébe az anarchista-kommunista társadalmat megal
kotni.

A kongresszus ezért -  elismerve, hogy esetleg szükség lehet külön forradalmi szak- 
szervezetek alakítására is -  azt ajánlja az elvtársaknak, hogy támogassák az általános szak
egyleti szervezeteket, melyek minden, egy bizonyos szakmához tartozó munkás számára 
hozzáférhetőek.

De a kongresszus azt tartja, hogy az anarchistáknak ezekben az általános szerveze
tekben a forradalmi elemet kell képviselniök, és csak a közvetlen cselekvés olyan formáit 
kell terjeszteniök és támogatniok (sztrájk, bojkott, amerikázás stb.), melyek magukban 
véve forradalmi természetűek, úgy, hogy a társadalmat a fent említett módon átalakítsák.

A kongresszus a szindikalista mozgalmat és az általános sztrájkot a forradalom hatal
mas eszközeinek tekinti, melyek azonban nem helyettesíthetik a forradalmat; ezért azt 
tartja, hogy a kapitalizmuson és uralkodáson alapuló társadalom lerombolása csak a fegy
veres felkelés és az erőszakos kisajátítás által lehetséges, és hogy a többé-kevésbé általá
nos sztrájk és szindikalista mozgalmak alkalmazása közben nem szabad megfeledkezni a 
katonai és kormányzói erőszak elleni küzdelem közvetlen eszközeiről.

A harmadik főpontot, az antimilitarizmust az anarchista kongresszust követő külön 
antimilitarista kongresszuson tárgyalták, melyen az anarchista kongresszus résztvevői 
testületileg vettek részt. Ezen kongresszus lefolyásáról még minden tudósításunk hiány
zik, csak arról értesültünk, hogy a kongresszus tárgyalta és elfogadta a budapesti forradal
mi szocialista csoport indítványát, egy évenként rendezendő nemzetközi antimilitarista 
tüntetésre és egy nemzetközi antimilitarista kiáltvány kiadására vonatkozólag.

Az amszterdami kongresszus és a Nemzetközi Anarchista Szövetség megalakítása a 
mai kor munkásmozgalmának legfontosabb cselekedete. Amióta a régi Internacionálé 
-  letérve a közvetlen gazdasági osztályharc útjáról -  széthullott, most újból először egye
sül az egész világ munkássága egy szabad testvéri szövetségben, hogy megdöntse a kapi
talista uralmat és megalkossa a szabad emberek anarchista-kommunista társadalmát.

Ez a munkásság nem fog többé a régi hibába esni: az új Internacionálé anarchista 
szövetség, melyben minden csoport, minden egyes ember függetlenül intézi a saját ügyeit 
és mindnyájan szabad megegyezés szerint egyesülnek a közös célra.

Elvtársak! Egyesüljünk mi is mindenütt szabad csoportokban az anarchista kommu
nizmus eszméinek terjesztésére, a társadalmi forradalom előkészítésére! Tömörüljünk 
egy országos szövetségbe, és vegyük ki tevékeny részünket a Nemzetközi Anarchista 
Szövetség közös munkájában! *

*

248



A Társadalmi Forradalom szerkesztősége közvetíti az érintkezést a megalakulandó cso
portok közt és ugyancsak az egyes elvtársak csatlakozását a nemzetközi szövetséghez, 
úgyszintén minden azt illető kérdést és felszólalást el fogja juttatni a szövetség nemzetkö
zi levelező irodájához, amíg az elvtársak maguk másképpen nem határoznak erről.

Társadalmi Forradalom, 1907. szeptember 13.

K g g jc 5 !

Munkások) Testvérek)

Lapunk majdnem kelhónapi szilnél alán 
íme m egjeleni N ézzé tek  at az elszámolást j  
látni fon já tok, milyen keserves áldozatok után 
A m i lapunk nem oppellalhat apróhirdetésekre s 
más jövedelmi fonásokra , CMfc <» ttf iÜ K lflli, 
t e r je s z tő k  s z o l id a r i tá s á ra .  A n n y itn  vag y u n k  

to e ra d a lm l s z o c ia lis tá k , h o g y  h a  « k a rju k . 
Akkor a la p  r e n d e s e n  k e th e te n k in t m e g 
je le n t e t i k -  C m K »V ernünk  ke l). .yak erez
1 á n k  kell azt, b o g f ez a  lap a z  egycl/en, amely 
<i í  igazi fcIszabmluUiKt a z  »kari s . '«  tdftr«iuíí 
hirdeti, s a kko r a lapul nem engedjük elbukni 
Tegye m eg m indenki lesi ven, furiaifcbni köte

lességet kunogasse anyagilag terjessze, s  tikkor 
ez nem log  bekövetkezni, nem fog  elbukni ez
02 egyetlen j^ 'ik U ín n  u ig in u m . melynek oly 
nagy híva lásd van AUigwriir'Z itgon

A T á rsa d a lm i F o rra d a lo m

A létszámemelés.
A kapitalista államok katonai tértiéi évről 

é v «  szaporodnak. Egyrészt a konkurencia a i  
egyes államok kapitalistát közö« követeli meg 
a tokozott hadikiadásokat, másrészt at. a  félelem, 
amely eltölti a Wapnahatábat a belső ellenséggel, 
a  nyomorgó, folyton elégedetlenkedő néppel 
szemben Egyrészt piacokat akarnak maguknak 
biztosi tani, hogy jövedelmeiket » végtelenségig 
lók ózhassák, másrészt b-n óvtam  akarják «őké
iket, jövedelmeiket azzal a néppel szemben, 
amely létrehozza e  gazdaságokat s melyben 
mindinkább terjed az  a vélemény, bogy e gaz
daságra csak neki, a  dolgozónak van joga.

Természetesen a kapitalisták ezeket a  dol
gokat nem mondhatják meg ity őszintén a né
peknek Ez az őszinte beállítás még « tekin
télynek, babonának, vagyonnak, falatomnak 
hódoló népet is gondolkodásra ösztönözné, talán 
nyílt kitörésre is Ezt pedig a fejlődő kapita
lizmus nem akarhatja. Épen azért érdekeiket 
olyan tormában adják elő, mintha azok nem 
volnának csak a  sa iit  érdekeik, hanem a nép 
érdekei is. Nem is ők kérik a  nagyobb kiadá
sokat, a nagyobb ujoncjutalékot. hanem az állam, 
amelyről sajtójuk, tudományuk, papjaik azt 
mondják, hogy mindnyájunk fölött van, hogy « 
kapitalistákat ép oly gyöngéd atyai gonddal 
vesz-' kőről, mint a proletárokat, épugy gondos
kodik 1 kapitalisták telt gyomráról, m int a pro
letárok ches gyomráról. Az állam, mini minden- 
lá tó  pa trónus, mint az osztályok lelett álló 
szervezet követeli a  milliókat, követeli a  vér 
áldozatot, hogy mindnyájunknak biztosíthass! a 
csendes, nyugodt életei, a  biztos keresetet, a 
földet, a  termelő eszközöket.

A mennyi állítás, ugyanannyi hazugság A 
munkásosztály még so la  nem találkozott e  p á r
tatlan állammal, sőt ellenkezőleg, valahányszor 
nagyobb darab  kenyeret követelt, s ennek biz
tosítására harcba lépett, műidig azt tapasztal 
haha, hogy ez az állam nemcsak hogy nem 
maradi (élten szemlélője a két osztály között
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Jelentés a belügyminiszternek

Hivatkozásul a folyó évi augusztus 3-án 619/res szám alatt kelt rendeletére „a forradalmi 
szocialista csoport” működéséről, alakulásáról s annak előzményeiről mély tisztelettel a 
következőket jelentem Nagyméltóságodnak.

Gróf Batthyány Ervin 1906. évi március 3-tól kezdve a vasvármegyei szociáldemok
rata pártszervezettel egyetértőleg Testvériség címen hetilapot adott ki.

A lap szerkesztősége Bögötén, kiadóhivatala pedig Szombathelyen volt; főszerkesz
tője Nádler Herbert, Batthyány gróf gazdatisztje; főmunkatársa gróf Batthyány Ervin.

A Testvériség idővel Batthyány gróf által irányítva letért a szociáldemokrata párt el
vi alapjáról, anarchista irányzatot kezdett követni, s a szociáldemokrata párt taktikáját 
minduntalan támadta. Emiatt a szombathelyi összes munkásszervezetek választmányai
nak 1906. évi november hó 2-án tartott ülése határozatban kimondta, hogy a Testvériség 
szerkesztőségét Bögötéről áthelyezi a szombathelyi párttitkárságba; a lapot a szombathe
lyi öntudatos munkásság közvetlen felügyelete alá helyezi s egyúttal utasítja a megvá
lasztandó szerkesztőt és sajtóbizottságot arra, hogy a lapot mindenben a magyarországi 
szociáldemokrata párt programjának és ezen párt országos gyűléseinek határozatai értel
mében szerkessze.

Ezen határozat után gróf Batthyány Ervin és Nádler Herbert a laptól megvált.
Később, éspedig 1907. február 8-án Batthyány gróf Társadalmi Forradalom címen 

újabb, havonként kétszer megjelenő, az előbbivel azonos irányú lapot adott ki. A lap szer
kesztősége Bögötén, kiadóhivatala Szombathelyen volt. Családi tekintetekből Batthyány 
Ervin gróf június havában a lapot átengedte a lap kiadásának érdekében alakult „forradal
mi szocialisták” budapesti csoportjának; vezető szerepét azonban Batthyány gróf megtar
totta.

A lap 1907. évi június hó 8-i 11. száma már Budapesten jelent meg. A szerkesztőség 
és kiadóhivatal eleinte Krausz Károly ismert teoretikus anarchista VIII. kerület Üllői út 
12. sz. II. emelet 10. ajtó alatti lakásán volt; augusztus hó óta pedig a VIII. kerület Rotten- 
biller utca 37/b. III. emelet 20. ajtó alatt bérelt hónapos szobában van.

A forradalmi szocialisták budapesti csoportja alatt mindazoknak az összességét értik, 
akik a franciaországi szindikalistákkal s a németországi anarcho-szindikalistákkal azonos 
elveket vallanak. Törekvésüket és harcmodorukat legjobban a következő jelszavaik vilá
gítják meg:

— antiparlamentarizmus
— antimilitarizmus

250



— közvetlen cselekvés
— általános sztrájk.
Ez a csoport szerves egészet nem képez, szervezeti szabályzata nincs, tagsági díjakat 

nem szednek; egyáltalán a lapon kívül az összetartozandóságuknak nincs semmi külső je
le. Csak a csoporthoz tartozók azon egynehánya között van szorosabb összeköttetés, akik 
a lap szerkesztőségében időnként rendezett, s a lapban hirdetett vitaestélyeken részt szok
tak venni. Találkozóhelyük van még a VII. kerület Nagydiófa utca 3. sz. alatt Asztner Jó
zsef vendéglőjében is. Az ezeken a helyeken találkozók száma nem nagyobb 25—30-nál.

Annak érdekében, hogy külön szervezetet alkossanak, nem is agitálnak. Céljuk in
kább az, hogy a meglévő munkásszervezetekben terjesszék eszméiket.

A lap ügyeit egy 11 tagból álló bizottság intézi, amelynek tagjai: Krausz Károly, 
Bogdán Simon magánhivatalnok, ifj. Migray József tanuló, Glücksmann (Zanati) Miksa 
szabósegéd, Poór János cipész, Nádler Herbert, Kaszás István, Apáti István s egynéhány 
ifjabb nyomdászsegéd.

A lap 3000 példányban jelenik meg. A befolyó jövedelem nem fedezi a kiadásokat, 
ezért a lap csak úgy jelenhetik meg, hogy Batthyány Ervin gróf a költségtöbbletet -  ha
vonként mintegy 180 koronát -  megtéríti.

A lap szellemi részét a fent említett 11-es bizottság tagjai látják el, a külföldi írók 
cikkeit pedig a most Londonban tartózkodó Batthyány Ervin gróf küldi be a lapnak.

Mély tisztelettel jelentve, hogy az említett csoport működésének állandó figyelem
mel kísértetése iránt intézkedtem, ellenük azonban a 1136/98. ein. számú BM. rendelet 
alapján sajnos el nem járhatok, s ennek folytán a velük szemben követendő eljárásra néz
ve bátor vagyok Nagy méltóságod további nagybecsű utasítását kérni.

Budapest, 1907. szeptember 14.

A budapesti rendőrfőkapitány

Magyar Országos Levéltár, BM rés. K I49-1907-3-684
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Szervezkedjünk!

Az egyes ember nem képes egyedül megélni. Minden, ami az életet fenntartja -  táplálék, 
ruha, lakás -  csak a közös munka gyümölcse; csak a kölcsönös segítség védi meg az em
bereket a természet viszontagságai ellen és csak az összetartás, a szolidaritás teszi lehető
vé minden ember boldogulását, a társadalom békés, összhangzatos, magasztos iránybein 
való fejlődését.

Ha egy csoport ember el akar érni valamit, úgy egyesülniök, szervezkedniök kell erre 
a munkára. Ez természetesen csak úgy lehetséges, ha érdekeik, törekvéseik közösek és ha 
mindannyian felismerik, hogy ugyanazon cél elérése mindnyájuk számára előnyös és hogy 
azt csak együttes szervezett munkával érhetik el.

A munkásokat, a proletárokat közös helyzet, közös szenvedés, közös érdek köti össze. 
Valamennyiöket egy baj bántja: a szegénység és az ebből eredő szolgaság. Mindnyájan 
megfeszítve, pihenés nélkül dolgoznak egész életükön át -  mások számára; mindnyájan 
nyomorogva tengődnek a gazdagság közepette, melyet teremtettek; mert a föld, a munka
eszközök nem az övék, hanem az uralkodó osztályé, és mert ez az osztály hazugsággal, 
erőszakkal maguknak a munkásoknak egy részét kényszeríti arra, hogy a többi munkást 
rabszolgaságban tartsa.

És ha a munkások felismerik ezt, akkor nem lehet egyéb törekvésük, mint hogy kö
zös erővel mielőbb megszüntessék ezt az állapotot és megalkossák azt a társadalmat, 
melyben a föld és a munkaeszközök az övék, melyben tehát ők maguk rendelkeznek 
munkaerejük felett, maguk élvezik munkájuk gyümölcsét: az anarchista kommunista tár
sadalmat, melyben szabad munkáscsoportok fognak minden szükséges dolgot előállítani, 
és ezekből mindenkinek annyi fog jutni, amennyire szüksége van; melyben az emberek 
függetlenül, önkéntes megegyezés szerint, minden uralkodás nélkül fogják életüket el
rendezni.

Erre a célra kell a munkásoknak szervezkedni.
Kétféle módja van ennek a szervezkedésnek és mind a kettő egyformán fontos. 

Az egyik a gazdasági szervezkedés; mikor az egy munkaadónál és ugyanazon szakmában 
dolgozó munkások egyesülnek, hogy magasabb munkabért, rövidebb munkaidőt és álta
lában jobb munkafeltételeket és jobb megélhetést kényszerítsenek ki a munkaadóktól. Ez 
a legrégibb és legegyszerűbb formája a szervezkedésnek, amely természetszerűleg létre
jön, mióta kizsákmányolok és kizsákmányoltak vannak a világon. Ha egy munkás egye
dül, a maga számára követel rövidebb munkaidőt és magasabb bért, vagy ellentáll a fel
jebbvaló önkényének, úgy a munkaadó egyszerűen kidobja és mást fogad helyébe; de ha
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egy munkaadónál az ott dolgozó munkások együtt követelik ezt, és ha valamennyien 
— vagy legalábbis a legnagyobb részük — nem áll munkába addig, míg valamennyiök kö
vetelése nem teljesül, akkor a munkaadó nem tehet egyebet, mint hogy teljesíti követelé
seiket. Mennél inkább összetartanak, mennél jobban vannak szervezve a munkások, annál 
könnyebben bírják megakadályozni, hogy a munkaadó máshonnan szerezzen helyettük 
munkásokat; mennél általánosabb a munkabeszüntetés, annál több munkaadót lehet a 
követelések teljesítésére kényszeríteni, annál magasabb követelések teljesítését lehet ki
vívni.

A szervezkedés, a sztrájk tehát az a fegyver, melyekkel a munkások helyzetük javu
lását a jelenben kivívhatják. A küzdelem eszközei a szakegyletek, mert ugyanazon foglal
kozás, ugyanazon szakma munkásainak többnyire a legtöbb közös érdeke, közös követe
lése van.

Csakhogy a rövidebb munkaidő, magasabb munkabér stb. magában véve mind nem 
ér semmit.

A munkás sorsa nem javulhat állandóan és nem változhatik meg úgy, hogy abból ne
ki igazán haszna legyen, ha a nyomorúság oka: a kapitalista kizsákmányolás meg nem 
szűnik. A munkaviszonyok javulása magában véve nem szünteti meg ezt, csak enyhíti an
nak következményeit és gyakran csak tűrhetőbbé teszi a nyomorúságot, elégedettebbé a 
nyomorgót és így hátráltatja a munkás felszabadulását. A megélhetés javulása csak akkor 
hasznos, ha az eszköze a kapitalista uralom megszűnésének. Ha a munkás rövidebb ideig 
dolgozik, több ideje és ereje marad arra, hogy tanuljon, gondolkozzék és megbeszélhesse 
ügyes-bajos dolgait többi társaival; ha többet keres, úgy megszabadul az éhség, a nyomor, 
a kenyérért való gond lélekölő nyomásától, és ami a legfontosabb: a küzdelmekben, me
lyeket ennek kivívásáért folytatnak, a munkások felismerik saját erejüket, mely az össze
tartásban, az engedelmesség megtagadásában rejlik, megtanulnak közvetlenül cselekedni 
és így képessé lesznek arra, hogy maguk vegyék kezükbe a termelés vezetését, hogy urak 
nélkül bírjanak megélni. Ez a szakszervezkedés legfontosabb feladata.

Sajnos, hogy a most fennálló szakszervezetek nagy részben nem fogják fel ezt a 
feladatot. Gyakran központosított uralmi szervezetek azok, amelyekben egy központi ve
zető hivatal intézkedik a csoportok minden lépéséről és a csoportvezetőségek megint 
előírják az egyes munkások cselekvését. A tagoknak nincs így egyéb dolguk, mint hogy 
pontosan befizessék járulékaikat, és hogy engedelmeskedjenek a vezetőség rendelkezé
seinek. Az ilyen központi szervezetek aztán nem a forradalmi harc eszközei, de csak arra 
törekszenek, hogy lehetőleg békés, törvényes úton, a munkaadókkal való megalkuvás ál
tal szerezzenek tagjaiknak munkabéremelést és egyéb időleges kedvezményeket. Vagy 
pedig, ami még rosszabb, a politikusok eszközeivé válnak azok, és a gazdasági küzdelem 
helyett a parlamentarizmus céljaira fecsérlik el a munkásság pénzét és erejét. De maguk
tól a munkásoktól függ, hogy ez ne legyen mindig így. Ha a munkások öntudatosak, önál
lóan gondolkoznak, úgy helyi szakcsoportjaikban egyesülni fognak a közös küzdelemre, 
de emellett mindenki meg fogja őrizni függetlenségét, szabad megegyezéssel fognak cse
lekedni és egyik sem fog a másiknak parancsolni vagy engedelmeskedni. Ezek a csopor
tok szintén szabad megegyezéssel fognak szövetkezni egymással, önállóan fogják helyi 
ügyeiket intézni, közös érdekeik védelmében pedig közösen fognak cselekedni, kölcsö
nös megállapodás szerint, központi vezetés nélkül.
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Ezért éppen nekünk, forradalmi szocialistáknak kell a szakszervezetekbe belépnünk 
és ott tevékeny cselekvést kifejtenünk, hogy propagandánk és példánk által tunyább, bá
tortalanabb társainkat felrázzuk, nekünk kell a legerősebben küzdenünk azért, hogy a még 
közönyös vagy félrevezetett munkásokat osztálytudatos szervezkedésre bírjuk. Legvilá
gosabban fejezik ki ezt az amszterdami kongresszus határozatai.*

„A fennálló társadalom gazdasági és törvényes rendszere a dolgozó néptömegek ki
zsákmányolásán és elnyomásán alapszik; ebből ered az áthidalhatatlan ellentét a munká
sok és a birtokos osztály között, és ennek következménye az osztályharc.

A szakszervezetek a proletárok osztályharcának legfontosabb fegyverei a polgárság 
és a polgári intézmények ellen; mert azok gazdasági téren egyesítik az ellentállás és láza
dás erőit, anélkül, hogy elméletekkel törődnének.

Szükséges, hogy a szakszervezetek törekvéseit egyre forradalmibb és merszebb szel
lem hassa át, mely végre a kapitalizmus kisajátításához és minden uralkodás megdöntésé
hez vezet.

Csakis maguk a munkások hajthatják végre ezt a kisajátítást, csakis ők maguk vehe
tik közös birtokukba az összes termelési eszközöket és minden gazdaságot.

A szakszervezetek arra vannak hivatva, hogy a jövőben ők vezessék a termelést és 
már ma is ezek a jövő termelési csoportjainak csírái.

Ezért a kongresszus felszólítja az összes elvtársakat -  anélkül, hogy elfelejtené, hogy 
az anarchisták tevékenységének nem szabad csakis a szakszervezetekre kiterjeszkedni.

Hogy tevékenyen vegyenek részt a munkásosztály önálló mozgalmában és fejlesszék 
ki a forradalom, az egyéni kezdeményezés és a szolidaritás eszméit, melyek az anarchiz
mus lényegét alkotják.”

Olyan helyen persze, ahol az elvtársaink befolyása túlsúlyban van, vagy ahol a mun
kások még egyáltalában nincsenek szervezve, ajánlatos lesz független forradalmi szak
csoportok alakítását megkísérelni, melyek természetesen a gazdasági harcokban mindig 
testvériesen segíteni fogják a már fennálló szakegyletekben szervezett munkások küzdel
mét, de amelyek nem vetik alá saját ügyeik igazgatását egy központi vezetőségnek. Az is 
kívánatos, hogy ezek a csoportok szakmánként szabad országos szövetségeket alkossa
nak. Különösen egyes vidékek földmívelő népessége jön itt tekintetbe.

A szervezkedés másik módjáról kell még szólani: a forradalmi szocialisták szervez
kedéséről.

Amilyen szükséges, hogy az azonos gazdasági helyzetben élők egyesüljenek a közös 
küzdelemre, éppolyan szükséges az is, hogy azok, akik egyformán gondolkoznak, egye
süljenek egymással eszméik terjesztésére és megvalósítására. Ezt a két dolgot nem szabad 
összekeverni; a munkás szakegyleteknek minden munkás számára nyitva kell államok, te
kintet nélkül arra, hogy az vallási, politikai dolgokban hogyan gondolkozik; a forradalmi 
szocialista propaganda csoportoknak pedig a nem-munkást sem szabad kizámiok, ha az 
tettekkel bebizonyítja meggyőződésének őszinteségét.

Mi, akik a forradalmi anarcho-szocializmus igazságát felismertük, szét vagyunk 
szórva az egész országban. Kevesen vagyunk még, és ez a kevés ember sem ismeri egy
mást; és ezért úgy látszik, mintha még kevesebben volnánk. így alig tehetünk valamit,

* Lásd a T á r s a d a lm i F o r r a d a lo m  16. számát.
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hogy meggyőződésünket hirdessük, magyarázzuk. Pedig ez a mi legfontosabb feladatunk: 
ha a munkások egyszer megértik az anarchista kommunizmus világos eszméit, akkor 
azok nemsokára meg is fognak valósulni.

Ezért lapunk olvasóinak mindenütt csoportokat kell alakítaniok, melyek lapunkat és 
röpiratainkat árasztanák, osztogatnák, terjesztenék mindenfelé, melyek rendszeresen felol
vasásokat, előadásokat, vitákat tartanának. Ezekben a csoportokban az elvtársak megis
merkedve kölcsönösen lelkesítenék egymást, tanulnának egymás tapasztalataiból és he
lyesebben meg bírnák állapítani a propaganda legjobb módjait. Felosztanák, szerveznék 
egymás közt a munkát, és így tízszer annyit végezhetnénk, mint külön-külön. Különösen 
munkásmozgalmak, sztrájkok, népgyűlések és felvonulások alkalmából, úgyszintén vá
lasztásoknál is felhasználhatnák az általános élénkséget arra, hogy megmutassák a munká
soknak küzdelmüknek valódi célját és felébresszék bennük -  beszédek, alkalmi röpívek és 
falragaszok, és főképp példaadás által -  a forradalmi erőt.

És ezeknek a csoportoknak szövetségre kellene lépniük egymással az egész ország
ban, hogy egységesen megállapodhassanak az anarchista-kommunista társadalom előké
szítésének módjáról. Ezen csoportok szövetségének hivatása volna az általános, rendsze
res antimilitarista propagandát életbe léptetni, mert így a fiatal sztrájk szervezése; ennek 
útján lehetne munkás, akit besoroztak katonának, akárhova viszik is, testvéri fogadtatás
ban és segítségben fog részesülni mindenütt, ahol a forradalmi szocialistáknak csoportja 
van, és ez a segítség meg fogja őt tartani a munkásság küzdelme számára.

Mi, a forradalmi szocialisták budapesti csoportja, mint a Társadalmi Forradalom 
szerkesztősége és kiadóhivatala, a következőképp óhajtjuk az elvtársak szervezkedését az 
egész országban előmozdítani:

1. Az elvtársaknak, akik hozzánk fordulnak, meg fogjuk írni a velük egy helyen lakó 
elvtársak nevét és címét, hogy így ezek megismerkedhessenek és csoportot alakíthassa
nak.

2. Felszólítjuk az elvtársakat, hogy minden csoportalakításról és a csoportok minden 
tevékenységéről és javaslatairól értesítsenek minket, hogy ezt a lapban közzétéve, példá
juk követőket találjon.

3. Kérdést intézünk hozzájuk, hasznosnak tartanák-e, hogy a forradalmi szocialisták 
a tél folyamán egy kongresszust tartsanak, melyben a szervezkedés és propaganda kérdé
seit megbeszélhetnénk; és ha igen, mik a javaslataik a kongresszus helyére, idejére és na
pirendjére nézve. (Ezek beküldését minél előbb kérjük; ezeket is közölni fogjuk a lapban 
és így meg lehet majd tudni, mit kíván az elvtársak legnagyobb része.)

4. A megalakuló csoportoknak rendkívül leszállított áron fogjuk küldeni lapunkat és 
röpiratainkat.

Testvéri üdvözlettel hívunk fel tehát mindnyájatokat, elvtársaink, a szervezkedés 
munkájára.

Társadalmi Forradalom, 1907. november 15.
f
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Hanesz Sándor

Antiparlamentarizmus és anarchia

Hasznos tudnivalók az antiparlamentarizmus köréből

Sok elvtársunk nincsen még tisztában a forradalmi szocialisták e nagyon fontos harci esz
méjével: az antiparlamentarizmussal. Ami azonban korántsem baj, mivel a körülmény 
nem gyakorol nyomást az antiparlamentarizmus hívei számarányára. Sőt inkább mond
hatnék: csak élesíti az eszme híveinek gondolkozását: majd fokozottabb mértékben kész
teti a gondolkodót az okok és okozatok helyes megállapítására.

Az intenzívebb kutatások által elért eredmények pedig kiküszöbölik az egyoldalú né
zeteket, melyeknek tagadhatatlan igazat kell adni. De mivel csak egyoldalú nézetek, nin
csen meg a kellő nyomatékük, melyekre egy forradalmi szervezet támaszkodhatik.

Hogy példát mondjak: vannak elvtársaink, kik tudatában vannak ama ténynek, hogy 
a munkásosztály nem várhatja sorsa javulását a törvényhozástól, tehát -  antiparlamenta- 
risták. Vannak viszont, akik csak igen kevés eredményt várnak, s azt tartják, hogy na
gyobb szabású sztrájkokkal és egyéb a termelésben alkalmazható kényszerítő eszközök
kel sokkal több eredményt lehet elérni, s ezért antiparlamentaristák.

Úgyszintén vannak többen, akik antiparlamentaristák csak azért, mert úgy látják, 
hogy munkásképviselők sohasem lehetnek, mint parlamenti többség szószólói az elnyo
mottaknak. Már csak azért sem, mert ha többséget alkotnának is véletlenül, a másik két fő 
tényező (főrendek háza és szentesítés) gondolkodna ellensúlyozásról. Viszont olyanok is 
vannak, akik csak nagy sokára — talán egy-két század múlva — vélik lehetségesnek a pro
letariátus felszabadulását, egyenjogúsítását törvényhozás útján. És végül: kik a parlamen
táris törekvésekben csak eszközt látnak arra, hogy a munkásság vezetői juthassanak jól fi
zetett, hatalommal járó állásokhoz — tehát antiparlamentaristák.

Talán mondanom sem kell, hogy -  bár mindegyiknek igaza van — ezek csak egyolda
lú nézetek. És nem merítik ki teljesen az antiparlamentarizmus elvét. Mert mint minden 
reánk nézve fontosabb kérdésnek, úgy ennek okai is mélyebben gyökereznek.

Mi elsősorban anarchisták vagyunk. Elvünk az egyén fölszabadítása, vagyis az, hogy 
az egyén fölött ne uralkodjék senki és semmi. Az egyént szabad mozgásában, cselekede
tében ne gátolja senki és semmi. Egyszóval: elvünk az uralomnélküliség. Az antiparla- 
mentarizmust tehát ebből a szempontból kell mérlegelnünk.

Meg kell keresnünk az antiparlamentarizmus és uralomnélküliség elvei között az 
összefüggést.
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Az antiparlamentarizmus ellentéte a parlamentarizmusnak, vagyis törvényhozásnak. 
(Ugyan sokan értelmezik az antiparlamentarizmust politikai mozgalomellenességnek; ez 
azonban csak átvitt értelemben felel meg a valóságnak.) Ha már most az okot keressük, 
akkor kitűnik, hogy tulajdonképpen nem a törvényhozás immunitását ellenzi az antiparla
mentarizmus, hanem okozatát: a törvényt. Ez az, ami összekapcsolja az anarchiával. Mert 
a törvény egy felsőbb hatalom, s az egyének fölött áll. Jogot ad és kötelességeket ró ki az 
egyénre. De mindkét esetben az egyén a törvénnyel függő helyzetben van.

Ha tehát az antiparlamentarizmus ellenzi a törvényhozás sérthetetlenségét, akkor el
lenzi magát a törvényt és a törvényhozókat. Szóval szoros összefüggést képez az uralom
nélküliség elvével. Mert hiszen az „uralomnélküliség” sem tűr meg törvényt. De mivel a 
törvényhozásnak vannak nem anarchista ellenségei is, kik „csak” törvény nélkül akarnak 
élni -  de máskülönben imádják az isteni társadalmi rendet - , szüksége volt a szótár névle
ges megkülönböztetésre.

Különben is bárhogyan vesszük a dolgot, a mi szempontunkból minden törvénynek 
pusztulnia kell. Hívják ezt antiparlamentarizmusnak, vagy anarchizmusnak. A dolog lé
nyege ránk nézve az, hogy kipusztítsunk minden előítéletet, szabályt, törvényt, melyek 
csak az amúgy is — termelőeszközeik által — fölöttünk túlsúlyban lévő osztály uralmát erő
sítik és védik meg.

Ami pedig a törvényhozókat illeti, éppen azért, mert törvényeket hoznak, sohasem 
támogathatjuk. Még abban az esetben sem, ha ránk -  elnyomottakra nézve — akarnának jó 
törvényeket alkotni.

Innen indul ki az, hogy mi antiparlamentaristák vagyunk. És végződik ott, hogy elle
nezzük a munkások törvényhozási képviseletét is. Mert a törvény törvény marad még ak
kor is, ha alkotásánál munkások működnek is közre.

Van még egy fontos oldala a törvényhozásnak, mellyel szintén számolnunk kell. Az, 
hogy a törvényhozásba küldött képviselő már egyénileg is fölötte áll annak a népcsoport
nak, mely a parlamentbe küldte. Vagyis: amit a népcsoportok (választókerületek) közö
sen megbeszélhetnének, azt rábízzák jelöltjükre. Ami által az az ember jutott hatalom
hoz. S így egy nagy tömeg ki van zárva ügyeinek közvetlen elintézésétől. Nem-e furcsa 
ez: sokak nevében egy ember bírjon annyi joggal, hogy egy egész ország népének sorsa 
felől határozzon? Hát szükséges ez? Ma még igen. De ha az egyén fölszabadíttatik, be 
tudja ő maga is rendezni magának életét, munkáját, úgy, hogy nemcsak számára, hanem 
embertársai számára is hasznos dolgokat hoz létre. De ha ez így van, hát mi szükség van 
kiváltságosokra, képviselőkre, parlamentre, törvényhozásra?

Ez az, ami körül forog az antiparlamentarizmus kérdése. Mindezt megszüntetni; ez 
az antiparlamentarizmus elve.

Ha tehát elveinkhez következetesek akarunk maradni, le kell mondanunk „alkotmá
nyos jogaink” gyakorlásáról (ti. akkor, ha van szavazati jogunk). Bár sok elvtársunk -  kü
lönösen külföldön, hol általános szavazati jog van -  él ezen jogával és legtöbbször szo
ciáldemokrata jelöltre szavaz; nekünk nem muszáj őket utánozni.
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Mondom, sok elvtárs azt hiszi, mégiscsak jobb, ha munkásképviselőkre adja szava
zatát, mintha nem szavazna senkire sem.* Ez igaz. Mert a munkásképviselőknek az újbóli 
megválasztás reményében mégiscsak kell valamit oda lármázni, a többi törvényhozó kol
légák felé (hogy hatástalanul, arról ők maguk sem tehetnek). Mégis arra kell kérni elvtár
sainkat, hogy választások alkalmával ne éljenek szavazati jogukkal, még akkor sem, ha 
elvtársunk a jelölt. Szavazatainkkal csak a törvényt és törvényhozást támogatnánk; véte
nénk az uralomnélküliség és antiparlamentarizmus elvei ellen.

A választások idejét azonban alaposan ki kell használnunk -  agitációra. Minden elv
társunknak talpon kell lennie és „dolgoznia”. Mindenhol jelölteket felállítani antimilita- 
rista programmal. Szónokainknak nemcsak rémületbe kell ejteniük az uralkodó osztályt, 
hanem felrázni az alsó néptömegeket. Minden elvtársunknak már most kell oda töreked
nie, hogy választások alkalmával -  ha félig olvasva is -  tudjanak tüzes, a tömegeket for
rongásba hozó, s a hatalom birtokosait kétségbe ejtő beszédeket elmondani. Röpiratokon 
a kaszárnyák lakóinak megmagyarázni, hogy mi minden ember fölszabadításáért küz
dünk. Rámutatni, hogy azt a vért, melyet gyárakban, épületeken, cséplő- és aratógépeknél 
kiontanak, nemesebb, hasznosabb dologért lehet kiontani. Rámutatni, hogy az a fegyver, 
mely katonatestvéreink kezébe van adva milyen nagy hatalom. Csak „akarni” kellene, és 
azzal a fegyverrel csodákat lehetne művelniök.

Igaz ugyan, hogy lesznek börtönzések, házkutatások, toloncolások elvtársainknál a 
hatalmon lévők részéről, de fényes jutalma lesz elvtársainknak az a tudat, hogy előbbre 
vitték a milliók ügyét. Ilyen agitáció szükséges az osztályuralom megdöntésére. Ebben 
merül ki az antiparlamentarizmus, ami magyarul annyit jelent, hogy: munkát, szerszámot 
az uralmon levőknek; vagy az éhhalált!

Társadalmi Forradalom, 1907. november 29.

* Mondanom sem kell, hogy ezek még igen gyenge elvtársak; azaz hogy nem ismerik az antiparlamentarizmus 
igazi jelentőségét.
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A tömegsztrájkok

A tömegsztrájk kérdése néhány év alatt nagy jelentőségre tett szert. Sőt nem mondunk na
gyot, ha azt állítjuk, hogy világtörténelmi fontosságra emelkedett. Feladatunk, hogy ezzel 
a kérdéssel tárgyilagosan, bővebben foglalkozzunk, már csak azért is, mert tudjuk, hogy 
ezt a veszedelmes fegyvert a proletariátus csak a legvégső esetben használja, mert ez a 
fegyver az egész ország iparát és kereskedelmét válságba sodorhatja, ha több napon át tart.

Mielőtt áttérnénk az általános sztrájk és annak válfajainak analizálására, ki kell tér
nünk arra, hogy mi is a sztrájk szó alapjelentősége? Sztrájk alatt általában azt értjük, ha 
valamely szakma bérmunkásai harcba lépnek, hogy anyagi és gazdasági helyzetükön ja
vítsanak. Ezt bérharcnak, gazdasági harcnak nevezzük. Ez lehet ismét védelmi sztrájk is. 
Például valamely szakmánál a kapitalista vállalkozó -  tegyük fel -  a munkadíjat leszállí
tani, és a munkaidőt fölemelni akarja, akkor az illető szakma bérmunkásai védelmi harcba 
lépnek.

A gazdasági és védelmi harcot, illetve sztrájkot Magyarország proletariátusa már 
régóta használja és használta, még a pártmozgalom előtt is, amikor még szociális mozga
lomnak híre sem volt Magyarországon. Nem áll tehát Csizmadia elvtárs azon állítása, 
hogy az első gazdasági sztrájk ideje összeesik a mozgalommal, mert a nyomdaiparban 
már 1816-ban volt gazdasági sztrájk (Vácott), aztán 1848-ban és 1861-ben is.

A gazdasági és védelmi sztrájkok ismét lehetnek általános és parciális (részleges) jel
legűek. Tudjuk, hogy nagyobb iparállamokban a kapitalista munkaadók éppúgy vannak 
szervezve, mint a bérmunkás proletariátus. Ezektől -  tegyük fel -  béremelést vagy mun
kaidő-rövidítést követelnek a bérmunkások, akkor küldötteket delegálnak, akik a bérmun
kások küldötteivel erről a kérdésről tárgyalnak. Ha most a kapitalisták szervezete (iparha
tóság, főnökegyesület stb.) elfogadja a követelést, akkor az minden tagjára kötelező lesz. 
Ha nem, úgy a segédek általános sztrájkba lépnek, s így kényszerítik a tőkést adott fölté
telek elfogadására.

Ez az egyes szakmák általános gazdasági sztrájkja.
Ha a kapitalista munkaadók nem tartoznak szövetségbe, úgy részleges sztrájkkal se

gítenek gazdasági helyzetükön a bérmunkások. Tehát itt nem az egész szakma bérmunká
sai lépnek általános sztrájkba, hanem csak egyes műhelyek bérmunkásai. Az általános gaz
dasági sztrájk kiterjedhet egy városra és az egész országra is.

Tisztán a kapitalisták ellen irányuló részleges vagy általános (csak egyes szakmák) 
sztrájknak nincsen politikai jelentősége. Kivételt képez ez alól Oroszország és Magyaror
szág. Ebben a két államban a gazdasági sztrájk politikai elbírálás alá esik. Minden sztrájk
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ra van törvénye és paragrafusa. Nálunk a mezőgazdasági proletariátus sztrájkja szigorú 
büntetés alá esik. Oroszországban és Magyarországon a sztrájk egyúttal tiltakozás a mai 
fennálló társadalmi rend ellen is. Ebben a két országban megdönthetetlen az a tétel, hogy 
a kapitalizmus a proletariátus elnyomására és kizsákmányolására törekszik. Azok a törvé
nyek, melyek a proletariátus sztrájkszabadságát elrabolni igyekeznek -  akaratlanul bár - , 
szaporítják az elégedetlenek táborát.

A gazdasági részleges és általános (csak egy szakma) sztrájkból fejlődött ki idők fo
lyamán az általános sztrájk fogalma: minden szakma, minden proletár sztrájkja.

A gondolkozni tudó proletariátus belátta, hogy ha valami nagyot akar felmutatni vagy 
elérni, akkor nem elég az egyes szakmák sztrájkja, akkor minden műhelyben, gyárban és 
gazdaságban szünetelnie kell a munkának.

A sztrájknak a politikához való viszonya a következő: 1. tisztán gazdasági; 2. politikai 
gazdasági; 3. gazdaságpolitikai; 4. általános, vagy mint társadalom-gazdasági forrada
lom', 5. politikai tömegsztrájk: a) tisztán politikai, b) államforradalmi sztrájkok lehetnek.

Rátérhetünk tehát az általános sztrájkok történetére és analizálására. A társadalom
gazdasági forradalomra törekvő tömegsztrájkban találja meg a proletariátus azt a fegy
vert, amellyel magát képesnek érzi, hogy kivívhatja végcélját. A generális sztrájk eszméje 
onnan keletkezik, hogy a proletariátus tudatában van annak, hogy nagy a gazdasági hatal
ma termelése következtében, s kötelessége azt a fegyvert használni. Ez az eszme a román 
népek* proletariátusának forradalmi sajátosságából is eredt. Ezt hirdeti Kropotkin** is La 
Conquête du Painjében, ahol olvashatjuk, hogy: nem kell ügyet vetni a társadalom gazda
sági fejlődésére, nem kell az államhatalom erőire, hanem a generálsztrájkkal kell a mai 
gazdasági társadalmat tönkretenni. Azaz az összes bérmunkásságnak, ami a világon van, 
egyszerre, egy csapásra be kell szüntetnie a munkát, a termelést, hogy ezáltal a tőke tönk
remenjen, s a gazdasági és ipari termelőeszközök köztulajdonba menjenek át.

A francia, olasz, spanyol proletariátus sikeresen használja azt a szakszervezeti takti
kát, hogy ha valamely szakma bérmunkásai harcban állanak és ügyük rosszul áll, akkor 
minden iparág harcba lép azért az egy szakmáért. így kényszerítik a kapitalistákat, hogy 
azon egy szakma kapitalistái bérmunkásaiknak követelésüket megadják. Ez az anarchis
ták jól bevált taktikája. Arra törekedni, hogy a tőke mindig jobban és jobban gyöngüljön, 
siettetni romba dőlését.

Az általános sztrájk alkalmazhatóságáról többfélék a vélemények. Sok „szociális 
gondolkodó” ellene van. Haszontalan, üres frázisokkal vélik elütni az egészet.

A részleges gazdasági sztrájkoknak nem nagy az eredményük. Ezt beismerte maga 
Briand francia vallás- és közoktatásügyi miniszter is, aki (amikor még nem volt francia 
miniszter, hanem a generálsztrájk eszméjének propagálására létesült bizottság egyik ve
zérférfija volt) a következőket mondta: „Én nem vagyok a részleges sztrájk híve, mivel az 
a meggyőződésem, hogy sohasem ellensúlyozza a vele járó áldozatokat. Mire jutott a pro

* Olasz, spanyol, francia.
** K ro p o tk in  Peter Alexejevics herceg, született 1842. december 9-én Moszkvában. Kozák tiszt volt. Nihilista 

üzelmeiért elfogták 1874-ben s a Péter-Pál erődbe zárták, ahonnan csakhamar megszökött s Genfbe menekült, 
ahonnan kiutasították. II. Sándor cár felrobbantása után, 1881-ben Franciaországba ment -  Lyonba. Ott anar
chista üzelmekért öt évre elítélték, de 1886-ban megkegyelmeztek, ezután Londonba ment, s most is ott lakik. 
Lapja: P u b lic a t io n s  d e  la  R e v a lte .
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letariátus, amely el volt szigetelve a gazdasági harcokban? A tapasztalatok azt bizonyít
ják, hogy meggyőződött törekvéseinek haszontalanságáról. Azon kérdés vettetett fel, nem 
használhatná-e fel jobban szakszervezeteit? A felelet az lett, hogy önkéntelenül a generál
sztrájkhoz jutott.”

A generálsztrájk hívei azt mondják -  és igen helyesen - , hogy a proletariátus a hatal
mat sohasem fogja magához ragadni a parlament útján, igyekeznünk kell tehát, a mai 
fennálló gazdasági társadalmat megváltoztatni -  parlament nélkül, generálsztrájkkal. 
Vagyis a kapitalista munkáltatók elsajátítását, az egész bérmunkarendszer eltörlését és az 
állam megszüntetését. De hogy ez sikerüljön, számítanunk kell a katonaság nyílt zendülé
sére. Ennek az átalakulásnak ugyanis be kellett következnie, mert ha az adók és a többi 
kötelezettségek meghaladják majd a bérmunkás jövedelmét, úgyis kitör az általános 
anarchisztikus forradalom. Az anarchisták mindenkor és mindenütt támogatnak minden 
forradalmi mozgalmat, melyek a fennálló rend ellen irányulnak. Vagyis az összes társa
dalmi és gazdasági rendet fel kell forgatnunk -  erővel.

Az anarchista generális sztrájk ellen állást foglalnak — mint előbb említettem -  az 
összes „szociális előkelőségek”. Mindnyájan egybehangzóan azt mondják, hogy a terme
lés beszüntetése az egész társadalomra rettenetes hatással lenne, nagy válságra vezetne és 
ezt a válságot a proletariátus érezné meg legjobban. Alakoskodás! Örökké csak nem tarta
na a proletariátus „válságérzése”, mert ha a termelést beszüntetnék, egyszerre, a tőke ha
mar tönkremenne, hamarabb, mint a proletariátus, és így megszülethetne a „szabadok or
szága" , mert a mai társadalommal és államhatalommal hiába kísérletezünk. Mert ha attól 
ki is csikarunk valamit -  erővel bár - , de az viszontszolgálatot is vár. Csak a direkt akció 
ér valamit. Azok az „előkelő szociológusok” mindig Marxra és tanaira szeretnek hivat
kozni. Lássuk csak!

A szocializmus újkori alapítói mind olyan időpontban állították fel „megdönthetet
len” tételeiket, amikor még nem létezett a modem nagytőke, a nagytennelés és az abból 
származó társadalmi bajok (Marx, Engels stb.). Az osztályharc akkor még nem volt olyan 
kiélesedett. A tudományos szocialisták azt mondják, hogy nem kell a generálsztrájk, ne 
ugorjunk a sötétbe, mert a mai társadalmi rendet átformálni sem békével, sem erőszakkal 
nem lehet. Majd meghozza azt az átalakulást a természeti törvények időrendi fejlődése. 
És abból az átalakulásból kifejlődik majd magától a szociális állam, ahol megszűnik 
majd minden osztályuralom és kizsákmányolás. Vagyis helyreáll az emberiség. De most 
az a kérdés merül fel, hogy a természet törvényei lépést tartanak-e a fejlődéssel. Mert ké
tes, hogy a fejlődés helybenhagyja-e azokat. A tudományos szocialisták mindent az ál
lamhatalomtól várnak. Pedig Marx elég világosan mondta, hogy az államtól hiába várunk 
valami üdvösét. Marx a mai államot a kapitalisták eszközének tartotta. De az utódok az 
államot elfogadják, sőt -  szerintük -  ez hivatott egyedül a kollektivizmus keresztülvitelé
re. A tudományos szocialisták a nemzetgazdászati materializmus ortodox hívei. Azt 
mondják, hogy a társadalom átalakulása független az emberi akarattól, mert a társadalom 
fejlődése és kialakulása a termelési módban rejlő törvények szerint alakul és fejlődik ki. 
Az állam a nemzetgazdászat terméke, és így nem helyes, hogy az államtól kérjen jogo
kat, mert az állam a társadalom egyik fő alkatrésze, s így az állam törvényei nem változ
tathatnak a mai meglévő társadalmi állapotokon, vagy ha igen, úgy nem függetlenül az 
emberek akaratától.
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Védelmet kémek az államhatalomtól, az ad is esetleg, de engedelmességet követel 
cserébe. Mindent külső berendezgetésekkel igyekeznek elérni! Még a szabadságot is! Pe
dig ennek minden embernek a szívében kell lennie, hanem a külső berendezkedésekben.

A szociális társadalmat csak forradalommal lehet elérni, de ezt a forradalmat nem 
fegyverrel vívja meg a proletariátus, mert hiszen a barikádharcok ideje már letűnt, hanem 
csakis a generálsztrájkkal, a termelés általános beszüntetésével.

Ne feledjük el Friedeberg szavait: „A proletariátusra rászorul az osztályállam, mint 
termelőerőre. A tőke semmi, holt kő, ha nincsenek itt kezek, melyek megadják neki a le
hetőséget, hogy többletértéket teremtsen. Abban a pillanatban, amelyben a proletariátus 
annak a belátására jut, hogy nélkülözhetetlensége folytán a termelési folyamatból -  a tőke 
kimondhatatlan kárára -  magát kiszakítja, az osztályállam megszűnik.”

Visszatérek arra, hogy ugyanis egyesek azt állítják, a generálsztrájkból a rövidebbet a 
proletariátus húzná, s idézem újból Friedeberget: „Ami azután (termelés beszüntetése után 
értve) jön, ha ellenfeleink kényszeríteni akarnának bennünket és önvédelemre szoríta
nának: ha éhezünk, azt nem fogjuk meghatározni, azon nem fogjuk fejünket tömi. Az osz
tályállam törvényeit, amelyeket ránk erőszakoltak, legkevésbé sem fogjuk tiszteletben 
tartani és az, aki szükséget fog szenvedni, bizonyára nem a sok millió munkás lesz.” (Par
lamentarismus und Generalstreik) Vagyis az állam törvényei fölé kell helyezkednünk.

Meg kell különböztetni a generálsztrájktól mint olyantól, mely a mai társadalmat erő
vel meg akarja változtatni, a politikai tömegsztrájkot. Az általános politikai tömegsztrájk 
őshazája Anglia. Teljes 11 évig tartotta rettegésben Anglia kapitalistáit (1837-1848). 
Az általános titkos választójogot követelte ugyanis Anglia proletariátusa. A „munkásosz
tályok” nemzeti konventje (National Convent of the Working Classes) 1839-ben tartott 
alakuló ülésén egy nyilatkozatot adott ki, melynek 4. pontja azt a kérdést tartalmazta, 
hogy „Hajlandók-e, ha a konvent elhatározná, hogy egy szent hónap tartassék a milliókat 
előkészíteni arra, hogy politikai megváltásukat biztosítsák; el tudnák-e tökélni magukat 
arra, hogy ez idő alatt a szeszes italoktól és a munkától tartózkodjanak?”

De az egész eszme nem proletárfejben keletkezett, hanem Atwood bankártól, tehát 
nem valósult meg. „Generálsztrájk csak igazi proletármozgalomból fakadhat.” (Sombart) 
Az első angol generálsztrájk — az általános, titkos választójogért -  elbukott. De az angol 
polgári politikai pártok, látván a proletariátus hatalmas táborának lelkesedését és számát, 
elkezdtek a munkások kedvében járni. 1867-ben megadták a városokban a háztartás fejé
nek a választójogot, 1884-ben pedig a vidékieknek is. A politikai tömegsztrájkok egymás 
után jelentkeznek. Angliához a kapitalisztikus indusztrializmus tekintetében legközelebb 
álló államban, Belgiumban tört ki az általános politikai tömegsztrájk 1893-ban. Ezt tartják 
a modern alapon szervezett tömegsztrájkok legelsőjének. Közbevetőleg megjegyzem, 
hogy az első politikai tömegsztrájk -  amely mindjárt nemzetközileg is jelentkezett -  az 
1888-as párizsi nemzetközi szocialista kongresszus határozata értelmében a békés lefolyá
sú 1890. évi első május 1-jének megtartása volt. A belga kormány a proletariátusnak azt a 
kérelmét, hogy a választói jogot mindenkire kiterjessze, visszautasította. A belga munkás
ság már föl volt izgatva az általános választói jog eszményéért, s a durva visszautasítás vé
rig sértette a nagyüzemekben koncentrált forradalmi érzésű munkásságot. 1893-ban kitört 
az általános politikai tömegsztrájk. A kormány megijedt, s megadta az általános, de nem 
egyenlő választási jogot. 1902-ben újra sztrájkba lépett a belga proletariátus, hogy a
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fennálló korlátozásokat megszüntesse. De ez a politikai tömegsztrájk elbukott. Míg a bel
ga munkásság általános politikai tömegsztrájkja kényszeríteni akarta az államhatalmat, 
hogy az általános titkos egyenlő választói jogot törvénybe iktassa, addig a svéd munkás
ság 1902. évi politikai tömegsztrájkja csak tüntetés volt, hogy a parlament záros határ
időn belül megállapítsa az új választási törvényeket. Ez a legsikerültebbek egyike volt. 
Három napig teljes sötétség uralkodott egész Stockholmban. Nem volt élelmicikk, nem 
voltak lapok, nem volt közlekedés. Elértek annyit, hogy a választói jog kérdését előtérbe 
tolták. A magyarországi proletariátus harcba lépett az általános titkos választói jogért 
1905. szeptember 15-én. Ennek sajátságos jellemvonása volt, hogy nem a kormány ellen 
irányult, hanem a parlament egy frakciója ellen, amely azt ellenezte. 1907. október 10-én 
pedig már az egész kormány és pártja ellen irányult. Igaz, hogy a magyarországi proleta
riátus politikai tömegsztrájkja (?) csak olyan ,ynű” dolog volt, mert volt élelem, világítás, 
közlekedés, egyszóval minden. Még gyenge tiltakozásnak sem vált be, mert késik a vá
lasztói jog új törvénye. Legsikerültebb volt a finn politikai tömegsztrájk 1906-ban. Ott 
kivívták az általános egyenlő titkos választói jogot nemi különbség nélkül, minden 21 
éven felülinek.

A politikai tömegsztrájk az eddigi tapasztalatok szerint kétféle szempontból jöhet 
számításba a parlamentárisán berendezett államokban. Először élhetnek vele és használ
hatják azt a rettenetes fegyvert a választói jog védelmére, ha már megvolt, de redukálni 
akarják a szerzett jogokat; ha még nincs, és meg akarják szerezni. Másodszor, ha egy 
nemzetközi háború tömé ki és azt meg kell akadályozni. Evvel az eszmével az 1891. évi 
brüsszeli nemzetközi szocialista kongresszus is foglalkozott.

Sajátságos, hogy sokan a generálsztrájkot alkalmasnak találják arra, hogy a választói 
jogot kivívják -  tehát politikailag - , de gazdaságilag alkalmatlannak.

A szociáldemokraták nemcsak az anarchisztikus generálsztrájkot, hanem a tömeg
sztrájknak azt a politikai válfaját is elutasították, amely a szocialisztikus államforma meg
teremtésére irányul és a tömegsztrájkot csak a választójog biztosítására szolgáló eszköz
nek ismerik el. Ez a magyarországi szociáldemokrata pártnak is az álláspontja.

De miért fogadják el a tömegsztrájkot eszközül a politikában és miért nem a gazda
ságban is?

Itt miért fogadják el az erőszakot? Miért nem várják be a természeti törvények foko
zatos fejlődését, amely ugyanis idővel magától meghozná az általános titkos választói jo
got? Erre nem tudnak felelni! Pedig határozottan állíthatjuk, hogy a tömeget sokkal köny- 
nyebb egy általános gazdasági sztrájkba vinni, mint egy politikaiba.

Az anarcho-szocialistáknak igazuk van abban, hogy az általános titkos választói jo
gon fekvő parlamentarizmus az osztályállam törvényeinek alkotása, s a parlamentáris szo
cialisták képesek elhagyni az osztályharc jellegét, mert a kizsákmányolókkal, illetve köz
vetett képviselőivel együttműködnek akkor. A parlamentáris szocialisták nem veszik azt 
észre, hogy nem egy osztály végső küzdelmének előkészítésével, hanem egy-egy nemzet 
„életfeladataival” foglalkoznak.

Azért nem lehet a szociáldemokrácia feltétlen antimilitarista is, mert az általános tit
kos választói jog alapján választott képviselő választói különböző osztályokból állanak, s 
akkor ezek szavazatát elveszíti. Márpedig az állandó hadsereg leszerelése nélkül a kapita
lizmus kisajátítására gondolni -  őrültség. Mert ha a szociáldemokraták a parlamentben
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többségre is tesznek szert, s — mondjuk -  a tőkét kisajátítani akarnák, a tőke kardjára ütne. 
A parlamentáris szocialisták arra szorítják a proletariátust, hogy a törvényesség keretein 
belül maradjanak, s így akarnak kiölni belőlük minden forradalmi tetterőt.

Azért tartjuk fontosabbnak egyedül a végcélt szolgáló taktikát: a forradalmi mun
kásság közvetlen mozgalmát. E taktikának legfontosabb megnyilvánulása tehát egyelő
re a forradalmi szervezkedés és a munkabeszüntetés, és a vége a generálsztrájk. így kell 
ma is értelmezni a „Kommunista kiáltvány” szavait: „Világ proletárjai egyesüljetek!” és 
„a munkások felszabadulása csakis saját munkájuk lehet!” -  és nem a parlamenté!

Mert mit ér a proletariátus azzal, hogyha az általános titkos választói jogot minden 
államban meg is szerzi? A szolgaság, a kizsákmányolás akkor is fönn fog állani. Ezt ta
pasztalhatjuk ott is, ahol már megvan. Mert az államnak nem veszedelmes, hogyha ő ad 
politikai jogokat és azt teljesen kihasználják, mert ezáltal szélesebb alapot nyer. Az sem 
veszedelmes, ha követeli a proletariátus, hogy részt vegyen az állam által adott politikai 
jogokban, mert ezáltal az állameszme szélesebb rétegekbe hatol, erősödik és nagyobbo
dik. De veszedelmes az, ha az ember fölébe emelkedik s azt mint az emberiség leigázóját 
és kizsákmányolóját tönkreteszi.

Mert míg az ember be nem látja az állam hasztalanságát s részt vesz az államban 
akár politikailag, akár gazdaságilag, s azt mint hasznos és szükséges intézményt elismeri, 
addig a szolgaság fönn fog állani. Mert az állam és az ő törvényei az elnyomatás és a ki
zsákmányolás fő tényezői.

Ha mindezek tudatában lesznek, akkor nem fognak az uralkodó kapitalistáktól segít
séget kérni, mert az általános titkos választói jogot is csak kérni kell, akkor önként fognak 
csoportosulni, hogy saját erejükből építsék fel a — szabadok országát. Mert ne feledjük el, 
hogy a gazdasági forradalomra törekvő tömegsztrájk kihirdeti majd az élők jogát, elveszi 
a kiváltságos emberiségtől azt a jogot, hogy az elnyomott proletariátust tovább is béklyó
ba verje, megtagadja az egyesektől azt a jogot, hogy az elmúlt szolgálatokért a jelen em
beriségen zsarnokoskodjanak. Adassék vissza az embernek a tulajdona, természet adta 
szabadsága, melyet már évszázadokkal ezelőtt vér és erőszak árán elraboltak tőle.

„Vigyázzatok! Ne izgassátok azt a népet, amely mindent termel és amelynek csak 
mozdulnia kell, hogy rettenetes legyen!” (Mirabeau)

Társadalmi Forradalom, 1907. december 13.
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Krausz Károly

Alapítsunk szabad csoportokat!

Elvtársak! Testvérek!
Ha van eszme, melyért küzdeni, fáradni, lelkesedni és áldozni érdemes, akkor ez az esz
me az, melyet mi hirdetünk: szabadság, egyenlőség, testvériség.

Mert ezt az eszmét mi megvalósítani akarjuk: forradalmi szocialisták (anarchisták) 
vagyunk.

Akarunk egy szabad társadalmat és abban szabad embereket. Se úr, se szolga; se ki
zsákmányoló és kizsákmányolt; se pazarló főurak, se nyomorgó koldusok. Egyenlőség a 
termelésben, egyenlőség a fogyasztásban. Testvéries összetartás a szabadságvédelemben. 
Ezt megvalósítani akarjuk, ezért harcba szálltunk.

Az ellenség tábora nagy, számos benne a küzdő: ott az állam összes szervezeteivel, 
ott a fekete és vörös papság, a katonaság. Nem félünk, velünk az igazság! Az eszmének 
testet kell ölteni, ami annyit jelent, hogy munkás testvéreink, kik velünk ezen eszméért 
küzdeni akarnak, szervezkedniük kell és az eszmének teste lesz a szervezet.

Tömörüljünk csoportokba. Minden csoport önállóan, függetlenül működik akár szak
mánként csoportokat képezve nagyobb városokban, akár az össz-szakma képez egy cso
portot kisebb mezővárosokban. Semmi hivatalos jelleg, semmi hivatalos forma.

A csoportnak az alapja a szabadság, a formája az egyenlőség, a szelleme a testvériség.
A csoport asztaltársaságképp alakul meg, mert elvünk nem tűri az akármilyen formá

ba is bújtatott erőszakot vagy kötelező alapszabályokat. A csoport minden tagja kell, hogy 
önnönmaga gondolkozzék az élete jobbátétele felett; kell, hogy minden tag saját belátása 
szerint járuljon hozzá akár erkölcsileg, akár anyagilag eszménk megvalósításához. Min
den héten bizonyos napon, bizonyos helyen és időben összejönnek, ott közösen megbe
szélik ügyes-bajos dolgaikat. Felolvasásokat, vitákat tartanak a szabadság, egyenlőség és 
testvériség fogalmáról, és hogy eszménket hogyan, miként lehetne rövid idő alatt megva
lósítani. Mindezekhez bő anyagot szolgáltatnak a tudomány, röpirataink és lapunk.

A vitában mindenki részt vegyen, hogy eszménket élőszóval is bírja terjeszteni. Ne
velni kell ott öntudatos, gondolkozó, elszánt szabadságharcosokat. Ez az ügyvezetőnek, 
ki a testvérek megbízásából működik, a legfontosabb feladata. O a felolvasásról és a vita 
tárgyáról gondoskodik. Minden összejövetelnél másik tag a felolvasás vagy vitaestély ve
zetője. Tagdíj nincs. De a csoportok kiadásait fedező pénzösszeget önkéntes adományok 
képezik, amit a tagok által megbízott elvtárs kezeli, terjeszti az elvtársak támogatásával 
lapunkat és röpiratainkat, értesít bennünket a mozgalom állásáról, a felolvasások és vita
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estélyek lefolyásáról, vagy más fontosabb eseményekről. Levelez a többi csoportokkal, 
esetleg a nemzetközi irodával.

Külön kezelendő a „katonafillér”, mely arra szolgál, hogy a hadseregben szenvedő 
és nélkülöző elvtársunkat segélyezzük; aki ezáltal még inkább nem fog elvtársi érzéséből 
veszíteni, hanem marad annak, ami volt. Ezen adományokat az elvtársak hetenként 2 fil
léres hozzájárulásokból fedezik.

Szervezzetek minden városban, minden községben ilyen csoportokat, és akkor esz
ménk élni, terjedni és egyesült erővel győzni fog. Bármilyen sok, bármilyen nagy és erős 
legyen is ellenfeleink tábora, tudással és összetartással meg fogjuk azt semmisíteni, akkor 
meg fog születni a szabadság, egyenlőség és testvériség igazi társadalma.

Az igazság velünk, ki ellenünk?!

Társadalmi Forradalom, 1908. január 24.
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F e k e t e  Pál

Tévedések

Az anarchia az egyes emberek teljes szabadsága és az ebből eredő önkéntes együttműkö
dés és szolidaritás. Ezért egy anarchista lapnak helyet kell adnia minden anarchista véle
ménynek és bírálatnak az abban megjelenő cikkek felett. Csak ez a folytonos kölcsönös 
ellenőrzés tarthatja meg mozgalmunkat a helyes irányban és őrizheti meg azt attól, hogy 
egyes elvtársak tévedései ne váljanak megcsontosodott tantételekké. A vélemények ezen 
összeütközése nem gyöngíti, de erősíti eszméinket.

Ezért szólalok fel most, hogy rámutassak azokra a súlyos tévedésekre, melyek la
punk utolsó számában (II. évf. 1. és 2.) egyes elvtársak cikkeibe befészkelték magukat, és 
melyek egy része egyenesen ellenkezik az anarchizmus alapeszméivel.

Elsősorban azokról a cikkekről akarok beszélni, amelyek a rendőrség ellenünk való 
eljárásáról szólnak. Már magában véve az is hiba volt, hogy ezt a dolgot úgy tárgyalták, 
mintha az mindennél előbbre való, óriási fontosságú lenne. Az 1. számban kilenc hasábot 
foglal el ezen események részletes leírása (ami mellett ugyanaz a dolog gyakran kétszer 
lesz elmondva) és az azok felett való felháborodás kitörései. Már ez is mutatja, milyen 
szempontból tekintik e cikkek írói ezt az ügyet. Még jobban megmutatja ezt az, hogy mit 
írnak és hogy milyen hangon írják azt.

Végtől-végig elkeseredett szitkozódások sorozatai ezek a cikkek: „kapcabetyárság”, 
„aljasság”, „gazság”, „perfid eljárás” stb. „Ha önnek (a rendőrkapitánynak) úgy tetszik, 
megfigyeltethet egyes elvtársakat; ez rendben van, ehhez joga van.” „De nincs joga ah
hoz, hogy agent provocateurokat küldjön közénk.” J lá t  ezért van az államrendőrség?’’ 
De most jön a java. ,Ahelyett, hogy tényleg a vagyon- (!!) és személybiztonság felett őr
ködne, spionokat küld a tudományos alapon álló munkástársaság nyakára.” ,Ahelyett, 
hogy a betörőket és csirkefogókat kézre kerítené (!!) letartóztatnak orosz menekülteket.” 
„Értjük a befurakodást tolvajbandákhoz (!!), bonyolult bűnperekbe vagy más bűnszövet
kezetekbe. Csak hivatását teljesíti ilyenkor a detektív ...” de „ha ezen az úton megy így 
tovább a dolog, akkor nemsokára az Otthon írók Körét, a Társadalomtudományi Társa
ságot, a Tudományos Akadémiát, a Szabad Iskolát is rendőri felügyelet alá veszik, 
éppúgy, mint az utcai lányokat, a bordély házakat.” Azt is szemére veti a cikkíró a rend
őrségnek, hogy „mennyire törvénytelen módon járt el ez ügyben”, aztán megmagyarázza 
neki: „Más, eltérő világnézetek nem képeznek rendőri kihágást!” (Ámbár néhány sorral 
lejjebb igen helyesen jegyzi meg, hogy az antimilitarizmus és antiparlamentarizmus, me
lyet hirdetünk, egy világnézet, melyben az emberiség szabad társulásának alapja van le
fektetve; és hogy ezáltal fog romba dőlni a mai korhadt társadalom „szabadságtipró pri
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békjeivel együtt” — vagyis a mi propagandánk legerősebben veszélyezteti az államhata
lom és a rendőrség fennállását és annak nagyon is oka van rá, hogy világnézetünket „ki
hágásnak” minősítse s üldözze!) „Tudomásunk szerint... ezt az eszmét Magyarországon 
hirdetni nem tiltja a törvény!" „Feltesszük azt, hogy az a két alak hatáskörét túllépte, 
mert nem hihetjük, hogy a magyar rendőrség -  mint agent provocateur -  olcsó babéro
kat akarna szerezni.”

Hogyan egyezik mindez az anarchizmussal?
Mi, mint anarchisták, egy olyan társadalomra törekszünk, mely a szabad emberek 

önkéntes együttműködéséből és szolidaritásából áll. Minden nyomorúság okát abban is
mertük fel, hogy ezen szabad szolidaritás helyett az emberek egy része uralkodik a másik 
rész felett. Az uralkodás formája a tulajdon, vagyis az, hogy a megélhetéshez és termelés
hez szükséges javakat -  a földet és a munkaeszközöket -  egyes emberek tartják birtokuk
ban, akik ezáltal elzárják a többi emberek elől a megélhetést, és arra kényszerítik azokat, 
hogy az ő számukra dolgozzanak. A tulajdon fenntartója pedig az állam, vagyis a birto
kos osztály szervezete, arra a célra, hogy a birtoktalanokat, a kizsákmányoltakat törvé
nyek, büntetések és erőszak (rendőrség, csendőrség és katonaság) által engedelmesség
ben tartsa.

Szabad megegyezés, kölcsönös segítség és közös munka alapján egyesülő emberek 
nem fognak törvényeket, jogszabályokat alkotni, melyeknek betartására börtönnel, fegy
veres erőszakkal kell kényszeríteni az emberek egy részét. Az anarchista társadalom azál
tal fog megalakulni és fennállani, hogy minden egyes ember saját szabadságának és jólé
tének legerősebb biztosítékát látja abban.

A jogszabályok és törvények és az azok végrehajtására szolgáló intézmények (bíró
ságok, börtönök, rendőrség stb.) csak az uralmon levők, a birtokos osztály tulajdonának 
és hatalmának fenntartására, a munkásság, a proletariátus kizsákmányolásának és elnyo
másának megerősítésére szolgálnak.

Ezt kell az elnyomottaknak, a szenvedőknek megmagyaráznunk. Nem ütközhetünk 
meg azon, hogy a rendőrség minden úton-módon üldöz bennünket, hogy lehetetlenné 
igyekszik tenni az anarchizmus eszméjének hirdetését. Ez egészen természetes és nem is 
lehet másképp; hiszen ez a feladata. Hogy ebben a harcban „jogos” vagy „jogtalan” esz
közöket használ-e ellenünk, „törvényszerűen” vagy „törvényellenesen” jár-e el, arról a mi 
szempontunkból nem is beszélhetünk. „Jogos” és „törvényes” az, ami az uralmon lévők 
számára hasznos; éppen ez a jog és törvény az, amely ellen mi küzdünk. Nem az a kifogá
sunk, hogy a rendőrség rosszul teljesíti hivatását, túllépi hatáskörét, de az, hogy egyálta
lán van rendőrség, hogy az állam beleavatkozik az egyes emberek életébe, előírja mit sza
bad és mit nem szabad tenniök, és mindenféle zaklatásnak, kínzásnak veti alá őket, ha a 
saját meggyőződésük és akaratuk szerint cselekszenek, és nem engedelmeskednek az ő 
parancsaiknak. A törvény nevében hajszolják egyik helyről a másikra és zsúfolják össze a 
toloncházakban azokat, akiket a kapitalizmus nem tud a maga számára haszonnal alkal
mazni, és akik elől elzárt minden lehetőséget, hogy életüket saját munkájuk által fenntart
sák. A törvény nevében helyezik megbecstelenítő rendőri vizsgálat és felügyelet alá azt a 
nőt, akit a szükség és a polgári társadalom erkölcse kényszerít arra, hogy testét eladja, 
míg a másik, aki csak hiúságból, kényelemszeretetből és a törvényes formák megtartásá
val teszi ugyanezt, a törvény oltalmában részesül. És a törvény nevében üldözik azokat,
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akik az igazságot, a felvilágosodást terjesztik a nép közt, mert ezek a fennálló rendszer 
legveszedelmesebb ellenségei.

Nincs különbség aközött, vajon a rendőrség üldözése „gonosztevők” vagy anarchis
ták ellen irányul-e. Kik ezek a gonosztevők, ezek a csirkefogók, tolvajok, betörők, utcai 
lányok? A kapitalizmus áldozatai, azok, akik vétettek a „szent tulajdon” és az annak biz
tosítására szolgáló törvények és erkölcsök ellen. De hiszen éppen ezeket a törvényeket és 
erkölcsöket, ezeknek tekintélyét és tiszteletét kell legelőbb megdönteni, hogy a nép meg
szűnjék gondolkodás nélküli, engedelmes rabszolgacsoport lenni, mely maga nyújt se
gédkezet saját leigázásához! Mi anarchisták vagyunk az egyetlenek, akik a mai társada
lom erkölcsének valódi értelmét feltárjuk, akik ezekben a gonosztevőkben öntudatlan 
forradalmárokat ismerünk fel a tulajdon és tekintély elve ellen, és akik testvéri kezet nyúj
tunk neki. Ha „tudományos világnézetünkbe” burkolódzva a „törvényesség” háta mögé 
bújunk és elszigeteljük magunkat szenvedő és küzdő testvéreinktől, sőt -  szégyen gyalá
zat -  a rendőrséget uszítjuk, hogy teljesítse ezekkel szemben kötelességét -  úgy megszűn
tünk anarchisták lenni!*

Ezzel úgy hiszem, bebizonyítottam, hogy a cikkek, melyekből egyes mondatokat 
idéztem, nem anarchista cikkek. Felesleges lesz ugyanezt bizonyítgatnom az Egy névtelen 
levelei című cikkről (2. sz.). Elég, ha végigolvassuk azt.

Hogyan kerülhettek ilyen dolgok egy anarchista lapba? „Gazdasági téren a kereslet 
és kínálat állapítja meg az árakat”, „a gyémánt nem onnét kapja értékét mert ritka, hanem 
mert szükségletet elégít ki”, „a fényűzési cikkeknek szintén van értéke, mert szükségletet 
elégítenek ki”. „Vitézség és bátorság az életfenntartás feltételei”, „a hazaszeretet erénye 
lelkesíti a halálba menő katonát, odafűzi őt a hazai földhöz, vagyis az egy hatalmas védő
bástyája és védősánca a hazának”. A „király (!!) a barát, az eskü a felebarát iránti szere
tet, mindezek megállapodások a kölcsönös szolgálattételre.” Szükséges-e magyarázgat- 
nom, hogy ez minden egyéb, csak nem anarchizmus és szocializmus? Hogy az adás-vevés 
a kapitalizmus kizsákmányolási eszköze, melynél az árt az állapítja meg, melyik fél bírja 
a másik tudatlanságát és kényszerhelyzetét jobban kihasználni? Hogy a gyémánt és egyéb 
fényűzési cikkek nem szükségleteket elégítenek ki, de csak néhány henyélő here hiúsá
gát? Hogy a vitézség, a hazaszeretet, a hazai föld, a király iránti hűség, az eskü szentsége 
mind megannyi hazug jelszó, melyekkel a kizsákmányoltakat eltérítik a kizsákmányolóik 
elleni küzdelemtől és felszabadulásuk kivívásától? Hogy csak egy dolognak van szá
munkra értéke: az önálló gondolkodásnak és a bajtársainkkal való testvéries összetartás
nak és együttműködésnek?! Igazán, a szerkesztőbizottságnak vigyáznia kellene arra, mit 
nyomat ki lapunkban!

Még egy pontot kell bírálat alá vennem. Ez az a hang, amelyen lapunk az utóbbi 
időben a szociáldemokrata pártvezérekről ír. Erről is áll az, amit a rendőrséggel szemben 
elfoglalt álláspontunkról írtam. Mi anarchisták, elvi ellentétben állunk a szociáldemokrá
ciával, mert az uralmi, államfönntartó párt. Ha hirdetett végcélját -  az egész termelés ál
lamosítását és hivatalnoki vezetését -  megvalósíthatná, ez a mainál sokkal súlyosabb

Hogy ilyenfajta kiszólások egyáltalán megjelenhettek lapunkban, az annál megfoghatatlanabb, mert csak egy 
számmal ezelőtt (I. évf. 23. sz.) a „Taktika vagy közvetlen cselekvés” c. cikkben ugyanezt írta meg egy elv
társ, mint én -  rámutatva a N é p s z a v a  ilyenfajta „uszító” híreire.
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rabszolgaságot jelentene a munkások számára. Azáltal, hogy a munkásságot a parlamenta
rizmusra, a törvényes politikai és gazdasági reformmozgalomra neveli, elszoktatja azt 
minden önálló gondolkodástól és cselekvéstől, kiöl belőle minden forradalmi szellemet; a 
központi szervezet és vezetés és pártfegyelem által türelmes és engedelmes birkanyájjá 
teszi a proletariátust. Ezért küzdünk ellene. De mindez a rendszer hibája; azt kell támad
nunk. A vezérek személyiségének — bármilyen legyen az — nincs köze ehhez. Ha mindnyá
jan lelkes, önzetlen harcosai is volnának az ő ügyüknek, azért a rendszer — a központi ve
zetés és törvényes reformizmus rendszere — ugyanaz maradna és ugyanúgy megbénítaná 
a proletariátus forradalmi harci erejét; talán még jobban. És ha nem önzetlenek, hanem 
őszinték -  ez is a rendszer hibája, mely a legderekabb harcosból is szükségképp „vezetőt” 
csinál előbb-utóbb -  mi se volnánk mások az ő helyükben. Igyekezzünk a munkásoknak 
bebizonyítani, hogy a saját kezdeményezésükből alulról fölfelé kell szervezkedniök és 
nem a központból, felülről lefelé kell magukat szerveztetniök; hogy szabad megegyezés, 
és ne felsőbb parancsok szerint intézzék dolgaikat; hogy a parlamentarizmus komédia, és 
csak a forradalmi gazdasági közvetlen cselekvés és harc, az általános sztrájk, az antimili- 
tarizmus készítheti elő a munkásosztályt felszabadító társadalmi forradalmat. De ezt nem 
bizonyítjuk be azáltal, hogy egyes szociáldemokrata pártvezetőknek gorombaságokat 
mondunk. Ezzel legfeljebb azt a látszatot keltjük, hogy nincsenek érveink az ő felfogásuk 
ellen.

Ezek azon kifogások, melyeket ügyünk érdekében meg kellett írnom. Remélem, hogy 
el fogják érni azt a célt, amelyre szánva vannak: hogy lapunk hasábjait ne foglalják el töb
bé elveinkkel ellenkező, mozgalmunk irányával és méltóságával meg nem egyező cikkek, 
de hogy annak minden sora újból az anarchista kommunizmus eszméinek terjesztését, az 
összes elnyomottak teljes felszabadulásának előkészítését szolgálja.

Társadalmi Forradalom, 1908. február 28.
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A kölcsönös segítség
(Kropotkin könyve)*

Ha ellenfeleink már minden érvből kifogytak, ha megmagyaráztuk nekik, hogy az anar
chizmus nem bombamerényietekből, öldöklésből és általános véres felfordulásból áll; ha 
végre is be kell látniuk, hogy az anarchista-kommunista társadalom, melyben az embe
rek szabad megegyezés szerint, testvériesen együtt dolgozva élnek — ahol egy ember se 
nyomhatja el és zsákmányolhatja ki a másikat -  az egyetlen állapot, mely minden ember 
számára jólétet és boldogságot biztosíthat; ha már az ő átlagos emberi eszük nem képes 
elhinni és másokkal elhitetni, hogy mindaz az irtózatos nyomorúság és szenvedés, amely 
tönkreteszi az emberiség kilenctized részének életét, egy végtelenül bölcs, végtelenül jó 
és végtelenül igazságos isten akarata; ha, mondom, már semmivel se tudják az ő uralmuk 
igazságosságát és szükségességét bebizonyítani: akkor előállanak a „tudománnyal”. „Hi
szen mindaz, amit akartok” -  mondják -  „nagyon szép és helyes. De sajnos, az csak egy 
szép álom, és sohasem válhatik valósággá. A létért való küzdelem a természet kérlelhe
tetlen és változhatatlan törvénye: állatok, növények közt mindenütt azt látjuk, hogy min
den fajtából több egyén születik, mint amennyi meg bír élni; ezért az élőlények szükség
képp folytonos harcban állanak egymással a megélhetésért; azok, amelyek jobban 
vannak felfegyverkezve ezen harcra, életben maradnak -  a többieknek el kell pusztul- 
niok; az erősebb megeszi a gyöngébbet, és ez megint a nálánál gyöngébbet, és így megy 
ez az egész állatvilágon keresztül.” Az ember sem tesz kivételt ez alól a törvény alól: „a 
természet háztartásában nincs mindenki számára terített asztal, és ezért természeti kény- 
szerűség az, hogy az emberek egy részének éheznie, nyomorognia kell, és hogy az embe
reknek folytonosan elkeseredett véres harcot kell vívniok egymás ellen, melyben az erő
sebbek legyilkolják, rabszolgává teszik a gyöngébbeket. így volt ez mindig, és így is lesz 
ez mindörökké.”

E szerint a „tudományos” elmélet szerint tehát a gazdagok, az előkelő születésűek, 
az uralkodó osztály tagjai, azok, akik semmiféle hasznos munkához nem értenek, akik 
semmit, amire szükség van, nem képesek a maguk számára elvégezni, akik a mindennapi 
élet szükségleteit és küzdelmeit alig ismerik, és akik mindennek következtében testileg- 
lelkileg elcsenevészedtek -  ezek az erősek. A proletárok, a szegények és elnyomottak, a 
munkások és parasztok, akik egyedül teremtik elő munkájuk által mindazt, amiből az em
beriség él, akiknek testi ereje, ügyessége, élettapasztalata nemcsak saját magukat, de az

* A  K ö lc s ö n ö s  S e g íts é g  m in t T e r m é sz e t i  T ö r v é n y . írta Kropotkin R, az Athenaeum kiadása. Megrendelhető szer
kesztőségünk útján.
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uralkodó „erőseket” is (sajnos főképpen ezeket!) táplálja, ruházza, hajlékkal, kényelem
mel, élvezettel ellátja — ezek a gyöngék. A természet örök rendje az, hogy amazok uralkod
janak emezeken, hogy emezek nélkülözzenek, fáradjanak azért, hogy amazok kényelem
ben élhessenek. E szerint az elmélet szerint elkerülhetetlen természeti szükség az, hogy 
százezernyi munkáscsalád éhezzék és rongyokban járjon, mikor közvetlen közelükben a 
raktárak tömve vannak élelmiszerekkel és ruhákkal; hogy az emberek összezsúfolva élje
nek nagyvárosokban, kő- és téglahegyek közt egymás feje fölött, tízen-húszan egy levegő 
és világosság nélküli szobában, mikor néhány száz lépésnyire tőlük óriási szabad lakatlan 
területek fekszenek; hogy a munkások egy része megfeszítve dolgozzon 10-12-14 órát 
naponként, míg a másik résznek nem szabad dolgoznia, mikor pedig több mint elegendő 
termőföld, szerszám és gép hever mindenfelé használatlanul; hogy születésüktől öregségü
kig mindenféle betegség tizedeli a proletárokat, mikor az orvosi tudomány régen megmu
tatta az egészséges élet feltételeit; hogy időről időre emberek, akik nem kívánnak egyebet, 
mint hogy munkájukból békességben megéljenek, akik sohase látták egymást, sohase vé
tettek egymásnak, tömegesen, agyafúrt öldöklő gépekkel felfegyverkezve egymásnak 
rontsanak, és minden ok és cél nélkül legyilkolják egymást.

Minden gondolkodó ember józan esze fellázad az ilyen „tudomány” ellen, mely eze
ket az esztelenségeket és borzalmakat szükségesnek és jogosnak igyekszik feltüntetni. 
A tényekkel szemben, melyeket a természettudósok az általános „létért való küzdelem” 
törvényének bizonyítására felhoztak, egy ideig az volt a felelet, hogy az ember felülemel
kedett a többi természeten, és hogy éppen abban különbözik a többi állattól, hogy örökös 
harc helyett békés társadalmi életre törekszik. Csakhogy ez nem igaz; és ha egyszer az 
embert kiszakítjuk a természet egészéből, ezáltal elvesztjük lábunk alól a szilárd talajt, és 
utat nyitunk minden üres álmodozásnak, babonának és csalásnak. Nem! Az ember nem 
foglal el különös helyet a természetben, hanem éppen olyan része annak, mint minden, 
ami áll: az ő számára nincsenek külön természeti törvények; és éppen ezért természetelle
nes minden viszály és erőszak az emberek közt, minden uralkodás, kizsákmányolás és el
nyomás, mert a természet alaptörvénye nem a harc, hanem az összetartás, a szolidaritás, a 
kölcsönös segítség.

Kropotkinnak, az anarchista eszme úttörőjének köszönhetjük azt is, hogy ezen mun
kájában, mely most magyarul megjelenik, összegyűjtötte az összes megfigyeléseket és ta
pasztalatokat, melyek az állati és emberi társadalmakban előforduló kölcsönös segítséget 
bizonyítják, és így az igazi tudomány erejével lerontotta az uralkodó osztályok által kitar
tott áltudomány hazugságait és lerakta az anarchizmus természettudományi alapjait, me
lyek nélkül az anarchista törekvések csakugyan csak szép álmok volnának.

Kropotkin fiatal kora óta természettudománnyal foglalkozott és nagy utazásokat tett 
Kelet-Azsiában. Ezen a nagyrészt néptelen vidékek állatéletében két dolog ragadta meg 
figyelmét: az egyik a kemény küzdelem, mellyel az állatoknak a kegyetlen éghajlat ellen 
kell védekezniük és az óriási pusztítások, melyeket vihar, hó, fagy és egyéb elemi erők 
véghezvisznek köztük; a másik az, hogy ott is, ahol ennek dacára nagyobb mennyiségben 
élnek együtt az állatok, hiányzik köztük a megélhetésért való elkeseredett harc, melyet a 
régi természettudósok tanítása szerint az ugyanazon fajhoz tartozó állatoknak vívniuk 
kellene egymással. Ellenkezőleg, azt tapasztalta, hogy például egyes kedvező helyeken a 
vízimadarak milliószámra gyűlnek össze, hogy fiaikat felneveljék vagy melegebb vidékre
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vándoroljanak; vagy hogy hóvihar alkalmával a szarvasok óriási területről sereglettek 
össze, hogy az Amur folyó egy kiválasztott helyén -  ahol a legkeskenyebb -  átkeljenek 
stb., és ezen állati társaságokban annyi példáját látta a kölcsönös segítségnek és együtt
működésnek, hogy ebben kezdte felismerni a megélhetésnek, a faj fenntartásának és to
vábbfejlesztésének legerősebb eszközeit.

És tovább tanulmányozva ezt a kérdést, a következő eredményre jutott: a társaságok
ban élő állatok közt az egyes egyének közti küzdelem helyébe az együttműködés lép, és ez 
lehetővé teszi a szellemi tulajdonságok olyan kifejlődését, mely a megélhetést és a faj 
fenntartását legjobban biztosítja. A legalkalmasabbak, akik a többiek közül fennmarad
nak, ez esetben nem a legerősebbek, nem a legravaszabbak, de azok, akik legjobban tud
nak egymás kölcsönös segítségére egyesülni. Azok a társadalmak, melyeknek tagjai közt 
a szolidaritás a legerősebb, legjobban boldogulnak és a legtöbb utódot képesek felnevelni.

Ezért az egyesülés a természet viszontagságai ellen való küzdelemre, a kölcsönös se
gítség a fiatalok felnevelésében, az élelemszerzésben, a ragadozók elleni védelemben, a 
legtöbb állatfajnál feltalálható.

Kropotkin a szolidaritásnak, a szervezettségnek, az önfeláldozásnak számtalan pél
dáját hozza fel a legkülönbözőbb állatfajok életéből; falun élő embernek csak végig kell 
tekintenie a saját tapasztalatain, hogy újabb bizonyítékokat találjon erre.

Hogy hogyan mutatja ki Kropotkin a kölcsönös segítség törvényének érvényesülését 
az emberi társadalmakban, azt későbben igyekszünk majd bővebben megrajzolni. De ez a 
rövid vázlat csak igen elmosódott képet adhat az egész műről. Mindenkinek, aki az anar
chizmus elveivel tisztába akar jönni, aki képessé akarja tenni magát, hogy azok igazságát 
másoknak bebizonyítsa, el kell olvasnia ezt a könyvet. És itt alkalom nyílik arra, hogy a 
kölcsönös segítség elvét azonnal alkalmazzuk a saját mindennapi életünkben. Hat korona 
egy könyvért munkásember számára többnyire megfizethetetlen összeg. De ha összeáll 
10-12 ember, hogy a könyvet együtt megvegye és együtt, vagy egymás után elolvassa, 
úgy 50-60 fillér esik egyre, amennyit a legszegényebb is össze tud magának gyűjteni, ha 
megvan benne az akarat, hogy eszménk erős harcosává váljék.

Ez az egész szocializmus, az egész jövendő társadalom magva. Nem ki-ki magának, 
de mindnyájan együtt, valamennyiért!

Társadalmi Forradalom, 1908. április 18.
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Kiáltvány Magyarország munkásaihoz!

Emberek, testvérek!
Munkások, barátaink!
Azokhoz szólunk, akiknek szívük és agyvelejük van, akik érzik és látják a nyomort és 
igazságtalanságot, amely alatt a nép óriási többsége szenved; azokhoz, akik gondolkodva 
keresik az utat, amely kivezet az iszony és szégyen világából. A jelen társadalom pokoli 
berendezése egy embertelen és őrületes uralomnak a folyománya; az élet útjának egyik 
oldalán temérdek gazdagság gyűlt össze, míg ezzel szemközt az éhes tömegek ődöngenek 
tétlenül, vagy húzzák a szolgajármot. Amott unalom, fény, pompa és pazarlás a tébolyo- 
dottságig, emitt szolgaság, nyomor az éhhalálig. E kettő ellenséges és ellentétes tábor. 
Fegyverkeznek, harcra készen és egy mindeneket elpusztító véres forradalom vicsorítja a 
fogát.

Ezen gondolkoznia kell minden embernek. Aki tud és akar gondolkozni, aki híve a 
békének és a kultúrának, aki érzéssel érez az embertársai iránt, az álljon közénk. Nálunk 
az igazság, nálunk az élet. A nagy tömeg felszabadítása jelenti a fejlődést, a társadalom 
újjászületését, a békét.

Egyetlen kivezető út a proletariátus felszabadítása a gazdasági iga alól.
Be akarunk világítani a tudomány lobogó fáklyájával, a központosított uralom, a 

dogma, a tekintély sötétségébe és fel akarjuk venni ezekkel a küzdelmet.
Minden társadalmi bajnak az uralom a kútforrása. Az uralom, amely az egyház dog

májával és a központi hatalom törvényeivel akar magának örök életet biztosítani. A tekin
tély biztosítja a törvények előtt való szolgai meghajlást, míg a központosítás biztosítja a 
törvények végrehajtását.

Tehát a fent nevezett erők az okozói és a fenntartói az emberiség nyomorának. Aki 
velünk együtt előbbre akarja vinni a kultúra ügyét, annak szeretni kell a békét és a fejlő
dést, de egyúttal küzdeni kell a tömegnyomor ellen és minden erővel akarni kell ennek az 
okait megszüntetni. A proletariátust felszabadítani és küzdeni az uralom, a tekintély és a 
dogma ellen, küzdeni a központosítás ellen.

Ezt a küzdelmet megindítani annyit jelent, mint az uralomnélküliséget hirdetni: az 
anarchia zászlaját kibontani.

Mi az anarchia? Az anarchia világnézet, társadalmi forma és gazdasági rendszer. Ma
gában foglalja mindazt, ami jó, ami szép és ami boldogító. Az anarchia áldás és béke. Mint 
világnézet a természettudományon nyugszik. A természettudomány két hatalmas oszlopá
ra építjük tanainkat. Az egyik Darwin Károly, a másik Kropotkin Péter. Az első megállapí-
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tóttá az élőlényeknek „létért való küzdelmét”, míg a másik kiegészítette ezt a tételt a ter
mészetben uralkodó „kölcsönös segítséggel”. Küzdenünk kell nekünk embereknek, de 
nem egymás ellen, hanem egymásért és az emberiség szolgálatába kell hódítanunk a ter
mészetet és annak erőit, mert csak az a faj győz a küzdelemben, amely egymást segíti. 
A természet gyermekei vagyunk, egy része a nagy természetnek. Egyformán ápol vagy 
sújt bennünket a természet és ez alól se istenség, se csuda fel nem ment minket, csak egy: 
a természet megismerése és a „kölcsönös segítség”. Legyünk bár királyok vagy csavar
gók: egyenlők vagyunk. Egyenlő módon látjuk meg a napot, egyenlően kell táplálkoz
nunk, egyformán szenvedünk, ha fáj, egyformán jól esik a jó, fázunk a hidegben és 
egyenlőek vagyunk a halálban. Por és hamu lesz a pápa csakúgy, mint a koldus. így adja 
meg nekünk a természet az egyenlőség fogalmát. Az emberek egyenlősége az első termé
szeti törvény. De egyenlőség csak ott tehető fel, ahol nincs uralom. Mert úr és szolga nem 
egyenlő. Az úr parancsol, a szolga engedelmeskedik. Az úr ad egy falatot a szolgának ab
ból a kenyérből, amit a szolga verejtékes munkával teremtett. Ez a viszony pedig nem
csak embertelen, hanem természetellenes is. És itt állapítjuk meg az anarchia első nagy 
követelését: a gazdasági egyenlőséget, amelyből egy másik magasztos fogalom fakad: a 
szabadság.

Hol van a széles természetben egy teremtmény, amely el nem vesztené őseredetisé
gét, el nem satnyulna és ki nem vetkőzne lényegéből, ha elveszti a szabadságát? Mi lett az 
emberből, miután elvesztette a szabadságát? Egy tompa, gyalázatos szolgalelkű nyomo
rék. És mi lehetne, ha szabad volna? Isten! Egy istenembert akarunk, aki természet mása, 
aki adja és akarja az egyenlőséget és a szabadságot, az emberi társadalom létalapját. 
Amióta ember él a földön, azóta létezik közöttük a társulás. Egyenlő és szabad embereket 
csakis a kölcsönös segély és a szolidaritás, a testvériség alapján tudunk elképzelni. És mi
vel az ember társas lény, akit a természet egyenlőséggel szült, ennélfogva a testvéri társa
dalom a természetes emberi társadalom. Ebből fakad alapkövetelésünk: Egyenlőség, Sza
badság, Testvériség!

Az anarchia társadalmi forma. Társadalmi forma, amelyben az emberek minden ura
lom és kényszer nélkül, szabadon, a szabad egyezkedés alapján élnek. Sem törvény, sem a 
tekintélyen alapuló hatalmi intézmény nem korlátozza az emberek boldogulását, melynek 
legelső feltétele a szabadság. Röviden: a teljes egyéni szabadság e társadalom alapja, in
tézménye és iránya. Ki-ki saját maga a társadalom szükségleteit a „kölcsönös segítség
gel” fedezi. Akár a tudomány, akár a művészet, akár a termelőmunka vagy bármily egyéb 
kulturális és emberies szükséglet az, amit a társadalom érdeke megkíván, a „kölcsönös se
gítség” tételének alapján fog kielégíttetni. Egyenlő joggal bír mindenki és azzal szabadon 
élhet is a testvéri kötelékben.

Az anarchia gazdasági rendszere a szabadságon, egyenlőségen és testvériségen épül 
fel. Egyenlően joga van minden tagnak a természeti javak felhasználására és élvezésére; 
szabadon termelnek és fogyasztanak; korlátlanul élvezik, amit korlátlanul ad a természet 
és testvériesen megosztják, amit szűkén ad. Nyílt, szabad csoportban, községben vagy 
egyénileg, ki-ki saját igénye és hajlama szerint űzik foglalkozásukat, vagy élnek a művé
szetnek, tudománynak. Foglalkozásaikat -  mint ezt a természetes életmód kívánja -  sza
badon fogják változtathatni az emberek. Mindenki azzal kell, hogy foglalkozzék, amihez 
tehetsége, hajlama és kedve van.
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Ily módon fog minden kifejlődhetni, ami szép, ami jó, ami boldogító az anarchikus 
társadalmi rendben és ennek a fennmaradását biztosítja az anarchia gazdasági rendszere. 
Béke honol az emberek között és áldás, boldogság fakad lépten-nyomon.

Hogy mindez lehetséges-e? Tekintsünk magunkra, ismerjük fel magunkat és akar
junk. De akaratunknak nemcsak gondolatban, nemcsak szóban, hanem tettben is kell je
lentkeznie és meg lesz mind e szép, mind e jó. Hogyan nyilvánul meg az anarchista tett? 
Küzdelemben az őrületes és embertelen rendszer minden intézménye ellen. Hogyan? 
Bojkott által! Nem kell igénybe venni, mellőzni és a hozzájárulást megtagadni. Amit 
igénybe nem veszünk, amihez hozzá nem járulunk, amit mellőzünk, az elsatnyul, elpusz
tul. Az összes káros intézményeket a mi erőnk tartja fenn. Gazdasági téren a sabottage ál
tal. A munka rossz és rest elvégzése meggyöngíti az ellenség erejét, megkárosítja a válla
latait és a munkásság hatalmas ereje főként itt nyilvánulhat. Minden üzemet, gyárat, 
bányát, a közlekedést, a kenyeret, a vizet, a világítást, a társadalom egész gazdasági éle
tét a kezében tartja. Végül a sztrájk által, a munkának csoportonként vagy szakmánként 
való megszüntetése által mindinkább fokozódó mértékben, amíg a forradalmi általános 
sztrájk teljesen megszünteti a tébolyodott rendszer életét és diadalmasan kitűzi az anar
chia zászlaját.

Mindezt elő kell készíteni. A tudomány terjesztésével, a tömeg felvilágosításával és 
nevelésével. Öntudatra és cselekvésre kell a munkásokat szoktatni. Nagy, szép és dicső 
munka; erre hívunk fel benneteket. De hogy ezt a munkát sikeresen végezhessük, szüksé
ges, hogy egyesült erővel törjünk előre, hogy szervezkedjünk!

Az év minden napját fel kell használni. Szólítjuk táborunkba a szabadság eszméjé
nek híveit. Szítsuk lángra, ahol hamvad a tűz! Serkentsük az aléltakat! Büszke, bízó hittel 
járjunk tábort a csüggedők között. Hol a szabadság eszméjének nincs még tábora, szer
vezzük ott.

Szervezzük a szabadság, az anarchia híveinek táborát!
Tegyünk és tétessünk fogadalmat, hogy az apostolok hitével, a vértanúk elszántságá

val küzdünk a proletár felszabadulás, az anarchia megvalósításáért. Az anarchia eszméje 
az egyedüli, amely biztosítja a proletár felszabadulását, biztosítja a kultúrfejlődés folyto
nosságát. Azért nincs helye az alkunak, az egyezkedésnek. Vigyázzon a nép azokra a feke
te lelkű árulókra, akik hangosan szavalnak ugyan a szabadság nevében, de a megvalósítást 
úgy kerülik, mint a -  gutaütést. Akik ezt az eszmét el akarják sikkasztani, azok megérdem
lik, hogy sarlóval, kaszával véssék bőrükre, hogy el ne felejtsék soha.

Ha az igazságért vívott küzdelmünk fokozott ellenállásra talál, ha az eszménk meg
valósításának útját állják, akkor egész erőnket össze kell szednünk és fokozódott mérv
ben kell a cselekvés terére lépnünk. Jogunk kell, hogy legyen igazságunkért ha kell -  
meghalni.

Minden becsületes ember portájának, kunyhójának szívesen látott vendégei leszünk, 
ha tiszta eszményünk igazságáról teszünk bizonyságot. Nem csak az ajtók, hanem a szí
vek is megnyílnak előttünk, ha a szabadság és testvériség magasztos eszméjének nevében 
kopogtatunk be.

Ha igaz az, hogy minden bölcsesség kezdete a szeretet, akkor még igazabb az, hogy 
a szabadság kezdete az uralom gyűlölete. E gyűlöletből győzelem fakad a szabadság ne-
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mes küzdelmére. Hogy e győzelmet minél hamarább vívhassuk ki, ajánljuk a következő 
szervezkedési módot:

1. A szervezkedést az egész országban alakított testvéri községek fektetik le. A test
véri község tagja lehet bárki, aki a kiáltványban foglaltakat elfogadja, és a cél érdekében a 
községet állandóan szellemileg és anyagilag is támogatja. Már akkor is alakulhat testvéri 
község, ha azt három személy elhatározza.

2. Új tagot vesz fel a község, ha azokat két testvér ajánlja.
3. A község megalakulása után megbíz három testvért a következőkkel: egy végzi az 

írásbelieket, a másik kezeli a vagyont, a harmadik pedig gondoskodik a felolvasásokról, 
vitákról és ügyel arra, hogy a testvériesség gyökeret verjen a községben. Mindegyik test
vér annyival járul a község költségeinek fedezéséhez, amennyivel akar. Ki mennyit tud. 
Ezeket az adományokat az adakozó saját kezűleg jegyzi a község könyvébe. Az ellenőr
zés minden tagnak joga, sőt kötelessége.

4. Minden testvérközség értesíti a megalakulásról a járás székhelyén levő községet. 
Ez összegyűjti a járásban levő községek címeit és ezekről értesíti a megye székhelyén lé
vő községet. Ez pedig az egész megyében levő községek címeit adja tovább a Budapesten 
levő csoportnak. A csoportok ilyen módon egymással érintkeznek, de nincsenek alávetve 
egymásnak és nem függnek egymástól. A járási csoportok havonta, a megye csoportjai 
pedig félévente tartanak közös értekezletet. Az ország összes csoportjai pedig Budapesten 
egyszer az évben tartanak országos értekezletet. Egyesek a legközelebbi községhez és 
ahol járási, vagy mezei község nincs, a budapesti községhez csatlakozzanak. Ez a szer
vezkedési mód biztosítja a decentralizálást, hogy a budapesti község ne váljék központtá 
és megóvja a budapesti községet attól, hogy munkával túlterhelje.

5. Az országos értekezlet ügykörébe tartozik az elvi határozatok hozatala, a sajtó és 
esetleges nyomtatványok kiadásának megbeszélése, valamint megbízni azt a személyt, 
aki a nemzetközi anarchista kongresszuson a magyarországi anarchistákat képviseli.

6. Az egyes csoportok jövedelmének a fele közvetlenül az országos csoport lapjának 
küldendő. Minden testvéri községnek esetleg két ingyenpéldány jár, agitációra pedig he
lyi lapok szabadon küldendők. A küldött összegekből csak a lap költségeit szabad fedezni.

7. A szervezkedésben részt vevő egyének soha és semmiféle címen nem kaphatnak 
munkájukért fizetést. A lap köteles a bevételeiről és kiadásairól minden lapszámban szá
mot adni. Az esetleges fölöslegről az országos értekezlet határoz.

8. Végül az összes csoportnak egyedüli célja a proletariátus felszabadítása a fennálló 
kultúraellenes társadalmi rend alól. Minden csoport és abban minden egyén szabadon és 
függetlenül cselekedhet meggyőződése után.

Emberek! Testvérek! Munkára fel! Testvéri üdvözlettel:
a Bizottság.

1909. szeptember 17.

In: A magyarországi szociálisztikus munkásmozgalmak az 1909. évben. Budapest, 1910. 
450-451. p.

277



Munkástestvérek !

Az egész világ munkássága folytonos harcban áll elnyomóival. Börtön és vér jelzi a mun
kásság szabadságküzdelmeinek útját északon és délen, keleten csakúgy, mint nyugaton. 
A küzdő forradalmárok mindenütt szembehelyezkedtek a mai hatalom minden intézmé
nyével és meggyőződtek arról, hogy egyedül a forradalmi szervezkedés fogja győzelem
re vezetni a munkásosztály felszabadulásának magasztos ügyét!

A forradalmi szocializmusnak nem kellenek gyáva és kényelmes vezérek és éppen 
ezért pártadó sem kell!

A forradalmi szocializmusnak lelkes és öntudatos munkásokra van szüksége, akik a 
maguk fejével gondolkoznak és cselekedeteiket közvetlenül és maguk hajtják végre. Ezt 
hirdetjük mi, a forradalmi szocializmus követői, a szindikalisták.

A szociáldemokrata vezér urak féltik kicsiny játékukat a forradalmi szocializmustól, 
féltik a leendő képviselőségeket, a pártadót, meg a szakszervezetek felett való hatalmat!

Mindenki ellen kihirdették a szent pártvezetőségi inkvizíciót, aki csak fel meri emel
ni a bírálat szavát; ők szentek és sérthetetlenek. Aki ez ellen vét, az haljon éhen.

Munkástestvérek!
Vessetek véget a szociáldemokrata fővezérek garázdálkodásainak. Ne tűrjétek maga

tok felett a hatalmi basáskodásukat és tiltakozzatok az erkölcstelen terror ellen, amely a 
munkást munkástársára uszítja és a torkába fojtja a szót minden szabad bírálatnak.

Vessetek véget annak a gyalázatnak, hogy a munkásság nevében szociáldemokrata 
vezérek -  mint legutóbb a könyvkötők szakszervezetének vezetői -  a munkaadóknál de- 
nunciáljanak, kizárjanak és bojkottáljanak szervezett munkást csak azért, mert nem tartja 
szentírásnak a vezérek szavait.

Munkástestvéreink!
Rázzatok le nyakatokról minden igát, szabaduljatok fel a gyáva és haszonleső párt

uralom alól és jöjjetek a forradalmi szocializmus zászlaja alá!
Le a pártadóterrorral! Le a vezéri önkénnyel! Éljen a szabad és forradalmi szindika- 

lista szervezkedés!
A budapesti forradalmi szindikátusok.

Falragasz, 1909. október

278



A forradalmi munkásmozgalom 
Magyarországon 1909-ben

E sorok szerzőjének nem statisztikai összeállítás a célja, inkább csak röviden kíván fog
lalkozni a forradalmi munkásmozgalom 1909. évi történetével.

Az elmúlt év véres árnyékkal köszöntött reánk és a háború kísérlete annyira hatalmá
ban tartotta a lelkeket, hogy mondhatjuk, egyedül a mi mozgalmunk vetett ki néhány 
energikus tiltakozást ellene. Csoportjaink és önfeláldozó elvtársaink három ízben bocsá
tottak kiáltványt Magyarország lakosaihoz, hogy keljenek harcra a háború ellen. És ké
szen lettek volna a hadüzenetre. Bármily szokatlanul is hangozzék az ilyen kijelentés: bát
ran merjük állítani, hogy a forradalmi szó arra való időkben dörgéssé válik, ha mindjárt a 
kisebbség ajkáról hangozzék is el. A forradalomnak nem rendezésre és kulisszákra van 
szüksége, hanem szikrára, amely tűzre gyújtja.

Másik nagy esemény volt a budapesti politikai tömegsztrájk, amelyet a szociálde
mokrata párt rendezett az általános és titkos választási jogért. Testvéreink -  nagyon helye
sen -  nem törődtek céljával, örültek, hogy a pártot a malommunkások még egy ilyen harc
ra is belovalhatták, és tőlük telhető erővel segítették a harcban álló munkástestvéreinket. 
Röpiratokkal, szóbeli agitációval vettek részt a mozgalomban. Már tudniillik ott, ahol a 
szociáldemokrata fővezérek szabadságszeretete megengedte. Ezek az urak még az ő szent 
céljukért való küzdelemben sem feledkeztek meg arról a nagy bűnről, hogy mi becsülete
sen és következetesen küzdünk a munkásosztály gazdasági és társadalmi felszabadulásáért 
és szabadon bíráljuk az ő működésüket; ahol csak lehetett elénk álltak. Nagyjából meg le
hetünk elégedve működésünkkel, csakhogy szem előtt kell tartanunk, hogy a jövőben 
mindennemű (politikai) tömegsztrájknál teljes erővel kell arra törekednünk, hogy az álta
lános sztrájk ne csak addig tartson, ameddig az egyes társaságok vagy egyének gusztusá
nak tetszik, hanem addig, amíg a munkásosztály értékes gazdasági sikereket elért. A poli
tikai sztrájkból már az első napon gazdasági generálsztrájk legyen!

Mozgalmunk harmadik kiemelkedő mozzanata volt az augusztus 20-án tartott orszá
gos értekezlet. Ez értekezleten 24 küldött vett részt, akik közül a vidéki és egy szerbiai 
elvtársunkat a berontó rendőrség letartóztatott és kiutasított. Az értekezlet szabadon ma
radt tagjai este mindazonáltal összegyűltek és folytatták tanácskozásaikat, amelyeknek ér
tékes gyümölcse volt a szervezkedés módjának megállapítása.

A kormány és a rendőrség, dacára annak, hogy mint jó barátaink állítják, kormány
pénzen hízunk, egyáltalában gyakran mutat hajlandóságot hozzánk. Ebben az évben négy 
elvtársunkat ítélték el börtönre, akik közül ketten menekültek, míg ketten most vonulnak 
be „államkosztra”. Reméljük, hogy követjük őket még néhányan!
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Jóllehet, hogy a hatalom és a szociáldemokrata vezérek a legnyíltabb erőszakkal 
akarják elfojtani a mozgalmunkat, mégis elértünk annyit, hogy csak a fővárosban négy 
szindikalista csoport (vasmunkások, szabók, könyvkötők és pincérek) és egy tudományos 
társaság működik.

Az idei esztendő nagy és magasztos munkát hárít elvtársainkra. Meg kell teremte
nünk azt az agitációs és szervezési alapot és keretet, amelyekkel az egész ország, de külö
nösen a fővárosi munkássághoz férhet a forradalmi propaganda. Jól kell vigyáznunk, 
hogy a formával ne sértsük meg a lényeget. Forradalmi szindikalista szervezetet akarunk, 
amelynek hármas pillére az antimilitarizmus, antiparlamentarizmus és a gazdasági gene
rálsztrájk.

Általában meg kell látniuk munkástestvéreinknek azt, hogy céljaink össze vannak 
forrva az ő boldogságukkal.

Vagy fel akarunk szabadulni a kapitalista szolgaság járma alól, vagy jól érezzük ma
gunkat alatta. Eszerint álljunk nyíltan a kizsákmányolok és a demagógok mellé vagy 
küzdjünk ellenük.

A küzdelemben nagy és fontos szerepet fog játszani a sajtó. E kis lap máris sok szol
gálatot tett a szabadság ügyének, de munkástársaink korántsem fordítottak reá annyi gon
dot, amennyit kellett volna. Egy egész sor szennylap üzleti vállalkozás jelenik meg na
ponta és a szegény elbutított munkásság nyomorult filléreiből teremt új vagyonokat és 
széles ez országban annyi munkás él, aki magát testvérünknek tartja, és íme, még annyira 
sem jutottunk, hogy hetenként szólaljunk meg. Elvtársak! Testvérek! Az elkövetkező 
forró küzdelmek megkívánják, sőt megkövetelik tőletek, kiknek már világos a látástok, 
hogy cselekedjetek lapotok érdekében. Forradalmi lap, sajnos, csak ez az egy van nálunk, 
tartsátok szent kötelességteknek, hogy ennek a terjesztéséért agitáljatok.

Testvérek! Készüljetek a küzdelemre és készítsétek szerszámaitokat is elő!

Társadalmi Forradalom, 1910. január 14.
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A jövő állama

-  Barátaim -  szónokolt egy lármás népgyűlésen egy dacos kinézésű ember-, úgy vé
lem, elég jól ismerem kívánságaitokat. Olyan országot akartok, ahol mindenkit törvények 
kényszerítenek arra, hogy illedelmesen viselje magát; nem igaz?

-  Úgy van -  zúgott a tömeg.
-  Ebben az országban nem lesz gond a kenyér és a ruházkodás iránt; nem igaz?
-  Úgy van, úgy van!
-  Olyan állam lesz, hol mindenki munkáját törvények szabják meg, a munka kiosztá

sát pedig államhivatalnokok végzik.
-  Kitűnő! Jól beszél -  kiáltott mindenki.
-  Éppen most hagytam el egy ilyen helyet -  folytatja a szónok.
-  Honnan is jössz? — kérdik.
-  A börtönből — volt a válasz.

Alipcsei Der Anarchistból átvette a Társadalmi Forradalom, 1910. február 11.
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Cselekedni!

Erőszak a gonoszok és a gyengék ereje. Az erős embernek fegyvere a nyíltság, az egyenes 
fellépés és mondhatnánk, a lovagias türelem, amely éppen azzal szemben nem tűr el aljas 
eszközöket, akinek a nézete, felfogása más az övéénél. Egy tisztultabb emberi erkölcs 
még a legvadabb és a legműveletlenebb korok sötétségén is tudott hellyel-közzel rést ütni 
és úgy a múltban, mint a jelenben látunk embereket a legkülönbözőbb életviszonyok kö
zött, akiknek lelkét egy nagy és a többségnek még idegenszerű érzés futja át: a másik em
ber szeretete. Ebből a homályos és titokzatos érzésből fakad egy még hatalmasabb vonza
lom: a gyengébbek szeretete. A lovagkor hősei csak az asszonyt tartották gyengébbnek és 
ezt árasztották el szeretetük, gyengédségük jeleivel. Nem sok kutatás után reájövünk arra, 
hogy a lovagok lovagiassága nem minden asszonynak szólt, hanem csak az ő osztályuk 
hölgyeinek. Az erdei favágó asszonyát nem halmozták el szeretettel, azt nem látták, hogy 
a nem nemesek gyermekei, öregjei és azok maguk is sokkal gyengébbek voltak mint ők, s 
mégis verték, ölték és dolgoztatták őket. Nem ez a lovagiasság az, amely az emberiség 
nagyjait, Jézus Krisztust, Galileit, Giordano Brúnót, Marxot, Bakunyim, Ferrert és a töb
bieket arra sarkallta, hogy nagylelkűk egészével segítsék az emberiség óriás többségét -  a 
gyengéket -  erőre! Ezeknek az embereknek a lovagiassága abban állott, hogy az ő nagy 
erejüket átadták a gyengébbeknek, hogy ezek megerősödve küzdhessenek egy olyan vilá
gért, ahol nem lesznek gyengébbek és erősebbek, hanem csak testvérek. Testvérek, akik
ben egy új ösztön arra fogja sarkallni az embereket, hogy együtt, egymásért küzdjenek. 
Ebben a nagy küzdelemben az emberiség egy nagy család lesz és az egyénekben lévő 
erők mintegy összefolynak a közös munkában, és nem lesz meg a mód arra, hogy a testi
leg vagy szellemileg erősebb a többiek rovására és a maga indokolatlan és fölösleges 
hasznára érvényesítse az erejét. Bajos volna erre a jövőbeli képre a Ma emberiségének 
életéből példával szolgálni. Nincs. Éppen úgy, mint ahogy a tíz- vagy húszezer év előtt élt 
embernek a képzeletvilága nem tudott volna példát találni arra, hogy mi hogy és miképp 
fogunk élni, éppen úgy hiú fáradozás volna a mi tökéletlen és rossz világunk adta példá
val bevilágítani akarni egy boldogabb emberiség paradicsomian tökéletes életébe. Csak 
egyet tudunk! Ez a világ el fog jönni, mert mi és velünk együtt az utánunk jövő nemzedé
kek akarjuk! És az emberi akarat kiszámíthatatlan erők felett rendelkezik.

A vízen akart úszni az ember: ma úszik. Kezdetben fatönkön, csónakon, majd vitor
lával, s ma gőzzel és villannyal. A víz alatt is akart úszni, és a víz fölött repülni. Nemde, 
már közel van az idő, hogy az ember akarata tökéletes valósággá változik. Úszunk a víz 
alatt, és repülünk a levegőben.
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Mindezek azonban csak az eszközeink tökéletesbülései. És mi ez ahhoz a problémá
hoz képest, hogy miképp tudjuk mi magunkat tökéletesbíteni: lelkünket, agyunkat és tes
tünket, hogy egy nagyszerű világban fájdalom, szenvedés és gyűlölség nélkül élhessünk. 
Ez az anarchia vágya s akarata. Ezt a legnagyobb kultúrmunkát az anarchizmus és a min
den idők anarchistáinak a szinte megmérhetetlen ereje és akarata kell, hogy elvégezze.

Az első dolgunk, hogy azokat az intézményeket, szokásokat és támaszokat döntsük 
le, amelyeken ez a mai rend nyugszik. Ez az állam, a törvények, az egyházak, a kapitaliz
mus, a magántulajdon rendszere; e dogma a tekintélyimádat. Ezeknek a ledöntésére meg 
kell nyernünk azokat, akik elsősorban szenvednek ennek a társadalomnak a hibái és bűnei 
miatt: a munkásokat. És most jövünk ahhoz a ponthoz, amelynél kezdenünk kellett volna. 
Mi akarjuk a munkásokat harcra nevelni, hogy mindazokat megsemmisíthesse, akik és 
amelyek ennek a társadalomnak a fennmaradásáért léteznek. De a munkások „megváltá
sát” már kibérelték maguknak más irányzatok. Ezek között első helyen áll a szociálde
mokrácia. Sok munkás szociáldemokrata, és ebből azt következteti a szociáldemokrácia, 
hogy valamennyi az, és már teljesen úgy viselkedik, mint a többi reakcionárius párt.

Mi küzdünk a szociáldemokrácia ellen is. Éppen azért küzdünk ellene, mert a mai 
uralom helyett ő akar uralkodni. Mi tudjuk, hogy uralom és uralom között csak a külsősé
gekben van különbség: lényegében minden uralom egyforma. Nyíltan küzdünk a szociál
demokrácia uralomra jutása ellen és fő törekvésünk az, hogy az ő táborában lévő munká
sokat is meggyőzzük célunknak: a szabadságon alapuló emberi társadalom eszméjének: 
de meg akarjuk győzni őket eszközeinknek is, a forradalmi eszközöknek: az állam és a je
len társadalom, minden intézménye bojkottjának, az antimilitarizmusnak és az antiparla- 
mentarizmusnak. Meg fogjuk győzni őket arról, hogy a szociáldemokrata pártok és veze
tők parlamenti küzdelme nem használ, hanem árt a munkásságnak.

Mindezeket bizonyítjuk és elvünk az, hogy tudományos érvelést szegezünk a dema
gógia és az áltudomány ellen. De módot nyújtunk arra is, hogy az ellenfél, a szociálde
mokrácia bennünket győzzön meg. Érveljen, bizonyítson. Ott van a sok vezér, bölcs és 
íródeák. Nem teszik. Hallgatnak, de hallgatagon is cselekszenek. Mit cselekszenek? Azt, 
amit a burzsoá, az állam és egyáltalán a hatalmasok. A burzsoá, ha a gyárában akad egy 
merész munkás, aki a szemébe vágja az igazat, úgy bünteti meg a vakmerőt, hogy elveszi 
tőle a kenyérkeresés lehetőségét. Kidobja. Ugyanezért az állam azt teszi, amit az ő hatal
ma enged meg neki leginkább. Becsukja vagy fölakasztja a lázadót.

A szociáldemokrácia a lázadót szintén bünteti. Ugyanazzal, amivel a burzsoá. Nos, 
hát mi a különbség e kettő között? Józan logikával adjuk meg erre a feleletet. A burzsoá a 
múlt és a jelen intézményes uralmának szülöttje, míg a szociáldemokrácia a jövő uralmát 
alapozza.

Az imént elmondottakat igazolja a következő eset. Hanesz Sándor, mozgalmunk 
egyik tagja már sokat áldozott azért a célért, amelyért létezünk. Életéből éveket szakított 
el a hatalom, és ezért nem kárpótolta őt semmi egyéb, mint forradalmi meggyőződése és 
anarchista lelkiismerete. Hanesz Sándor forradalmár, és amint természetes, hogy a mun
kásságot meg akarja nyerni annak a gondolatnak, hogy ne tűrje a kapitalizmus, az állam 
meg az egyház igáját, éppen olyan természetes, hogy küzd a szociáldemokrata iga ellen 
is. Az állam becsukta, üldözte. A szociáldemokrata párt pedig — most másodszor -  a legra-
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vaszabbul kieszelt fogásokkal zárta ki a munkából. Ez a szociáldemokrata harcmodor, és 
most ismét kérdjük elvtársainkat, hogy mi különbség a burzsoá állam és a szociáldemok
rácia között, és hogy meddig és mire várnak még.

Szólaljon meg végre ebben az országban is a forradalmi agitáció hangja, és emeljé
tek fel a szavatokat mindenfajta népbolondítás ellen. Elvtársaink minden tekintetben ren
delkezésükre állanak a munkásoknak és ott lesznek, ahova a nép és a szabadság ügye hív
ni fogja őket!

Társadalmi Forradalom, 1910. március 25.
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IS S K R U L JE V  K r SZTA

A pártkongresszusról

A szocialista mozgalmak célja a mai gazdasági rendnek a megsemmisítése s új, igazságos 
rendnek a helyébe állítása. Minden valódi szocialista mozgalom osztályalapon kell, hogy 
álljon, ha eredményt akar. Az osztályharc a gazdasági helyzetben tükröződik vissza: egyik 
oldalon vannak a munkások, kiknek munkája eredményét ma mások rabolják el, s másikon 
vannak a munkaadók, a tőkések, földbirtokosok és sorsosaik, kik minden munka nélkül fé
nyesen, jól élnek. Az osztályharc tehát a dolgozók között folyik, s a szocialista kongresz- 
szusoknak hivatása, hogy az osztályharcokat élesebbé, szembetűnőbbé tegyék s megvívá
sukra új eszközöket, módozatokat találjanak ki. A tőke a munkások ellensége, a tőke ellen 
kell tehát minden erőt állítani.

Ehelyett a szociáldemokrata kongresszusok mással foglalkoznak. Minden kérdés le
szorul a napirendről, s csak egy dominál: a demokrácia kérdése. Demokráciát akarnak te
remteni, politikai jogokat akarnak, a parlamentben akarják erejüket összemérni, mert ab
ból a téves hitből indulnak ki, hogy a tőkésosztály ereje a politikai hatalomban van, s nem 
gazdasági uralmukban.

A magyarországi szociáldemokrata párt XVII. kongresszusa is a választójog jegyé
ben folyt le. Büszkén hangoztatták a vezetők, hogy a választójogi küzdelem még mindig 
napirenden van, még mindig nem aludt el, s a legnagyobbrészt pártalkalmazottakból vagy 
a pártból élő kiküldöttek elégedetten bólogattak hozzá. A kongresszus megállapította 
ugyan azt a szomorú tényt, hogy a „tömeg” némely helyen már renitenskedik, kezdi unni 
a folytonos szóharcot, forradalmibb cselekvést, tényeket akar, hogy a „tömeg” nem hogy 
nőne, hanem ellenkezőleg, apad, de ez mind semmiség; mindez nem tarthatja vissza a 
kongresszust attól az iránytól, amelyet évek óta kitűzött, hogy ne küzdjenek a választójo
gért, a munkásoknak parlamenti képviseletéért. Még sok-sok csalódásnak kell érnie a párt 
híveit, míg észre fogják venni, hogy a választójogi küzdelem nem elsőrangú kérdése a 
munkásmozgalomnak. Még sokszor kell majd konstatálnia, hogy a választójogi küzdelem 
eltéríti őt az igazi harctól, a tőke elleni küzdelemtől, hogy tompítja, emyeszti a munkások 
forradalmi érzését, cselekvési vágyát, hogy rátérjen az igazi útra, amellyel egyedül lehet
séges a felszabadulás, s kivívni a gazdasági küzdelmet.

Hogy mit teremtett meg a demokráciáért való küzdelem, annak legerősebb bizonyí
téka az a szokatlan hang, amivel az idén a vezetőség munkáját bírálták. Különösen azok a 
kiküldöttek, akik vidékről jöttek fel, akik függetlenek a pártvezetőségtől. Erős kíméletlen 
szavakkal ostorozták a pártvezetőség forradalomellenes, deputációzó, kérvényező, halo
gató taktikáját, mindenért a vezetőséget tették felelőssé, s nem vették észre, hogy kritiká-
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juk terméketlen talajra hull; nem akarták észrevenni, hogy az az osztály, amelyet a veze
tők, a titkárok, párt- s másféle alkalmazottak képviselnek, nem lehet forradalmibb, mert 
félti egzisztenciáját, félti kenyerét, mert érdekében áll, hogy a munkásmozgalom lassan, 
békésen, törvényes korlátok között folyjon le. Kritikájuk alaptalanságát a vezetők fénye
sen tudták visszaverni -  legalább a nem gondolkodók előtt - , mert noha a tömegek meg
csappantak, a párt jövedelme nem csappant meg, a párt kapitálisa nőtt, s a tőkével szem
ben szerintük csakis tőkével lehet eredményes harcot vívni.

Ezért voltak nevetségesek azok az indítványok, amelyek kívánták a párt és gazdasági 
szervezetek különválását. Ugyan-ugyan, hát miért zavarnák meg az eddigi békés együtt
élést, hiszen eddig is olyan szépen megfértek egymás mellett a párt meg a szakszerveze
tek, annál kevésbé szabad most e kérdést bolygatni, mikor a párt döntő küzdelmek előtt 
áll, hol sok-sok pénzre van szüksége, s ki adná azt, ha nem a szakszervezetek szabadszer
vezetei?

A politikai párt csak békés, törvényes formák között fejlődhetik, micsoda nevetséges 
kívánságok voltak tehát azok is, hogy a párt külön antimilitarista propagandát űzzön? Hi
szen nem megállapított pártdogma az, hogy a kapitalista rendszerrel együtt fog megszűn
ni a militarizmus is, s miután a pártnak most érdeke a demokrácia kiküzdése, amikor a 
hadsereg is demokratizálódni fog, amennyiben állandó hadsereg helyett néphadsereg fog
ja boldogítani a népet, minek, micsoda értelme volna a külön antimilitarista propagandá
nak? Hiszen az még óriási veszedelemmel is jár, s a munkások csak nem kívánják, hogy 
vezetőik veszedelembe jussanak? Mi lesz a munkásmozgalommal nélkülük? Kik lesznek 
a képviselők, kik betegpénztári alkalmazottak; az állam nem tréfál azokkal, akik antimili
tarista, államellenes propagandát űznek, azokkal nem fogna semmilyen kormány kegyel
met gyakorolni?

A forradalmi hangú indítványok egyhangúlag a papírkosárba vándoroltak. A szociál
demokrata párt újból igazolta azt, hogy neki minden más előbbre való, mint a társadalmi 
forradalom előkészítése. A párt békés, törvényes eszközökkel akar küzdeni az igazságta
lanságok ellen, s nem kompromittálhatja magát éppen most, amikor kilátása van, hogy az 
alkotmány sáncaiba kerül, hogy a parlament szószékén hirdesse világot megváltó eszméit.

Érdemes volt a nemzetiségek viselkedése a központtal szemben. Valóságos forradal
mi fenyegetések hangzottak el -  a pártkasszával szemben. Ahogy minden politikai párt a 
centralizált államkasszához akar jutni, ugyanígy tettek a nemzetiségek a pártkasszával. 
Micsoda jogon él belőle a központ, mikor ahhoz mindenki hozzájárul, kérdezték. A ro
mán küldöttek valósággal expropriálni akarták a pénzt. Úgy látszik, a nagy centralizáció 
eredménye már mutatkozik, a csoportoknak először expropriálniok kell saját központju
kat, mielőtt a központosított tőkét expropriálnák. Szerencsére ahol pénz van, van ész is, a 
központban vannak a legjobb szónokok, kiknek sikerült a veszedelmes kirohanásokat 
egyelőre megakadályozni, igaz, hogy így a demokrácia elve csúnya vereséget szenvedett, 
de a fő, hogy a pénz nem vándorolt mindenféle agitáció, lapkiadásokra. Ott, hol az érv 
nem segített, a felbőszült, s semminemű kritikát nem tűrő főelvtársak készek voltak ököl
lel is érvelni.

Sok-sok ilyen jellemző dolgot lehetne kiragadni. Még csak egyet. Alpárit, aki naivul 
azt hitte, hogy a vezetők nem maga a párt, s néha kemény, de igaz kritikákban részesítet
te őket, a pártból szótöbbséggel örökre kizárták. Mivel a karzat elég merész volt megbot-
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ránkozó véleményének kifejezést adni, s hangosan tüntetni a kizárás ellen, az elnök kész 
volt rendőri segítséget is igénybe venni. Alpárival azonban nagyon megjárta. Az összes 
komoly, külföldi szociáldemokrata lapok nem ismerik el a kizárást, sőt maga Budapest 
sem, s így elő fog állani az a nevezetes jelenség, hogy a jól fegyelmezett tömeg nem res
pektálja a többséget, a demokrácia alapját. S ami a legnagyobb baj, Alpári nem lett szin- 
dikalista, hogy egy pár hazugsággal és denunciálással agyonüssék, hanem naivul tovább 
is küzd a pártban a „becsületes” szociáldemokrácia mellett, s most még jobban fog dol
gozni a pártvezetőség piszkos manipulációi ellen. Mi lesz ennek a vége, hiszen megbom
lik a fegyelem, a disciplina, a főelvtársaknak való feltétlen engedelmeskedés és alázatos 
hódolat?

Azonban nem kell attól tartani. A magyar munkásság sokkal kevésbé önálló gondol
kodású, semhogy ellen tudna állani a jól fizetett vezetők ügyes demagógiájának. S azután 
most jönnek a választások, ilyenkor egyesíteni kell minden erőt, hátha sikerül egy kis 
mandátumot kiszorítani. S az öröm majd megbékíti a lázongókat is. Hiszen van ered
mény, íme bejutottak az oly nagyon kívánt parlamentbe.

A magunk részéről szomorú rezignációval néztük a kongresszus szóküzdelmét. Sem
mi önálló hang, semmi egyéni erő, semmi eredeti eszme, mindent megemésztett a pártér
dek, amely alatt oly szépen fér el a munkásosztály által teremtett munkásarisztokrácia ér
deke. Hisszük, hogy nem sok idő fog eltelni, és a magyar munkásság is be fogja látni, 
hogy a felszabadulása nem a parlamenti úton fog végbemenni, s vissza fog térni szakszer
vezeteihez, azokat fogja erősíteni, azokban fogja ápolni és terjeszteni a forradalmi szocia
lizmust; meg fogja szüntetni azoknak takarékpénztári jótékony jellegét, s igazi forradalmi 
szervezetekké fogja tenni, hol a tőke ellen fognak direkt úton harcolni, hol igazi testvéri
ség és egyenlőség fog uralkodni; s kidobják onnét a politikai strébereket és szájhősöket, 
hogy maguk saját erejükkel vívják ki a felszabadulást.

Addig csak játsszák kisded parlamenti játékaikat, a kijózanodást ez is elő fogja segí
teni. Azt a kijózanodást, amely fel fogja ismerni, hogy a munkásság a tőke alól csak úgy 
tud felszabadulni, ha megtagadja tőle munkáját, ha elvágja legerősebb támaszát: a milita- 
rizmust. A kijózanodás igen gyér hangjai már hallatszottak, vajha minél előbb erős orkán
ná válnának és elsepemék az útból mindazokat, akik a szocializmus tiszta és nemes esz
méit oly rútul elferdítették és azután kihasználták.

Társadalmi Forradalom, 1910. április 15.
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A munkásmozgalom kerékkötői

A magyarországi munkásság előtt nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogy a munkás- 
mozgalom a mai formájában ferde utakon jár, és hogy a szakszervezetekben tömörült 
munkástömegek — nagy részben — teljesen idegen érdekek szolgálatában állanak.

A munkásság szolgaságát a gazdasági egyenlőtlenség okozza és ez azért van, mert a 
termelőeszközök egyes emberek magántulajdonát képezik. A munkásság legfőbb érdeke 
abban áll tehát, hogy a magántulajdonon alapuló gazdasági rendszert lerombolja, a terme
lőeszközöket kisajátítsa s a termelés és fogyasztás szervezését szakszervezetei útján saját 
maga vegye a kezébe. De ez nem érhető el másképpen, csak a munkásság közvetlen forra
dalma által, amely a szakszervezetek részéről előkészítendő szociális generálsztrájkban 
nemzetközileg nyilvánul meg.

Ebből a szempontból kiindulva megállapíthatjuk, hogy a szakszervezeteknek a par
lamenti reformra való törekvése nem egyéb, mint szívességtétel a burzsoáziának, a prole
tariátus legtermészetesebb ellenségének. A szakszervezeti politikusok azt hirdetik ugyan, 
hogy a munkásságnak azért van szüksége a parlamentre, hogy az oda beküldött képvise
lők az egyesülési, szólás- és sajtószabadságot kivívják, és hogy a szakszervezetek által 
elért eredményeket a törvény erejével biztosítsák. De ezzel szemben a valóság azt bizo
nyítja, hogy a munkásságnak éppen azokban az országokban van a legtöbb mozgási sza
badsága, ahol a parlamentáris politikától mentes szakszervezeti mozgalom a legerősebb, 
és ahol a gazdasági osztályharc leginkább kiélesedett.

Nem akarjuk itt újra felvonultatni azon érvhalmazokat, amelyek a forradalmi szocia
lista munkásmozgalom szempontjából a parlamenti küzdelem haszontalanságát bizonyít
ják. Megelégszünk annak a megdönthetetlen ténynek az újbóli megállapításával, hogy a 
parlament, mint törvényhozó testület, csupán az uralkodó, vagyonos osztály érdekeit szol
gálhatja és legfeljebb csak kerékkötője lehet a munkásmozgalomnak.

Ugyanígy állunk a kollektív szerződésekkel is. A szakszervezeti vezetők ugyanis nagy 
előszeretettel fáradoznak azon, hogy a kollektív szerződés minden szakmában létrejöjjön, 
mert az alkalmat nyújt nekik arra, hogy a titkárok és a többi hivatalnokok fizetését felemel
hessék, és hogy annak fedezésére a tagoktól magasabb hetijárulékot szedhessenek.

Nem becsüljük le a szakszervezeteknek a pillanatnyi előnyökért vívott küzdelmét 
sem, sőt azt a forradalmi direkt akció fegyverével és a munkásosztály végső felszabadulá
sának folytonos szemmel tartásával még fejleszteni is akarjuk. De meg kell állapítanunk 
azt, hogy a kollektív szerződések éppen a munkásság gyengeségét, osztálytudatának és 
forradalmi harckészségének a hiányosságát bizonyítják.
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A kollektív szerződés a munkásságot a szabad cselekvésben gátolja, harckészségét és 
forradalmi érzését csökkenti, a termelésben békét hoz létre, ami nagymértékben hátráltat
ja a munkásság önálló gazdasági osztályharcának gyors kifejlődését, és a munkáltatókat 
biztosítja a munkának mindenkori békés lefolyásáról.

A proletariátus gazdasági felszabadulásának igaz harcosai sem parlamenti hatalomra, 
sem kollektív szerződések kötésére nem törekszenek, hanem minden erejükkel azon van
nak, hogy a gazdasági harcok minél öntudatosabbak, minél gyakoribbak és minél erőtel
jesebbek legyenek, hogy a szolidáris érzés minél szélesebb rétegekben nyilvánuljon meg, 
s hogy a végső felszabadulásba vetett remény: a szociális generálsztrájk eszméje minél 
jobban megtöltse a proletár lelkeket. ... Igyekezzenek a munkásságot meggyőzni arról, 
hogy a tőkésosztály és a munkásosztály között semmiféle érdekközösség nincsen és hogy 
a két osztálynak harcot kell vívni egymás ellen mindaddig, míg a tőkésosztály a föld szí
néről el nem tűnik, hogy a munkásság teljes diadalt arathasson. És minél erőszakosabb 
lesz e két osztály gazdasági harcainak összecsapódása, annál inkább kikristályosodik az 
osztályharc, és a munkásság annál közelebb jut a végső felszabaduláshoz.

Ezt hirdetjük mi, forradalmi szindikalisták. De -  fájdalom -  a dolgok ilyetén kiala
kulásának a szakszervezeti mozgalom mai formája mellett igen sok akadálya van. Nem
csak a központosított szakszervezetek és az ezekben elhatalmasodott hivatalnoki bürokrá
cia, valamint a szociáldemokrata pártvezetőség és ennek parlamenti törekvései állanak 
útjában, hanem még a munkásság táborában is sokan vannak, akiknek érdekükben áll, 
hogy a szakszervezeti mozgalomtól minden új, forradalmi szellem távol legyen.

A csoportvezetők és akkordmunkások ezek, akik a régi hazafias reakciótól az új szo
ciáldemokrata reakcióhoz csatlakoztak, és most valósággal koloncai lettek a szakszerve
zeti mozgalomnak. Ezekhez nagyon nehezen juthat el a forradalmi meggyőződés hatal
ma, mert bár ők is munkások ugyan, de kiváltságos helyzetüknél fogva a gyárakban egy 
egész külön osztályt képeznek, és az ő érdekük egész mást parancsol.

A szakszervezetek bizalmiférfi testületé leginkább ezekből van összeállítva. Ok árul
ják a gyárakban a szakszervezeti bélyegeket, ők liferálják a pénzt a vezetőknek és ők ké
pezik azt az „erőt”, amelyen a szakszervezeti titkárok hatalma felépül.

Nekünk, szindikalistáknak, akik a tiszta gazdasági osztályharc szemüvegén keresztül 
vizsgáljuk a munkásmozgalom minden mozzanatát, igen sok okunk van arra, hogy ezek
nek az elemeknek a szakszervezeti mozgalom iránti őszinteségét kétségbe vonjuk. Azt 
látjuk ugyanis, hogy ezek a munkáltatómunkások igen különös elbánásban részesülnek a 
munkaadók részéről. Meg van nekik engedve, hogy az akkordmunkákkal munkástársai
kat még külön is kizsákmányolják, s ennek révén a fizetésük a többi munkásokéval szem
ben megháromszorozódik. A munkából korábban távozhatnak el és később jöhetnek be 
anélkül, hogy az igazgatóság vagy a művezető kifogásolná. De nagyon gyanús a munkás- 
mozgalommal szemben tanúsított viselkedésük is, ahol csak azért vesznek részt, hogy azt 
megbénítsák és hogy a gyárat, ahol dolgoznak, a sztrájkmozgalmak ellen biztosítsák. Ők 
azok, akik minden mozgalmat besúgnak a munkáltatóknak, akik a szakszervezeti titkárok 
uszítására ellenünk, szindikalisták ellen, minden aljasság elkövetésére kaphatók: denun- 
ciánsok és bizalmiférfiak egy személyben, akik a nekik dobott koncokat olyképpen hálál
ják meg, hogy a részvényesek és gyárigazgatók védnöksége alatt zászlószentelést, szüreti
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mulatságot és bált rendeznek, ahol igen meleg kézszorításokkal biztosítják egymást a 
részvények tulajdonosaival a hűség és barátság további fenntartásáról.

Szégyen, gyalázat, hogy a magyar munkásság így el hagyja magát vakítani és nem 
veszi észre, hogy a szakszervezeti mozgalom mai formája csak arra való, hogy egynéhány 
élősködő politikusnak és holmi kapaszkodó, reakciós elemeknek az érdekeit szolgálja, 
akiknek jelenléte a vagyonosok uralmát a munkásság felett még meghosszabbítja.

Egy tisztult szakszervezeti mozgalomra van szüksége a munkásságnak, melytől ezek 
a reakciós elemek természetszerűleg, önként maradnak távol, mert sokkal gyávábbak ők, 
semhogy egy tisztult, forradalmi mozgalomban részt vegyenek.

Akik tehát a szakszervezeti mozgalom mai elavult, reakciós voltát felismerték, azok
nak tízszeres kötelességük azt úgy szóval, mint írásban mindaddig ostorozni, míg a mun
kásság be nem látja, hogy a szociáldemokrata pártvezetőség gyámkodása és a központi 
vezetők diktatúrája alatt álló segélypénztáraknál sokkal többet érnek a lokálisan felállí
tott, de céltudatosan egymás mellé rendelt politikamentes, forradalmi szakszervezetek, 
szindikátusok, amelyek nem a parlament meghódítását és holmi segélynyújtást tűznek ki 
célul, hanem a munkásosztály gazdasági és forradalmi erejének folytonos emelése mellett 
a mai gazdasági rendszer ledöntésére és az anarchisztikus szocializmus megvalósítására 
törekszenek.

Társadalmi Forradalom, 1910. május 1.
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IS S K R U L JE V  K r SZTA

A kivált szakosztályok és a párt

Hangos röpiratok hívják fel a szociáldemokrata munkásokat, hogy támadjanak fel, lázad
janak fel. Forradalmi hangulat vonul végig a röpiratokon, s a fölületesen szemlélő mun
kás megelégedéssel konstatálja, hogy íme nem halt ki még a forradalmi érzés a magyar 
munkásságból, íme nem bénította még meg a párt az egyesek cselekvő szabadságát! Ám 
ha jól elolvassuk a röpiratokat, akkor rögtön tisztába jövünk azzal, hogy itt tulajdonkép
pen papiros forrongás van, s nem is azért, mert a munkások megelégelték a párt polgári 
harcmodorát, hanem azért, mert egyes felvilágosodottabb szakmák szabadulni akarnak 
vezéreiktől, vezetőiktől. Nem is azért, mert más rendszert akarnak -  hanem mert ők to
vábbra is jó szociáldemokraták - , azért, mert a központ egyes emberei nem tetszenek ne
kik. Nem más rendszerért folyik a háború, hanem más emberekért.

S vajon mit cselekedtek ezek a jó vezetők? A budapesti kőművesmunkások stb. szer
vezőbizottságainak véres kiáltványa ezeket vágja a szemükbe: „A párt vezetői tudva azt, 
hogy a demokráciának, a legszélesebb kritika és ellenőrzés szabadságának a bevonulása a 
mozgalomba: a mai rendszernek egy jobbal való felcserélése -  az ő vesztüket fogja ered
ményezni; a leghallatlanabb eszközök igénybevételével irtóhajszát indítottak mindazon 
elvtársak ellen, kik a pártot demokratikus alapokra akarják fektetni, hogy az megszűnjék a 
korrupció becsületölő melegágyának lenni; az elnémításukat határozták el mindazoknak, 
kik a legelemibb szociáldemokrata kötelességgel: a véleménynyilvánítás szabadságával, 
mint joggal élni mertek — akik meg merték mondani a véleményüket a párt vezéreinek je
les tetteiről”. S így tovább. „A munkásságnak állást kell foglalni a pártvezetőség terrorisz- 
tikus cselekedetei ellen! Tisztázni kell, hogy cézárok, orvtámadók és a másvéleményűek 
életét veszélyeztető terroristák, avagy a szociáldemokrata munkásság pártja-e a magyaror
szági szociáldemokrata párt. Csordultig a pohár -  nem tűrhetünk tovább!”

Milyen kár, hogy ez az erős hang nem nemesebb célok érdekében hangzott el! Mi
lyen kár, hogy a kivált szakmákat nem a gazdasági küzdelmük érdeke szólaltatta meg, ha
nem a demokrácia „szent” ügye, a pártvezetőség antidemokratikus tényei! Hát tényleg 
odáig fejlődött már a magyar munkásmozgalom, hogy a vezetők ellen kell küzdeni, s nem 
a munkáscélokért?

A magunk részéről e „küzdelemhez” csak néhány megjegyzést fűzünk. Nagyon 
tévednek a kivált szakmák, ha azt hiszik, hogy elegendő a mai vezéreket kidobni, s más 
becsületesebbeket helyükbe állítani. Óriásit tévednek, ha azt hiszik, hogy csak a ma
gyarországi munkásmozgalom korrupt. Nézzenek körül, s azt fogják tapasztalni, hogy 
mindenütt a centrum irányítja a politikai és gazdasági mozgalmat, mert annak a kezében
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van a pénz, a tudomány, a sajtó, a befolyás. Nézzenek körül s állapítsák meg azt az igaz
ságot, hogy centralizáció hozza a korrupciót, s azt nem lehet semmilyen demokratikus 
alapokkal megváltoztatni. Nézzenek körül, s vallják be azt, hogy mindenütt korrupció 
van, ahol a munkások másokra, vezetőkre vagy képviselőkre bízzák a saját sorsukat. 
Nem a vezérek a hibásak, hanem a rendszer, mely óriási hatalmat ad a vezetők kezébe, 
mely fegyelmet követel, engedelmességet az egyestől éppúgy, mint a tömegektől.

Hogy a magyarországi vezérek kissé túlmennek a határon, az olyan természetes itt, 
hol a munkásságnak csak fél tudást adnak, hol nem is az a fontos, hogy azért szervezked
jék, mert gazdasági helyzetét akarja megjavítani, hanem azért, mert a munkásnak válasz
tójog kell, hogy képviselői, hogy még több és tekintélyesebb vezetői legyenek.

Akármennyire érdekes is az ellenzéki mozgalom, mi azt mondjuk, hogy nem fog célt 
érni, mert nem a rendszert akarja megváltoztatni, nem más alapot akar, hanem csak más 
formákat, más embereket.

A kőműves-, kövező-, üveges- és cementmunkások megtették az első lépést a rend
szer megváltoztatására, amikor a szövetségből kiváltak és önálló csoportokat alapítottak. 
Menjenek tovább még egy lépéssel, szakadjanak el a rendszertől is. Legyenek teljesen ön
állók, szakítsanak mindenféle vezetőkkel, megbízottakkal és képviselőkkel, és kezdjék 
meg az új alapnak a megalapozását, hol egyénileg nevelt, forradalmi érzésű munkások 
maguk vívják meg minden közvetítés nélkül gazdasági és politikai harcaikat. A munká
soknak maguknak kell harcosoknak lenniök, ha jobb jelent, jobb jövőt akarnak.

A szociáldemokrata munkásmozgalmakat mindenütt a világon felülről dirigálják. 
Azoknak a felsőknek az érdekei teljesen ellenkeznek a munkások, a vezetettek érdekei
vel. A fegyelem erős korbácsával, a centralizált pénzzel, ésszel, sajtóval elnyomhatnak, és 
el is nyomnak minden egyéni kezdeményezést, minden egyéni gondolatot, mely a széles 
tömegek érdekeit akarja ápolni.

Addig, amíg más útra nem lépnek a kivált szakmák, nem lesznek itt sohasem jobb ál
lapotok.

Mi csak egyre gondolunk. Micsoda más mozgalom volna Németországban, ha az 
nem volna tisztán parlamentáris-politikai mozgalom. Micsoda óriási forradalmi erőt kép
viselne 3-4 millió forradalmilag nevelt munkás, ha azt nem felülről irányították volna, ha 
annak forradalmi erejét nem emésztené meg a szavazás? Bizonyos, hogy akkor nem mer
nék betiltani népgyűlését a vörös Berlinben, nem mernék szétkergetni Berlin közepén 
még a szabadszervezeteit is.

A forradalmi cselekvést megölte a szociáldemokrata rendszer éppen úgy, mint a hie
rarchikus kereszténység az őskommunizmust és demokráciát. Nem kell tehát ezt a rend
szert tovább fejleszteni, hanem el kell szakadni tőle, s a forradalmi szindikalizmust kell 
nevelni a munkásokba. A direkt akció, a generálsztrájk, az antimilitarizmus olyan eszkö
zök, amelyek mellett nem fejlődhetik semmilyen autokratikus uralom, amelyek olyan 
irányba terelik a munkásságot, hogy minél előbb jusson céljához, a munkásság teljes fel- 
szabadulásához.

Ez az út vezet egyedül a hőn óhajtott jövőhöz, minden más csak pepecselés, elha
lasztása a küzdelemnek.

Társadalmi Forradalom, 1910. szeptember 1.
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K r a u s z  K á r o l y

Kié a föld és kié legyen?

Azé a föld, aki azt bírja. De nemcsak a föld az övé, mert hiszen azzal vajmi keveset érne, 
hanem a föld termése, az emberi munka és a természet munkájának az összetestvériesülé- 
séből származó munkaeredmény is azé, aki a földet bírja. Könnyű ezt úgy megmagyaráz
ni akarni, hisz ennyit a bolond is tud, „azé a föld, aki bírja”. De ki bírja? A földet nem a 
birtokos bírja, hanem a hatalmat, azé leszen tehát az idei nagy és bő kenyéráldás, a majd
nem 60 millió métermázsa búza, azé testvéreim, aki hatalmas. Ki hát a hatalmas, te Pista 
vagy Jani, ha ezek nem, hát tán Péter bátyánk vagy a Mihály sógor, Panna nénénk vagy a 
kurátor úr? E fajta ember-e az a hatalmas úr, akié a bőség, a jólét, a kövér búzaliszt, a zsí
ros termés, meg mindazon pompa, ragyogás, ami ezzel jár? A szentírás azt mondja, hogy 
csak egy hatalmas úr van, az Úristen. De ezt ritkán látjuk, meg azután úgy is prédikálják, 
hogy a nagy és hatalmas istennek nincs annyi ideje, hogy apró-cseprő földi bajokkal fog
lalkozzék és így evégből helytartókat nevezett ki. Isten földi helytartói, a különböző or
szágok isten kegyelméből való királyai és császárai, ezek a földek bérlői. Ezek viszont az 
évszázadok hosszú sora óta ajándékba meg bérbe adták a földet az ő kisebb helytartóik
nak, az arisztokratáknak, a nemzetek fegyveres vezéreinek. És mert így magyarázza a 
szentírás: a tulajdon Istentől származik, és ezért szent a tulajdon. A nép szeme előtt is 
azért szent a tulajdon és a hatalmasok mindig értették azt, hogy a népnek szent és hozzá
férhetetlen tekintélyeket adjanak azért, hogy elnémuljon a panasza, és ne merje a szent tu
lajdonon alapuló rendszert megtámadni vagy akár csak meg is bírálni.

No de testvéreim, ha a föld Istené és az ő kedves embereié, mivel Isten teremtette, 
úgy a föld termése is azé kell, hogy legyen, aki a termést teremtette. Hát ki teremtette a 
termést? Istenfélő jámbor emberek kurtán azt válaszolnák erre, hogy az Isten maga. Lás
suk csak. Ahhoz, hogy a föld teremjen, kell a nap, kell a levegő, kell az eső. De főként 
kell az emberi munka. Megszántani a földet, bevetni a magot, kapálni, kaszálni irtó me
legben, farkasordító hidegben munkálni, dolgozni és csak így lesz a természet munkájá
ból emberi munkaeredmény. Tehát emberek munkája hozta ezt az idei bő termést is. De 
ha a föld azé is, aki teremtette, a termés amint jól tudjátok, nem azoké, akik teremtették, 
hanem a termés is csak a föld birtokosaié. Igazság-e ez? Ki-ki a maga lelkiismeretének 
válaszoljon. Hiszen ha jut a termésből annyi, hogy az idei télen nem kell éhen halni a 
munkásnak, a béresnek, az aratónak, ez ugyan édeskevés ahhoz, hogy ilyen jó termés ál
dásait mindazok tartósan élvezhessék, akiknek a munkája jórészt hozzájárult a munka 
eredményének létrehozásához.
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A föld magántulajdon. Csakúgy mint a ló, az eke, a kocsi, a szerszám meg a ház. És 
ez az oka annak, hogy a bő termés is csak az egy embernek a vagyonát szaporítja, akié a 
magántulajdon. Pedig a földre éppen úgy szüksége van minden embernek, mint a levegő
re. Ha valakinek eszébe jutna a levegőt elkeríteni és minden embernek csak annyi volna 
belőle, amennyit meg tud venni vagy amennyit mások jóakaratból adnának neki, ugyan 
hova jutnánk? Volna olyan ember, akinek annyi levegője volna, amennyit, ha száz élete 
volna se tudna fölszívni, de bezzeg a többség olyan volna, hogy csak annyi levegő jutna 
reá, mint most hús meg kenyér. Kevés is, rossz is. Pedig ugyebár testvéreim, akármilyen 
úr is valaki, csak egy tüdeje van, mint a legszegényebb zsellérnek. Egy tüdőnek, egy gyo
mornak, egy hasnak pedig nem kell annyi eledel, levegő, mint száznak. Ha már most egy 
igazságtalan és régi rossz rendszer annyit juttat egynek, mint amennyi száz embernek kel
lene, bizonyos, hogy arra a százra semmi sem jut, vagy nagyon kevés, mert hisz annál az 
egynél van. Igazság-e ez? Jó-e ez? Aminthogy a levegő mindannyiunké és még sosem ve
szett össze két ember azon, hogy egyikének több levegője van mint a másikának, azon- 
képpen a föld és a munkaeszközök is mindannyiunké kell, hogy legyenek. Nem azt 
mondjuk, hogy azok pusztuljanak éhen, akik ma bírják magántulajdonként a földet, ha
nem azt, hogy mindannyian testvériesen munkálkodjunk azon, hogy a föld jó termést hoz
zon, és abból mindegyikünk annyit fogyasszon, amennyit csak tud, ne féljünk attól, hogy 
valaki többet töm a gyomrába, mint amennyit elbír, hogy ezáltal elvonja a másikától, hisz 
a levegőből sem kapkod most senki literszámra, mert tudja, hogy senki sem fogja előle el
vinni, és mindenkire jut is, marad is.

Abban a világban pedig, amelyikért mi, anarchisták küzdünk, becsületes jólelkű em
berek fognak élni. Testvérek, és nem fogják egymás elől eldugdosni az eledelt, bolondok 
sem lesznek, hogy bajt csináljanak, mikor a test kívánságait minden ember egyformán 
kielégítheti. A föld legyen mindannyiunké, a termést fogyasszuk el közösen. Jó és rossz 
sorsunkban legyünk mi emberek testvérek, hogy nagy, erős, szép és művelt legyen ez a mi 
sokat szenvedett emberi fajtánk. Küzdjünk azért!

Társadalmi Forradalom, 1910. szeptember 1.
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Miért vagyunk antimilitaristák?

A gondolkodó ember tisztában van azzal az igazsággal, hogy csak annak van joga élni, 
aki maga is hozzájárul ahhoz, amit életnek nevezünk, aki munkájával előteremti az élet
hez szükséges javakat. Világosan és egyszerűen áll előtte az az igazság, hogy mindazok, 
akik másnak a munkájából élnek, akik semmivel sem járulnak hozzá a társadalom javai
nak előteremtéséhez, közönséges tolvajok, a társadalom káros elemei.

A bányamunkás, aki a föld mélyében életének veszélyeztetésével, meztelenül és iz
zadtságtól gyötörve kotorász, és sebektől elborítva hozza napvilágra a föld kincseit -  de a 
társadalomtól csak éppen annyit kap, amennyi a másnapi munka folytatásához szükséges, 
tisztában van azzal, hogy őt valamely erőszak fosztja meg munkája gyümölcsének jutal
mától. Ugyanezt gondolja a földmunkás is, aki testét kiteszi a nap forró sugarainak, dolgo
zik, fárad, mint a barom, teremt elegendő kenyeret, s a gyermekeinek nem tud kenyeret ad
ni, nem tud elég szalmát előteremteni, hogy családjának puha fekhelye legyen. így vannak 
mindazok, akik izzadnak, fáradnak, dolgoznak a javak előteremtésén, így van az egész 
munkásosztály.

S rögtön tisztában van az egész társadalom szervezetével, mihelyt baromi sorsába 
nem akar belenyugodni, s követeli azt, amit véres verejtékével előteremtett. Szembeszáll 
akaratával a tőkés, aki azt mondja, hogy a föld, a bányák, a gépek az ő tulajdonai. Szem
beszáll vele a hatóság, amely kioktatja, hogy ezt az állapotot respektálni kell, mert ősrégi 
törvények biztosították, s ha belehal is, ezen nem szabad változtatnia. Szembeszáll vele 
az egyház, amely elégedetlenségét lázadásnak minősíti a fennálló isten eredetű társadalmi 
rend ellen — sa  túlvilággal hitegeti.

Ám, ha mindezek nem tudják meggyőzni, ha természetes esze fellázad az ilyen álla
potok ellen, akkor kivezénylik ellene a katonaságot, s kioltott vérével bizonyítják be neki 
is, meg hasonszőrű társainak, hogy e társadalmi rend szilárdan áll, s jaj annak, aki ellene 
lázadni mer!

A végső esetben tehát az elégedetlen munkások a félelmetes militarizmussal találkoz
nak össze. A legjobban szervezett sztrájkot csakúgy, mint a nép szélesebb rétegeit felölelő 
fölkelést a katonaság nyomja el.

A kapitalisták, a hatóságok, az egyház a modem államban egyesülnek és segélyével 
uralkodnak a népen. Az állam legfőbb tevékenysége pedig abban áll, hogy fenntartsa a 
mai állapotokat. Ehhez ma már nem elegendő a papi butítás, a pálinka, a nagy-nagy nyo
mor, amely a munkásokat nem engedi gondolkozni. Ehhez szükséges az erős, félelmetes
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hadsereg, amely az állam első intésére kész vérbe fullasztani a nép minden olyan lépését, 
mely sorsán javítani akar, mely a társadalom gazdaságából valamit neki juttathatna.

A kapitalista államok védelmükre megteremtették az állandó hadsereget. S minél 
inkább fejlődnek, annál többet követelnek a hadsereg számára. Több pénzt, több embert. 
A kultúrának minden nevezetesebb vívmányát elsősorban a katonaság veszi igénybe. 
Amint a munkásosztály harca erősbödik, amint az ellentétek nőnek, az elégedetlenség 
fokozódik, azonképpen hatványozódott mértékben nő a hadsereg. Ez az alapja a mai, az 
erőszakon alapuló társadalomnak.

Aki a helyzetén, a társadalmon javítani akar, annak ezt az alapot kell kikezdenie. 
A hadseregek ma a nép legjobb javait emésztik fel, anélkül, hogy a javak termeléséhez 
bármiben is hozzájárulnának, haladás, kultúraellenesek.

Ez a hadsereg a nép fiaiból toborzódik össze. Avasfegyelem, a katonai szellem nem 
engedi, hogy a hadseregben is proletárok maradjanak és ne engedjék magukat kezdő 
proletártársaik ellen felhasználni. Az uralkodó osztályok gondos féltékenységgel vigyáz
nak arra, nehogy a felvilágosodottság szelleme, a szolidaritás érzése a katonaproletárok
ban felébredjen.

Lehet-e a mai társadalom ellen megindítani a harcot anélkül, hogy a modem állam 
legerősebb támaszát, a hadsereget meg ne támadjuk? Lehet-e sikeres küzdelmet elképzel
ni a munkaadók, az egyház, az uralkodó osztályok, az állam ellen, anélkül, hogy alapjukat 
meg ne ingassuk?

Nem. Minden támadásunk a mai társadalmi rend ellen kudarccal végződne, mert a 
nyers erőszak, az ágyú, a géppuska elnyomná, megsemmisítené. Annál több és nagyobb 
eredményt fog küzdelmünk felmutatni, minél jobban gyöngítjük a hadsereget.

Nekünk, kiket magasabb célok, nemes eszmék, az egész emberiség felszabadulásá
nak gondolatai hevítenek, elsősorban is ezzel az embertelen, haladásellenes intézménnyel 
kell fölvennünk a küzdelmet. Forradalmi tevékenységünknek legfontosabb feladata éppen 
a hadsereg erejének gyöngítése. Felvilágosító, békés, emberszerető gondolatainknak ép
pen a hadseregben kell legjobban elterjedniök.

Az antimilitarista propaganda kultúrműködése már a gyermeket kell, hogy magába 
foglalja. Már ennek kell tisztába lennie azzal, hogy embert ölni gyalázatos dolog. Az ifjú
ság nevelésében ez kell, hogy vezérfonalunk legyen.

De be kell hatolnunk a hadseregbe is. Millió meg millió testvérünk nem tudja, hogy 
akkor, amikor embergyilkolásra tanítják, tulajdonképpen a saját érdeke ellen cselekszik, 
ha a tannak engedelmeskedik. Millió meg millió munkástestvérünk van, aki az ember
gyilkolást dicsőségnek gondolja. Ezeket fel kell világosítanunk, hogy az ostoba hazugság, 
amellyel az iskolában, otthon, az életben ámították.

Békés, testvéri közösséget, szabadságot akarunk uralkodók és uraltak nélkül, azért 
vagyunk antimilitaristák!

Társadalmi Forradalom, 1910. október 6.
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M o l n á r  J á n o s

A nemzetközi nyelv szükségéről

T. testvérlapunk legutóbbi számában megcáfolhatatlanul kimutatta, hogy mily fontos sze
repe volna egy könnyen elsajátítható nemzetközi nyelvnek a munkásmozgalomban, hogy 
csakis ezáltal válunk valóban nemzetköziekké, és mennyivel sikeresebben tudnánk küz
deni a kapitalizmus ellen, ha az egész világ munkásai egymást megértenék. Amennyiben 
e lap terjedelme megengedi, én is néhány sorban a nemzetközi nyelv kulturális fontossá
gát meg fogom világítani.

Mi munkások lankadatlanul küzdünk egy szebb társadalom felállításáért és tudatá
ban vagyunk annak, hogy ez a szebb társadalmi rend csak úgy állhat fenn, ha annak min
den egyes tagja elég művelt lesz.

Tehát a mi törekvésünknek a mai társadalom megdöntése mellett oda is kell irányul
nia, hogy az embereket előkészítsük a jövő társadalom számára, azaz úgy kulturális, mint 
morális tekintetben a legmagasabb fokra emeljük. De hogy ezen feladatunkat minél sike
resebben megoldhassuk, feltétlenül szükséges az eszperantó nemzetközi nyelv elfogadá
sa, mert ennek a segítségével igen sok akadályt elgördíthetünk a haladás útjából.

Persze azok, akik ezen kérdést csak felületesen vagy éppen sehogy sem tanulmá
nyozták, nehezen értik meg ennek szükségét -  noha ma a felfedezések terén a csodák vi
lágát éljük - ,  hogy lehetséges volna a nemzetközi érintkezésben egy műnyelvet használni. 
Márpedig hogy lehetséges, azt a következő példával akarom bebizonyítani.

Mielőtt a méterrendszer életbe lépett volna, nemcsak minden országban, hanem 
majdnem minden városban más volt a mérték, melyekkel számtalan csalást követtek el. 
A francia kormány, látva ezt a tűrhetetlen állapotot, tanulmányozni kezdte a kérdést. 
A meglévő mértékek közül egyiket sem találta alkalmasnak hivatalos mértékül, mert ha 
az X városban lévő mértéket fogadta volna el, akkor az Y városbeliek tiltakoztak volna, 
hogy az ő mértékük jobb, és nekik nem kell más városnak a mértéke -  és viszont.

A francia kormány tehát másképp igyekezett segíteni a bajon, amit a méterrendszer 
feltalálásával el is ért, amely ma már nemcsak a kontinensen, hanem több amerikai állam
ban is el van fogadva, és semmi kétség aziránt, hogy az egész világot meghódítja.

így vagyunk a nemzetközi nyelvvel is. Ha például a franciák azt mondanák, hogy az 
ő nyelvük a nemzetközi nyelv, akkor a németek meg a többi nemzetek tiltakoznának elle
ne -  és viszont. Látjuk, hogy a nemzetközi nyelv csakis műnyelv lehet, mert ez nem teszi 
féltékennyé egyik nemzetet a másikkal szemben. Erre a célra tökéletesen megfelel a sem
leges eszperantó nyelv, de sokkal gazdagabb és szabatosabb is. És hogy milyen nagy
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haszna volna ilyen nemzetközi nyelvnek, hogy milyen sok időt takarítanánk meg ezáltal, 
az szinte megbecsülhetetlen.

Ma valamely könyv csak kevés példányban adható ki és így a magas árak miatt alig 
szerezhető be, holott ez megszűnne, ha számtalan példányban lehetne kinyomtatni, és 
ezen nemzetközi nyelv fennállásánál fogva a világ bármely részében el is kelne. Ezáltal 
időnket sokkal hasznosabb dolgokra fordíthatnék, amit ma a művek fordítására, jobban 
mondva: azok megnyomorítására pazarolunk.

Azt sem tagadhatja senki, hogy a tanulóifjúság idejének legalábbis egy harmadát for
dítja különféle nyelvek megtanulására, miáltal pedig pozitív ismeretei semmit sem gyara
podnak, mert hiszen a fogalmak minden nyelvben egy és ugyanazok.

De nemcsak a kulturális, hanem a gazdasági téren is nagy hasznát vennők. Mert 
nincs a társadalomnak egyetlen osztálya sem, melynek tagjait a társadalmi igazságtalan
ságok és a nehéz megélhetési viszonyok oly gyakran más országokba kényszerítenék, 
mint éppen a munkásokat. Hogy milyen előny az a munkásokra nézve, ha magát meg tud
ja értetni, azt csak az tudja, aki már több országban megfordult. Ezen ma is már segítve 
van, mert minden nagyobb városban találunk eszperantó munkásegyesületeket, melyek 
testvérként fogadják a más országbeli eszperantistákat és ellátják őket a szükséges útba
igazításokkal; sőt már arról is tanácskoztak, hogyan lehetne megalapítani a nemzetközi 
eszperantó munkásegyesületet, és valószínű, hogy a terv rövid időn belül meg is valósul.

íme, egy új szempont amellett, hogy milyen nagy hasznát venné a munkásság egy 
nemzetközi nyelvnek úgy a kapitalizmus elleni küzdelmében, mint kulturális és gazdasá
gi téren. Tehát ha akarjuk, hogy a fejlődés kereke keresztül ne gázoljon rajtunk, akkor kö
telességünk eszperantóul tanulni.

Társadalmi Forradalom, 1910. november 15.
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S z a b ó  E r v in

Kellenek-e forradalmárok?

Nem lehet arról kétség, hogy Magyarországon ma és még sok időre mindenféle más kér
dés sokkal aktuálisabb, mint a társadalmi forradalom. Ez az ország gazdaságilag és szelle
mileg elmaradt szegény világ, s ha azt tartjuk, hogy minden ország fejlődésében nagyjából 
ugyanazt az utat teszi meg — mezőgazdaságiból iparivá, feudálisból demokratikussá lesz — 
akkor be kell látnunk, hogy Magyarországnak még jó néhány közbeeső stációt kell meg
járnia, amíg a szociális forradalomra éretté válik. S így a társadalmi mozgalmak terén még 
jó sokáig bő aratása lesz itten mindenféle reformátornak: radikálisoknak, demokratáknak, 
szociáldemokratáknak, de a szociális forradalom szellemi előharcosai egyelőre aligha fog
nak tömegeket megmozgatni.

Azt kérdezhetné ezért valaki -  sőt akadtak is már, akik megkérdezték ugyan mire 
való hát akkor az egész mozgolódás? Ha tudjátok, hogy a legközelebbi jövő -  a ti, sőt ta
lán még a gyermekeitek kora is -  egészen más megoldásokat kell hogy hozzon előbb, 
mint amelyekre ti törekedtek: miért nem álltok ezen, időben előbbre való megoldások 
szolgálatába? Nem érzitek-e, hogy alig több üres handabandázásnál, ha általatok meg
valósíthatatlan dolgokon járatjátok eszeteket? S hogy a magatok forradalmi célját is ha
marabb éritek el, ha ti is segíttek előbb megvalósítani a polgári, demokratikus Magyaror
szágot?

A kérdés bizonyára nem egészen oktalan, de feleletünk is eléggé érthető lesz. Igaz, a 
reális fejlődés sok egyéb feladat elé állítja előbb a magyar munkásságot, mielőtt végső 
nagy harcának útjai megnyílnak. De ha minden egyebet -  indusztrializálást, demokratizá
lást s több effélét — el is végeznek talán mások (bár csupán azon tény által, hogy bérmun
kás minden proletár, bármilyen érzelmű és meggyőződésű legyen is, ennek a folyamatnak 
is munkása) -  kell, hogy legyenek olyanok is, akik a kézzelfogható reáliákon túl gondos
kodnak arról, ami nélkül semmiféle nagy ügyet győzelemre vinni nem lehet: egy messze 
nagy célért való lelkesedésről, és ezért a nagy célért minden áldozatra kész érzésről.

Minden gyakorlati mozgalom folytonos dezillúziók, állandó kijózanodások tanyája, 
mert nagyon ritkán esik meg, hogy győztes mozgalom is úgy valósíthatná meg céljait, 
ahogy azokat kitűzte. Ezért kell, hogy akadjanak olyanok — ha kevesen is —, akik távolab
bi nagy célokért lelkesedni tudnak, s azokat a tömegek szeme előtt kitárni elég bátorság
gal bírnak; akik minden áldozatra készen a mai harcaiban is példát mutatnak, hogy nagy 
célokért egész személyünket kell egyszerre -  s nem részenként -  harcba vinnünk; akiknek 
élete ezért a tettek és az érzelmek mezején egyaránt példája a jövő embere heroikus életé-
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nek; akik ezáltal állandó ösztökélői a ma tömegmozgalmainak, a mindennapi kiábrándu
lásokból a holnaphoz vezető híd, a holnap, a holnapután zászlóhordói.

Mindenki végezze el munkáját ma; de örülnünk kell, ha vannak olyanok, akik amel
lett nem feledkeznek meg a holnapról és azon igyekeznek szóval és tettel, hogy mások se 
aludjanak el.

Társadalmi Forradalom, 1910. december 24.

Szabó Ervin

300



Az állam és a militarizmus ellen

A fegyverkezés őrülete folyton magasabb hullámokat ver. Az államok versenyeznek ab
ban, hogy minél több milliót csikarjanak ki a népből, s fegyverekbe, hadihajókba öljék. 
Nincs megállás ezen a téren, mert így kívánják a kapitalista érdekek, melyeknek engedel
mes szervei az államok. Akár van parlamentje, akár nincs az illető államnak, a fegyverke
zés őrületét egyik sem tudja megállítani. Akár van joga beleszólni képviselők választása 
útján a népnek az állam ügyeinek intézésébe, akár nincs, a haditerhek emelkedésének 
egyik sem tud útjába állani. A demokratikus Anglia és Franciaország államai, csakúgy, 
mint a feudálburzsoá Németországé és Ausztriáé vagy az abszolutisztikus Oroszországé 
és Törökországé, vígan emelik hadi költségeiket; nincs az a parlament, nincs az a testü
let, mely útjukat állaná, mely megálljt kiáltana rájok. A hadi ügyek intézői, mint az állam 
főképviselői, mindenütt az állam érdekeit tüntetik fel, amikor a nép új megterhelését ter
vezik, s nincs az a parlament, amely merészelne szembeszállni az állam érdekeivel, s rá 
merne mutatni, hogy az állam érdeke nem lehet a népek tönkretevése. (Jaurès, a francia 
szociáldemokraták legjobbja a napokban maga ajánlotta, hogy az új hadihajókhoz ne 
30 cm-es, hanem 34 cm-es ágyúkat alkalmazzanak, hogy a hatás annál rettenetesebb le
gyen!)

Az államok azonban nemcsak emelik a haditerheket, s ezzel nehezebbé, elviselhetet
lenné teszik a dolgozó osztályok életét. Gondoskodnak arról is, hogy a fölemelt haditer- 
heknek hasznát vegyék, gondoskodnak háborúkról.

Csak az utóbbi időket kell megfigyelnünk, hogy észrevegyük, micsoda veszedelmes 
játékot űznek az államok urai a népek vagyonával, életével. Németországnak erős ipari 
fejlődése mindinkább konkurálni kezd az angol iparral. Németország kapitalistái folyton 
összeütköznek Anglia kapitalistáival, s a két ország lázas gyorsasággal fegyverkezik, hogy 
a leszámolás órájában kellő mennyiségű embert szállíthasson a vérmezőre, a hadi sorokba. 
Oroszország még nem heverte ki a japán vereséget, még nem szenvedte ki a belső forra
dalmat, de már feni fogait Kínára, s keresi az alkalmat, hogy belékössön. Az Egyesült Ál
lamok kormánya a kapitalista milliárdok megóvása végett már mozgósítást rendelt el, s a 
nép fiainak ezrei készen állanak arra, hogy vérüket ontsák, drága életüket tönkretegyék, 
csak hogy az Egyesült Államok kapitalistáinak pénze el ne vesszen Mexikóban. A kapita
lista iparnak kicsinyek a saját határai, idegen területeket óhajt, s e célból az államok fegy
verkeznek, háborúkat készítenek elő Európában, a Balkánon, Amerikában, Mexikóban, 
Ázsiában, Kínában és Elő-Ázsiában.
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Régi hadiszövetségek fölbomlanak, újak alakulnak aszerint, amint a kapitalista érde
kek kívánják. A kultúra békés embere rettegve szemléli a készülődő viharokat, s minden 
pillanatban el lehet készülve arra, hogy békés otthonát földúlják, hogy ott kell hagynia 
családját, gyermekeit, fegyvert kell öltenie s rohannia a tűzbe, a vérbe, a pusztulásba.

Akkor, amikor a dolgozó népek élete mindinkább nehezebbé, súlyosabbá lesz, tetézi 
ezt még az a veszedelem is, hogy keserves kenyere nincs biztonságban, mert azok, akik e 
biztonságot hivatva vannak őrizni, háborúkat, vérfolyamokat rendeznek. A fegyverkezés, 
a háború Molochjának nem tudott ellentállani sem a régi liberalizmus, sem tökéletesített 
formája: a demokrácia. Sőt azt kell megállapítanunk, hogy a demokrácia haladásával úgy
szólván párhuzamosan haladtak a haditerhek emelései. Kiáltó példa erre Ausztria, ahol a 
demokratikus választójog idejében a legmagasabbra emelkedtek a haditerhek.

A militarizmus Molochjával szemben gyönge a parlament, gyöngék a különböző le- 
fegyverkezési irányok. A militarizmus együtt nőtt az állammal s egészen természetes, 
hogy a legvadabb konzervatív feudálisok csakúgy, mint a legradikálisabb szocialista de
mokraták nem akarhatnak útjába állani, mert mindegyiknek érdeke az állam kifejlődése, 
tökéletesítése. És elképzelhető-e az állam a militarizmus oltalma nélkül? Egy pillanatig 
sem, mert abban a pillanatban rúgnák fel azok az osztályok, amelyek eddig az államban 
csak azt látták, mint nehezíti meg jobban és jobban megélhetését, miként áll útjában 
mindannak, ami gazdasági és szellemi felszabadulását hozhatná. Az állam a feudális, 
ipari, bürokrata érdekek legtökéletesebb szervezete, mint ilyennek anyagi alapja a milita
rizmus, s aki a mai társadalmat akarja kikezdeni, annak ott kell kezdenie, ahol legerő
sebb: a militarizmusnál.

A hadseregeket a dolgozó osztályok alkotják. A dolgozó osztályoknak sohasem érde
ke a hódítás, a foglalás, a terjeszkedés. A dolgozó osztályoknak érdeke a békés, kulturális 
munka, a kenyér biztosítása. S mivel ennek útjába állnak azok, akik ma a munka minden 
gyümölcsét lefölözik, a munkásosztály harca csak úgy lehet eredményes, felszabadulása 
csak úgy lesz lehetséges, ha elvonja az uralkodó osztályok szervezetének legerősebb tá
maszát: a katonaságot.

A militarizmus ellen eredményesen harcolni csak antimilitarista propagandával le
het. Ezt a spanyol, francia példák világosan mutatják. A hadseregbe kell bevinnünk esz
méinket. A katonákat kell felvilágosítanunk, hogy ne legyenek vak eszközei az uralkodó 
osztályok érdekeinek.

A militarizmus Molochja ellen nem lehet népgyűlésekkel, tiltakozó memorandumok
kal, beszédekkel harcolni. Hervé antimilitarista propagandája bámulatos eredményeket 
ért el, s ma a francia állam óvatos, fél a háborúktól. Ez elsősorban onnan van, mert a had
sereg fegyelme laza, mert a katonák nem megbízhatóak, mert a katonák nagy száma tud
ja, hogy sohasem munkásérdek a háború, a véromlás. És mert a francia munkásság általá
nos munkabeszüntetéssel felelne minden hadüzenetre. Az általános sztrájk eszméjét kell 
szembeállítani a militarizmussal, erre kell nevelni a munkásságot. Lehet ellenben Né
metországban 4 millió szocialista szavazó is, addig, míg a katonák engedelmeskednek a 
császárnak, a katonai fegyelemnek, a szervezett munkásmilliók meg a vezéreiknek, a fel- 
szabadulás mindig csak ábránd fog maradni.

302



Az emberiség haladása, boldogsága, felszabadulása függ attól, hogy háborúk ne le
gyenek. A háborúk pedig csak akkor fognak megszűnni, ha a katonák nem lesznek vak, 
engedelmes rabszolgák, hanem ha ők is gondolkozó lények, emberek lesznek, kik az em
beri szolidaritásban, a békés testvéri együttmunkálkodásban fogják megtalálni igazi hiva
tásukat.

Társadalmi Forradalom, 1911. április 1.
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H a r g it a i  I s t v á n

Szabad szerelem és anarchia
(Jegyzetek Krausz Károly előadásai nyomán)

Sokszor és sokan vádolják azzal az anarchiát, hogy a szerelem terén az ősember szexuá
lis életét akarja visszaállítani. Nagy tévedés ez, de az anarchia elméletével igen könnyen 
megcáfolható. Tudjuk, hogy az anarchia azon a véleményen van, hogy az uralom: min
den társadalmi bajnak a kútforrása. A társadalmi élet úgy jön létre, ha egy bizonyos szá
mú ember egy közös célért dolgozik. A családi viszony bármennyire szétágazó, legyen 
ez egy egész törzs is, amelyet vérrokonság kapcsol össze, nem képez társadalmat. A mai 
társadalom akkor kezdődött, amikor az ember -  az úr -  rabszolgákkal rendelkezett és 
dolgoztatott. Ez az őskori viszony mag ma is fennáll. Urakra és rabszolgákra oszlik mo
dern társadalmunk. Az uraknál van a hatalom. Ezért küzd az anarchia a hatalom ellen, 
mely magában foglalja az erőszakot is. A jövő célja a szabad társadalom: uralomnélküli
ség. De nemcsak az erőszakot és a hatalmat akarja az anarchia megsemmisíteni az embe
riség szellemi felszabadulása által, hanem szabadságot akar, s ezért küzd ennek kerékkö
tői ellen.

Az anarchia szabadságot akar minden téren, tehát a szerelemben is. Szeretni szabad 
ma is, de az általános emberi természet azt követeli, hogy azt a nőt, akit szeretünk, bírni is 
kívánjuk. Itt áll az az akadály, amit az anarchia le akar dönteni.

A bírás tekintetében éppen ezt róják fel az anarchiának, hogy minden korlátot meg 
akar semmisíteni. Eszerint kötelessége lenne minden nőnek saját magát odaadni bárme
lyik férfinek -  akivel az utcán legelőször találkoznék — és viszont. De az ilyen viszony 
kényszerhelyzet volna, s ez nem lehet célja az anarchiának.

Az igazi szabad szerelem sokkal nemesebb. A természettudomány megtanított ben
nünket arra, hogy az élet sejttel kezdődik. A sejtek nőnek, nagyobbodnak és amikor elérik 
a fejlődés legfelső fokát, oszlás által szaporodnak. A fejlődés során a szaporulás fokozó
dott, s más szervek fejlődtek ki. Az az ős szaporodási ösztön öntudatunkon kívül még 
mindig szerepelt. Az igazi szerelem oda vezethető vissza, hogy minden sejt keresi az őt 
kiegészítő sejtet, és ha azt megtalálja, szerelemvágya kielégülést nyer. Az őstermészeti vi
szonyokban ez a fejlődés hátrányokat szült. Egy bizonyos időre, az életküzdelemre is al
kalmatlanabb lett az asszony, mint a férfi, s így fejlődött ki közöttük a természetes szétvá
lasztás. A férfi most már kényszerítve volt erőszakkal megszerezni az őt kiegészítő sejtet. 
Az ösztön mindinkább erősebbé és hatalmasabbá tette a férfit és gyengébbé a nőt.

Természetes, hogy a férfi és nő közötti viszony is sokféleképpen alakult, míg a mai, 
úgynevezett házassághoz jutott.
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A házasság a mai formájában nem felel meg hivatásának. Ivan Bloch hosszú megfi
gyelés után statisztikai alapon kimutatta, hogy a házasságoknak alig tíz százaléka boldog. 
Ha ennek okát kutatjuk, megint az uralomra akadtunk. A tulajdont az emberiség szentté 
avatta, mivel anélkül csak mint proletár élhet meg az ember. A családalapításra okvetlenül 
szükséges a vagyon, a tulajdon. Kereseti viszonyaink azonban olyanok, hogy az emberek 
legnagyobb része csak nagyon későn gondolhat arra, hogy családot alapítson, de közben 
nem mondhat le szerelmi szükségleteiről. Amikor már nő után nézhet, lehetőleg fiatal és 
érintetlen virágot keres. A férfi talál is, de a fiatal leány hozzá illő ártatlan ifjúra talán so
hasem akad. Ilyenformán legkevésbé csodálatos, ha a mai családi körben harmóniát nem 
találunk, és azon ugyancsak nem csodálkozhatunk, ha a férj is, az asszony is a tűzhelyen 
kívül keresik az igazi boldogságot.

Az anarchia teljesen kizárja az ilyen „muszáj” romlottságot. Szabadon, erejéhez ké
pest önállóan teremti elő életszükségleteit úgy az asszony, mint a férfi. A minden téren va
ló függetlenség abba a helyzetbe hozza az asszonyt, hogy női tulajdonságait szabadon és 
teljesen kifejtheti. Tudatosan, kényszer nélkül megy a férfihez, akiben leányálmai megva
lósulását látja. Az ősemberi ösztön a kultúra által megnemesülve, csak ilyen helyzetben 
találhat kiegészítőjére.

Ezt a viszonyt mondja és tartja az anarchia szabad szerelemnek, és csak így lehet fér
fi és nő között igazi boldogság.

Társadalmi Forradalom, 1911. július 16.
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S z it t y a  E m il

Az anarchisták és a világháború

A háború alatt tett többszöri külföldi utazásom alkalmával megkíséreltem, hogy egyet s 
mást megtudjak az anarchisták háború alatti viselkedéséről. Ez egy kissé nehezen ment, 
mert a túlzottan veszedelmesnek mondott elemek bizalmatlanul fogadják minden nem 
hozzájuk tartozónak az érdeklődését.

A Ravachol-Bonnot ügyből kifolyólag a francia anarchistákat tartják a legveszedel
mesebbnek a kontinensen. Hogy mennyire alaptalan ez a félénk hit, már az is bizonyítja, 
hogy a francia anarchisták nagy része a terror embereit csak gonosztevőnek minősíti, kik 
az eszmével ellentétben cselekszenek.

Az anarchistáknak állandóan sok kalamitásuk van államellenes tanaik miatt. De hogy 
a tanok mennyire messze esnek a valóságtól, azt a világháború kitörésekor legjobban a 
francia anarchisták bizonyították be. Jean Grave, a kropotkinizmus francia agitátora, ki 
eszméi miatt évekig ült börtönben, Temps Nouveaux című lapjából háborús propaganda
iratot csinált, melyen azt hirdeti, hogy a szabadság ügye követeli, hogy minden igaz anar
chista az antant érdekében a fegyvert a kezébe vegye. Grave, Fuss, Malato és Monatte 
másokkal együtt denunciálják és támadják mindazokat, kik Franciaországban még mindig 
mernek a háború ellen szót emelni. A szindikalista vezér, Jouchaux, kit a háború előtt a 
legradikálisabb munkásvezémek tartottak, ki Hervé antimilitarizmusát nem tartotta elég 
komolynak és egy új forradalmi antimilitarista szövetséget akart alakítani, most a munka
adók egyesületeiben tart előadásokat arról, hogy a háború után a proletárság nem fogja 
forradalmi akciókkal a hazában az egyenetlenséget szítani.

Pierre Martinnek és Matannek van egy anarchista lapja, a Libertaire. Ez a lap a hábo
rú előtt mindenki ellen gyűlöletet szított, mert úgy tartották, hogy a direkt akció frázissá 
kezd lenni a francia anarchisták között, a neomalthusianizmust hirdették, mert a gyermek- 
nemzés sztrájkja megfosztja az államot a katonáktól. Most egyik nemrég látott számában 
a Libertaire-nek olvastam, hogy ezek a volt neomalthusianisták követelik a francia parla
menttől, hogy szigorított törvényt hozzon az angyalcsinálók ellen.

Csupán az individualista anarchisták, kikből a bonnot-isták kerültek ki, maradtak 
meg a háború ellenségeinek. Mikor a háború elején Brüsszelben tartózkodtam, hallottam, 
hogy 300 francia anarchista érkezett Belgiumba, akik a katonaság elől szöktek meg, s 
miután hallották, hogy Belgiumban való tartózkodásuk is lehetetlenné lesz, továbbszök
tek Hollandiába. Az individualista anarchisták nemcsak a híressé vált Nép, megcsalnak 
téged! füzetet adták ki a háború folyamán, hanem Emil Armand Orleans-ban kiad egy
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Réfracteur című hadseregellenes folyóiratot, melynek szerkesztője és nyomdája után már 
hónapok óta kutat a rendőrség, de nem bír nyomára akadni.

A francia anarchisták mellett mindig az olasz anarchistákat emlegették, de ez a nézet 
még az anarchizmus romantikus korából maradt meg, abból az időből, midőn még Baku
nyin forradalmi beszédeivel keresztülzarándokolta Itáliát. Ma az olasz anarchisták csak 
szegény polgáremberek. Egyik emberük, Fabbri, a háború előtt egy könyvet írt, melyben 
kifejti, hogy az olasz anarchisták nem akarnak mást, mint a marxizmus alapján konzekvens 
munkáspolitikát csinálni, sőt a Michels által propagált integrál-anarchizmus még az anar
chistáknak a parlamentarizmusban való részvételét is megengedhetőnek tartja. A világhá
ború kitörésekor nagyon sok olasz anarchista érkezett vissza Angliából és Franciaország
ból, s ezek az olasz munkásmozgalmat igyekeztek megnyerni az antantnak, ami ha nem is 
sikerült nekik, mégis segítették legalább az utcát megnyerni a háborús hangulatnak.

Az olasz háború kitörésekor ott voltam és láttam, hogy olyan elemek állanak a hábo
rús mozgalom élén, akiket Párizsból ismertem. A milánói születésű Bergia ki volt tiltva 
Angliából, Hollandiából, Belgiumból, Németországból, míg végre Párizsban a Rue Sankt 
Honoréban egy kis vendéglőt nyitott, ez volt a nemzetközi csavargók és anarchisták talál
kozóhelye. Odajártak a bonnot-isták is.

A vendéglőnek volt egy emeleti helyisége is, hol minden este más nemzetiségű anar
chisták tartottak sokszor a veszekedésig viharos gyűléseket. Milánóban találkoztam Ber- 
giával, ő vezette a futuristákkal együtt a híres milánói háborús tüntetéseket, nála voltak 
felraktározva a Monarchiánk és Németország elleni lázító röpiratok és újságok.

Labriola valamikor egy marxizmus ellen írt pamfletjével lett híressé, amellyel be 
akarta bizonyítani, hogy Marx Considérant-tól plagizálta kommunista kiáltványát és a 
marxizmust okolta azért, hogy a német szociáldemokraták nem mernek forradalmiak len
ni, nem merik az antimilitarista mozgalmat megkezdeni. Alig tört ki a háború, Labriola 
veszedelmesnek jelentette ki Itáliára nézve a forradalmiságot, és Mussolinival együtt a 
háború hívei közé állt. A Humanizmus tiltakozik című lapjából a központi hatalmak ellen 
szennyiratot csinált.

Labriola táborában található Carlo Cwadovni is, állítólag egy olasz miniszter rokona, 
egy turini festékgyáros fia, ki otthagyva családját, vagyonának egy nagy részét orosz for
radalmárokra költötte, azonkívül Párizsban egy spanyol anarchista lap részére nyomdát 
rendezett be. A háborút aztán felhasználta arra, hogy anarchista eszméit sutba dobja, s 
mint volt antimilitarista, a háború hívévé szegődjék.

A háború csatlósai lettek a Lote Socialiste és Pensiero című anarchista lapok is.
Mikor közvetlen az olasz háború kitörésekor Milánóban voltam, ismerőseim felhív

ták figyelmemet arra, hogy a Via de Laurában szokott gyűlésezni a Léda Raffanelli anar
chista nőnek kis csoportja, mely a világ katasztrófaforgatagában sem felejtette el a hábo
rúellenes tendenciákat. Nagy nehezen sikerült egy csoportgyűlésre bejutnom, ahol éppen 
a vezémő tartott szónoklatot. Bírálat tárgyává tette elvtársait, kik megtagadták a háború 
folyamán az éveken keresztül hirdetett elveiket. Léda Raffanelli egy hosszú listát olvasott 
fel, kik és mennyit kaptak az anarchista elvtársak közül elveik elárulásáért.

A harcos anarchista nő akkoriban még azzal fenyegetőzött, hogy ha Olaszország be 
fog avatkozni a háborúba, akkor az elveik mellett kitartó anarchisták is majd beszélni fog
nak magukról.
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Mikor még csak híre ment, hogy kitör a világháború, Tonar, egy belga anarchista, ki 
pénzhamisításért, forradalmi akciókért börtönt ült, levelet írt a Le Guerre Socialéban, 
melyben felajánlja ott az összes radikális belga elemek szolgálatát a belga királynak. 
S Tonar nem nagyzolt levelében. Belgiumnak a háborúba való beavatkozása, a legna
gyobb belga antimilitaristákból csinált háborús híveket. Emil Chapelier egy boitsforti 
anarchista kolónia megalapítója volt. A kommunizmus eszméjét akarta a gyakorlati élet
ben megvalósítani. Hogy milyen idealisztikus lehetett ez az élet, mi sem bizonyítja job
ban, mint az, hogy Chapelier iskolájából került ki a bonnot-isták egypár vezére. Chapelier 
számtalan röpiratot írt Vandervelde ellen, kiben a munkásság legnagyobb ellenségét vélte 
feltalálni, s előre megjósolta, hogy még a kormány csatlósa lesz. Érdekes, hogy ugyanez 
az ember, midőn Vandervelde miniszteri tárcát vállalt, egyszerre csak jó barátja lett neki, a 
L’Action Libertaire-ben benne ünnepelte az emberiség szabadságharcának egyik nagy hő
sét, s tagja lett a háborús párti belga szociáldemokrata frakciónak.

Paul és Onesine Reclus szervezői voltak a nagy háborúellenes nemzetközi anarchista 
kongresszusnak, melyet közvetlenül a háború előtt akartak Brüsszelben tartani, mikor az
tán Németország megküldte a jegyzéket Hollandiának, akkor aztán egyszerre lefújták az 
anarchista kongresszust. Paul beállt önkéntesen katonának, Onesine pedig a háború kitö
rése óta vagy egy tucat füzetet írt arról, hogy megint helyre kell állítani a Vesztfália és 
Rajna országát.

A háború folyamán olvastam egy levelet Brüselmanstól, Ferrer legjobb barátjától, 
melyet Antonio Rodriguezhez, a híres spanyol anarchistához intézett, s szemrehányást 
tesz spanyol elvtársainak, hogy nem használják ki az alkalmat, hogy ők is tegyenek vala
mit az emberiség szabadságáért, mert most van a legjobb alkalom arra, hogy a spanyolok
nak a háborúba való beavatkozása biztosan megteremthesse a spanyol republikát.

Charles Rousel, a brüsszeli anarchista nyomda igazgatója és Armand Maerlens, egy 
festőművész, ki eszméi miatt sohasem tudott művészetével valamit elérni, beálltak ön
kéntesen katonának.

Az angol anarchizmus a legfiatalabb ilyenfajta mozgalom Európában. Ez az az or
szág, hol Bakunyin eszméi sohasem tudtak tért hódítani. Az angol anarchizmus keverék 
szindikalizmusból és radikális szocializmusból, az anarchizmusból csak a név van meg. 
Az angol anarchisták nagy tiszteletben tartják Kropotkin herceget, ennek és Burceo hatá
sának köszönhető, hogy Batschen és Schapiro anarchisták mindjárt a háború elején az ő 
intenciójuk szerint cselekedtek, s furcsa, hogy államellenes angol anarchisták kiálltak a 
Hyde Parkba katonákat verbuválni, s propagandát csináltak a katonai kötelezettség tör
vénybe iktatásának.

A szerb anarchista mozgalomról a háború folyamán nagyon keveset sikerült megtud
nom. Tsasuga, a szerb anarchista lap szerkesztője a háború kitörésekor éppen Párizsban 
tartózkodott, így beállt önként a francia hadseregbe. Charles Winitz abból szerezte a há
ború előtt a szerb anarchista mozgalom részére a pénzt, hogy egyik feje volt a svájci 
szacharincsempészésnek. Közvetlenül a háború előtt Winitzet valamely osztrák városban 
éppen csempészés közben letartóztatták, s így nemigen lehet tudni, hogy mit csináltak ve
zér nélkül a szerb anarchisták.

Az orosz anarchistákat azért hagytam utoljára, mert ezek voltak az egyedüliek, kik 
megmaradtak eredeti elveik mellett, és a háborúellenességet minden eszközzel igyekeztek
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terjeszteni. Az orosz háborúellenes anarchista mozgalom fejei Orgiani és Rocadier; 
Orgiani Párizsban lakik, Rocadier Svájcban. Lapokat és röpiratokat adnak ki, melyekben 
ostorozzák azokat az orosz anarchistákat, akik félrevezetni engedik magukat különféle 
üres frázisok által. Különösen Kropotkin háború alatti tevékenységét veszik éles bírálat 
alá. Azonkívül az összes semleges államokban levő orosz elvtársaik részére csoportokat 
alakítanak, s valószínűleg ezek a csoportok lesznek azok, amelyek a háború után az orosz 
forradalmat majd újraélesztik.

Azok az orosz anarchisták, kik a háború folyamán megtagadták elveiket, a háborúel
lenes mozgalomtól nagyon félnek, s minden eszközt megragadnak, hogy diszkreditálják 
azt. Viktor Roudin egy Párizsban megjelenő orosz lapban felhasználni igyekszik a legki
sebb piszkot is, hogy lehetetlenné tegye őket, s nem irtózik attól sem, hogy Burzet takti
káját követve, minden háborús pártit agent provocateumek mondjon.

Új Nemzedék, 1916. június 15.
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S z it t y a  E m il

Csavargó és más furcsa magyarok 
külföldön: az anarchisták

Az orosz forradalomról -  bár nagyon sok hír jön róla -  nagyon keveset tudunk. Csak 
annyi bizonyos, hogy az orosz nép mindenre kapható, mert együgyű, jámbor, olyan mint
ha mindegyik orosz valami mesevilágnak volna a lakója, akivel szabadon játszhatnak a jó 
tündérek és gonosz manók egyformán. Azután még egy bizonyosság van ebben a forrada
lomban, hogy benne az anarchisták olyan szerepet játszottak, amelyre senki sem gondol
hatott, legkevésbé ők maguk. Segítenek egy olyan mozgalmat, amelynek az a célja, hogy 
a háború szörnyűségeit megnyújtsák, sőt még növeljék is, mert hiszen az oroszországi új 
kormányzatnak az a célja, hogy fokozza az orosz nép és hadsereg lanyhuló harcos kedvét.

Az orosz forradalom, majd utána a háború is el fog múlni, ellenben az orosz anar
chistáknak ez a sajátságos viselkedése még sokáig fölszínen marad és anarchista, meg 
egyéb forradalmi tanácskozásokon sokat beszélnek majd a dologról. Sőt már annak is hí
re jött, hogy a svéd fővárosban április elején kongresszust tartanak az anarchisták és meg
tárgyalják az oroszországi eseményeket. Ennek a kongresszusnak a kapcsán írjuk meg, 
hogy azon részt vesznek Európa valamennyi országának anarchistái, s közöttük magyarok 
is, noha arról kevesen tudnak, hogy Magyarországnak is érdekes és ismert képviselői sze
repelnek az anarchia nemzetközi piacain.

Természetes, hogy a mi anarchistáink nem Magyarországból mennek Stockholmba, 
hanem Svájcból vagy más nyugati országból, ahol letelepültek. Ismeretes, hogy az anar
chista ritkán él abban az országban, amelyből származott és amelyet a felforgató törek
vések nemzetközi konventjein képvisel. Magyar anarchista idehaza jóformán nincs is. 
Ellenben például Németországban van egy nevezetes férfiú, dr. Steiner Rudolf, aki Ma
gyarországról származott ki Németországba. Miskolcon született, és már a kamaszkoron 
is túl járt, amikor német földre került. Rendkívül tehetséges ember, aki már tizennyolc 
éves korában komoly német írókkal együtt komoly német irodalmat segített csinálni. 
Életének ebben a szakában anarchista munkákat írt és személyesen terjesztette az anar
chista eszméket. Később, amikor a német hatóságok keményen üldözni kezdték az anar
chistákat, Steiner Rudolf címet és jelleget változtatott és felcsapott hivatásos szocialista 
apostolnak. Akkortájt szociáldemokrata iskolát alapítottak Németországban, és ő ennek 
a sajátszerű iskolának a tanára lett.

Ezen a ponton sem állapodott meg, hanem később teozófusnak nevezte magát, és 
bátor mesét költött és terjesztett el magáról. Azt mondotta, hogy őbenne újra testet öltött a 
Krisztus, és hogy megjavítja, megnemesíti az embereket. Ezt olyanformán végzi, hogy 
szeánszokat rendez, amelyeket csak olyanok látogathatnak, akik öt-hatszáz márkát fizet-
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hetnek belépődíj fejében. Nagyon általános tehát nemigen lesz a megváltás, amelyben 
Steiner dr. részelteti az embereket, de mert a felvergődött miskolci zsidó fiú neve nagyon 
divatos Németországban, ő maga legalább nagyon meggazdagszik. Emberboldogító böl
cseletének a buddhizmus az alapja, és ő is csak a Nirvánával biztatja, mint legvégső ered
ménnyel a benne bizakodókat. Nemcsak ezeken a drága gyülekezéseken hirdeti eszméit, 
hanem rengeteg könyvet is írt róluk, továbbá vándorló filozófusiskolát alapított, mely bé
ke idején Európa nagyobb városaiban rendezett előadásokat és térítette vagy bolondította 
az embereket.

Ugyancsak Magyarországot képviselte a német világban a nemrég elhunyt Schmitt 
Jenő dr., aki szintén anarchistának vallotta magát a szónak finomultabb értelmében. 
Schmitt Jenő Henriket Magyarországon kissé talán túlzott eszményiséggel ítélték meg, 
mert Németországban igen célirányos elveket vallott. Például a proletárokról azt tanítot
ta, hogy az elnyomatásuknak elsősorban nem a gazdasági tényezők az okai, hanem ők 
maguk, mert nem állanak olyan szellemi magaslaton, hogy már ne lenne szükségük az 
elnyomatásra, hogy már szabadon és jólétben boldogan élni képesek volnának. Az anar
chizmusról is azt tanította, hogy főcélja nem a gazdasági előbbre jutás, hanem a szelle
mi haladás, mert bárhogy nyomorogjon is valaki, szellemileg elnyomni és rabságba vet
ni nem lehet. A német kormányzati ízlésnek megfelelő ilyetén elveinek köszönhette 
Schmitt Jenő, hogy Németországban szívesen látták és tűrték propagandáját, holott más, 
igen kevéssé gyanús idegenekkel szemben is roppantul türelmetlenek voltak, és a legcse
kélyebb ok miatt már a legcsendesebb embert is kiutasították Németországból. Schmitt 
Jenő itthon is ilyen szelíd anarchista volt. Talán emlékeznek még reá egyesek, hogy Ál
lam nélkül címen folyóiratot indított. Mikor aztán Erzsébet királynét az olasz anarchista 
meggyilkolta, Schmitt félt, hogy bármi tekintetben is kapcsolatba hozhatják az esettel, és 
lapjának címét rögtön megváltoztatta. Attól fogva Erőszaknélküliség volt a lap neve. Mi
kor azután látta, hogy idehaza végképpen nincs talaja eszméinek, kiment Németország
ba, s ezúttal végleg megtelepedett. Ott írta könyveit az eszményi államról, régi mesék 
bölcseletéről. Tolsztojról és egy egészen újfajta anarchizmusról, amelyet a szellem vallá
sának keresztelt el, és amelyre talán sokan kíváncsiak voltak, de az anarchisták semmi 
esetre sem.

Erzsébet királyné szörnyű megöletése más tekintetben is nagy zavart okozott a ma
gyar anarchisták apró világában. Aki csak tehette, külföldre utazott. Ezek között volt egy 
Malaschitz nevű ember, Schmitt barátja, aki Zürichbe költözött és ott megalapította az el
ső anarchista újságot Weckruf címmel. Ez a lap a svájci német anarchisták mozgalmában 
nagy szerepre vergődött, de Malaschitz rabja lett egy másik veszedelmes szenvedélynek 
is, az ivásnak, amely csakhamar megölte. Felesége, aki maga is anarchista, újra férjhez 
ment, ezúttal a híres svájci anarchistához, Trindlerhez.

Mintegy tizenöt évvel ezelőtt sokan emlegették nálunk egy Skarván nevű ezredor- 
vost, aki anarchistának vallotta magát, és emiatt kilépett a hadsereg kötelékéből. Az olasz 
Svájcban lévő Asconáha költözött, ahol egy sereg meghibbant gondolkodású ember kis 
kolóniát alapított. De a magyar orvos még azt is összeférhetetlennek tartotta elveivel, 
hogy a svájci államnak adót fizessen, és emiatt el kellett hagynia a telepet. Egy Genf mel
lett lévő faluba költözött, s azóta tökéletes aszkéta életmódot folytat. Nemzetközi hímevet 
az szerzett neki, hogy Tolsztoj legjobb barátai közé tartozott, és állandó levelezésben volt
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vele. A nagy orosztól még szinte annak halála napjáról is van levele. Vele együtt élt egy 
ideig Asconában Boér Jenő is, aki Magyarországon tanár volt, ott pedig paraszti életet élt: 
földmíveléssel foglalkozott. Azért lett anarchista, mert szerinte a mai társadalmi rend nem 
tűri meg, hogy a tanító lelkiismerete és meggyőződése szerint taníthasson.

A legérdekesebb Magyarországról kivándorolt anarchista Fried Lázár, tizenöt évvel 
ezelőtt ment ki Párizsba. Eredetileg szabólegény volt, de Franciaországban már a társada
lom megreformálásával foglalkozott. Maga köré gyűjtötte a francia fővárosban azokat a 
különös gondolkodású embereket, többnyire magyarokat, akik elégedetlenkedtek, és ve
lük annak rendje-módja szerint kommunista telepet alakított Párizs mellett Vigneux-ben. 
Közösen építették fel házaikat, együtt művelték a földet és a háborút megelőző időben 
már oly fejlett volt a kolónia, hogy nyolc házban tizennyolc család élte a társadalomból 
önként kiközösítettek furcsa életét. A háború azonban beleszólt a sorsukba, és a sajátságos 
embereket egytől egyig internálták. Ennek a kolóniának volt lakója Weisz Jenő és Csényi 
Ferenc is, akik Batthyány Ervin lapjába, a Társadalmi Forradalomba, dolgoztak. Cikkeik 
miatt két-két esztendei fogházra ítélték őket, kitöltötték büntetésüket és azután a vigneux-i 
kommunista telepre költöztek.

Másik magyar szabólegény, név szerint Schwarcz Henrik Belgium fővárosában kép
viselte a magyar anarchistákat. Régebben a francia boitsforti kommunista és anarchista te
lepnek volt a vezére, amelyet azonban a francia rendőrség szétrobbantott. A telepen pénz- 
hamisító gépeket fedeztek fel, ám Schwarcz Henrik nagyon ügyes volt, és nem történt 
semmi baja. Franciaországot azonban el kellett hagynia, Brüsszelbe költözött, ott élt csen
desen. Az anarchista mozgalomtól visszavonult és csupán pénzzel, tanácsokkal segítette a 
belga anarchistákat. Amikor a világháború kitört, Schwarcz rögtön az osztrák-magyar kö
vetségre sietett, és ott vasúti jegyet szerzett haza Magyarországra. A belga kormány azon
ban visszatartotta az egész vonatot, amelyen utazott, s amikor a belga katonaság kénytelen 
volt Brüsszelt kiüríteni, magával hurcolta bebörtönzött emberek egy részét is. Ezek között 
volt Schwarcz Henrik is, akinek további sorsáról mit sem tudni.

A londoni anarchista mozgalomnak szintén voltak magyar résztvevői, vezére pedig 
egy Groszmann Rudolf nevű budapesti születésű ember volt, újságíró, akit a franciásan 
hangzó Pierre Ramus néven ismert az anarchisták nemzetközi társasága. Ramus sokáig 
New Yorkban élt, számos munkáslázadásnak bujtogatója és vezére volt, és emiatt egy íz
ben börtönbe került. Hívei nagyobb összeget tettek le érte biztosítékul, a bíróság szaba
don bocsájtotta, mire Ramus a tárgyalás elől megszökött. Az angol fővárosban telepedett 
meg, hamis néven élt, sőt német nyelvű anarchista lapot is alapított Freie Generation 
címmel. Maga köré gyűjtötte London valamennyi anarchistáját, közötte Batthyány Ervin 
grófot is. Ehhez a társasághoz tartozott két magyar szabólegény, Róth és Heu is, akik az 
orosz forradalmárok részére bombagyártó telepet szerveztek. A rendőrség azonban lelep
lezte őket, menekülniök kellett. Batthyány gróf adott nekik pénzt az útra. A két anarchis
ta szabólegény Ausztriába utazott és ugyancsak a gróf pénzén megalapították a Wohlstand 
für Alle című anarchista újságot és segítettek létrehozni Budapesten is egy anarchista la
pot, amely Társadalmi Forradalom címen jelent meg.

A budapesti anarchista újság ugyan nem élt sokáig, mert Batthyány gróf megunta a 
pénzadást, ellenben Ramus-nek Ausztriában igen erős anarchista mozgalmat sikerült te
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remtenie. A háborút megelőző időben már ötezer előfizetője volt lapjának, és csaknem 
mindegyik ipari szakmában szindikalista csoportot is szervezett. Amikor a háború kitört, 
Ausztriában természetesen letartóztatták az összes anarchistát, köztük Ramus-t is, igazi 
nevén Groszmann Rudolfot.

Arcok és Álarcok, 1917. október
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IV.
ANARCHIZMUS 

ÉS TANÁCSKOMMUNIZMUS 
( 1919)





K r a u s z  K á r o l y

Ave Caesar! Morituri te salutant

A halálra szántak üdvözölnek téged Caesar! így köszöntek a gladiátorok, mielőtt elkezd
ték az élethalálharcot, hogy a római népet mulattassák.

Kormány! így üdvözöl téged a halálra kész proletár. (Tudjuk, hogy az országgal ren
delkező szervezetnek Forradalmi Kormányzótanács a neve, de lényegében -  a hatalmánál 
fogva-joggal használhatjuk a kormány szót, mint megszólítási formát.)

Készek vagyunk küzdeni, készek meghalni, de -  kormány, jegyezd meg jól! -  nem 
érted, hanem a fiatal szabadságért, amelyet úgy szeretünk, mint a fiatal anya szereti újszü
lött kisdedét, aki kész testének melegével azt a hideg ellen védeni, vérével annak szomját 
csillapítani, életével annak életét megvédeni.

Kormány! E program miatt mi is tisztelettel, leeresztett karddal és mély szimpátiával 
üdvözlünk téged! De nem térden állva, mert mi nem üvöltünk a farkasokkal, mi nem for
gatjuk meggyőződésünket mindig úgy, mint a szélkakas teszi azt a szélirányban, hanem 
elszántan, bátran -  akár a gladiátorok -  halálra kész, büszke mellel, emelt fővel, nyílt te
kintettel valljuk és hangsúlyozzuk, maradunk amik voltunk: anarchisták!

Kormány! Bizalommal és reménnyel üdvözlünk téged, mert a kezed tiszta és nincs 
piros embervértől bemocskolva, nem terheli lelked semmi sem, sőt elismeréssel vagyunk 
veled szemben azért a tettért, amiért vakmerő bátorsággal, az elmerülésre kész hajót 
-  amelyet a régi kapitánya elhagyott -  mindnyájunk érdekében megmenteni vállalkoztál.

De ama tisztelet, ama szimpátia, ama remény, amellyel irántad vagyunk jogosít 
bennünket arra, hogy éber figyelemmel, éles szókimondással kísérjük minden lépésedet, 
minden tevékenységedet, minden tettedet!

És rögtön halálos ellenségekké válunk, ha a vállalt kötelezettségeket nem fogjátok 
becsületesen teljesíteni és a kötelességek teljesítése után a hatalmat, amellyel ma ti rendel
keztek, vissza nem teszitek azoknak a kezébe, ahonnan azt kaptátok -  a proletár kezébe! 
Mert akkor már nem lesz a proletár proletár, hanem -  öntudatos, méltóságteljes Ember!

Kormány! Mutasd meg, hogy Anyádat, a proletárságot megbecsülöd azzal, hogy be
csületesen töltőd be dicső hivatásod!

Halálra készen köszöntünk téged!
Ave Caesar! Morituri te salutant.

Társadalmi Forradalom, 1919. április 15.
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K r a u s z  K á r o l y

Proletár!

Olyan hatalmat adtál a kormányzótanács kezébe, amilyen hatalommal a világtörténelem
ben még egy kormányforma sem rendelkezett. A római Cézárok, a bizánci Császárok 
nem rendelkeztek ilyen hatalommal. Mert azok élet és halál urai voltak, de egy nemzet 
vagyonával nem rendelkeztek, mint az általatok oly félelmetes magasságra emelt kor
mányzótanács.

Tehát legyetek ébren, figyeljetek, ne hagyjátok lelketekben a forradalmi szent tüzet 
kialudni. Legyetek készenlétben, óvjátok meg a szabadságot, hogy ne jöhessen az elker
getett helyett egy másik.

A kormányzótanácsra emiatt, nagy, hatalmi jognál fogva súlyos és nehéz terhek járul
nak. Mindenekelőtt -  ha mindeddig ez nem történt volna meg -  szükséges volna gondos
kodni, éspedig minél előbb azokról, kik munkaképtelenek: gyermekek, anyák, betegek, 
rokkantak, aggok és munkanélküliek. Ezért szükségesnek tartjuk, hogy a kormányzóta
nács minden kerületben egy munkaközvetítő osztályt állítson fel. Ez a munkaközvetítő 
osztály minden jelentkezőnek -  aki a házbizalmi által kiállított igazolvánnyal igazolja, 
hogy vagyontalan -  kapjon oly segélyt, amelyből meg tudjon élni. Ha munkaképtelen, úgy 
ezt orvosi bizonyítvánnyal kell igazolnia, ezt az igazolványt a ház bizalmija ellenőrzi és a 
vagyontalanságot az orvosi bizonyítványra iktatja. Ezeket a munkaképtelen szegényeket 
is kell olyan segélyben részesíteni, mint a munkanélkülieket. A munkanélküliek és a mun
kaképtelenek házbért ne fizessenek.

A köz érdekében fűzünk egy pár megjegyzést néhány rendelethez: a szocializálás
hoz. Ha valaki 100000 koronáért házat, földet vagy értékpapírt vett, ezeket a kormányzó- 
tanács rendelete szerint elveszíti. De ha a takarékpénztárban volt a pénz elhelyezve, úgy 
kap havonta 2000 koronát. Ennek ellenében például a volt háziúr, a földbirtokos, az érték
papír tulajdonos öreg ember, aki tisztán a ház, a föld stb. jövedelméből élt, ezzel szemben 
a takarékbetétes munkaképes fiatalember. Egyik dolgozni kénytelen -  de nem tud, a má
sik dolgozni tud -  de nem kénytelen.

Ennek a rendeletnek egyenlőtlensége olyan szembeötlő, hogy a kormányzótanács el 
nem zárkózhatik attól, hogy azon változást eszközöljön. Vagy mindegyiknek ad havonta 
2000 koronát, ha más vagyona vagy jövedelme nincs, vagy ne adjon egyiknek sem. Mert 
ha munkaképtelen valaki, akkor adjanak neki segélyt, ha munkaképes, úgy munkát. A ta
karékbetétekből fizetendő 10 százalék összeg is nagyon visszás. Magam láttam egy ese
tet. Egy szegény proletárnak 500 koronája volt a bankban, kapott ki belőle 50 koronát.
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Mit kezdjen ma 50 koronával? Mellette egy „úriember” felvette a 2000 koronát és lenézte 
a proletárt. Ezt a rendeletet olyképp kellene módosítani, hogy minden betét 2000 koro
náig kivehető legyen.

Szerény véleményünk, hogy ezeken a rendeleteken a kormányzótanácsnak javításo
kat kell eszközölni, mert hisz a célja az, hogy ezen ország minden szabad emberét igazsá
gosan fogja rendezni, hogy ezáltal bizalmukat megnyerhessék.

Társadalmi Forradalom, 1919. április 15.
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C sényi F erenc

Anarchista ideál és gyakorlat

Az anarchizmust mint ideált felállíthatjuk egyéni és társadalmi ideálra. Az egyéni, mely a 
teljes megismerést, tudást és akaratot tételez fel, míg a gyakorlati az autonómia, az embe
ri szabadságon nyugszik. Mindkét fontos tényező kell, hogy fedjék egymást, mert csak 
így képzelhető el a valódi, tiszta anarchista társadalom, mert minden társadalomnak volt 
valami korszelleme, mely vezette, mely áthatotta az egyént is, és csakis az a társadalmi 
forma bír létjogosultsággal, melyben van valami éltető erő, vezérfonál, mely irányt szab a 
cselekedeteknek. így van ez minden új társadalmi alakulatoknál. Az egyéni ideál, mely az 
embert betölti, áthatja, úgyszólván csontig meggyőződötté teszi és ennek folytán ideáljá
nak minden következményével számolva harcedzetté, munkaképessé teszi.

Mindazon egyéneknek, kik valami új eszmének szolgálatában állanak, számolniuk 
kell azokkal a nehézségekkel, melyek őket körülveszik, s ezért le kell rázniok minden 
igát, amely őket cselekvésükben korlátozza, legyen az tradíció, vallás, szokás, amely tel
jesen függővé teszi az embert az új eszméktől és akarattól. Az anarchizmus mint ideál az 
embert az átlagemberek sorából felemeli a lehető legmagasabb kultúrfokig, megismerteti 
az emberrel, a társadalomhoz, a világhoz való viszonyával. Maga alá rendeli a mai ural
kodó felfogást, erkölcsöt, szokást, mert mindezek csak korlátozzák szabad kifejlődésüket.

Az anarchia nem osztályozza az egyéneket kategóriákba, mint az árut, nem húz vá
laszfalakat ember és ember közé. Ebben rejlik az anarchizmusnak a proletársághoz való 
viszonya is, mert magával viszi, felemeli őt állati sorsából, szeméről leveszi a sötétség há
lyogát, hogy látni tudjon. Emberré teszi. Minden oly erkölcsi felfogás helyébe, mely az 
anarchia társadalmának útjában van, újat kell felállítanunk, melyek alapvető ismeretekkel, 
a természettudománnyal karöltve vehetik fel a küzdelmet a régi társadalom ellen. Kell, 
hogy minden egyén egy oszlopot képezhessen a jövő társadalmában. Így jegecesedhet 
csak ki kristállyá és sziklaerőssé az anarchista ideál. Az ily eszméktől átitatott és meggyő
ződött emberiséggel felvehetjük a harcot a régi társadalom formája ellen. A legelső és leg
fontosabb tevékenységünk mindig az legyen, hogy minden cselekedetünk, melyet teszünk, 
olyképp legyen irányítva, hogy az megfeleljen annak az ideálnak, melyet hirdetünk. Min
dig a helyzethez mérten, szükség szerint cselekedjünk, egyénileg, csoportilag, társadalmi
lag, minden egyén saját felelősségére. Egy fontos cél lebegjen szemünk előtt: a közérdek. 
Ez mindenek előtt, ezenkívül az egyén teljes autonóm marad. Az egyéniség tisztelése, az 
autonómia elismerése, ez mindenkire nézve kötelező. Mint egyén részt vesz az összmun
kában kölcsönösen a termelési javak előállításában.
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Ezért minden emberre szükségünk van, mert van alkotó képessége, minden ember 
egy miniatűr zseni, melyre a jövőben szükségünk lehet.

A feltétlen szabadság szükséges minden ember számára, hogy élhessen a természet 
adta jogával, csupán egyre ügyeljen, hogy felebarátja szabadságát meg ne sértse, ne korlá
tozza.

Ez az út és mód, melynek szemmel tartása mellett egy perspektívát kapunk a további 
teendőkre is. így menve fölfelé, embertől csoportokká, csoportoktól szövetségekké, végül 
mindezek nemzetközivé tétele a célunk. És végül az emberek szellemi és anyagi felszaba
dítása az anarchista társadalom megteremtése a célunk.

Társadalmi Forradalom, 1919. április 15.
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Vörös Május!

Proletár!
Újfenn megifjodott a Föld. Hosszú, fájdalmas tél után ismét zöldül a fa, víg élet indul 
mindenütt, ahol él és mozog a nagy természet.

Az ember, a teremtés koronája érzi, hogy a tavasz néki is mond valamit: lásd a szép
séget, az erőt, és követeld az igazat. Itt körülötted minden az örök igazság útján halad, 
minden, aminek létjoga van utat tör magának a léthez, keresztül szakítja a rabság jeges 
falát és diadalmasan hirdeti: itt vagyok, élek, élni akarok. Ember, Proletár ne légy többé 
szolga! Ember, Proletár -  ifjodj meg Te is!

Ha valaha szép volt a Május elseje, úgy az idei még szebb és főként még tündöklőbb. 
Skandináviától a Fokföldig. Nyugattól Keletig minden uralom sejti, tudja, hogy az embe
riség, a proletárság nem sokáig fogja elviselni akarni a rémületet és a szégyent, a szolga
ságot és butaságot. Számolni fog saját magával és azokkal, akik a világ eddigi rendjével 
meg voltak elégedve.

Harminc év óta ünnepied Május elsejét. Harminc éven keresztül mentél az utcára 
tüntetni igazságod, jogod és szabadságod mellett. Ezek a májusi ünnepek rendszerint vö
rösek voltak, piros proletárvér folyt.

Proletár! A harmincéves küzdelem meghozta az eredményt, nem hiába küzdöttél, 
szenvedtél, nem hiába estek el a legjobbjaid. Ma először ünnepelheted akadálytalanul a 
Májust, de nem csak azt, hanem győzelmedet is. Ez az ünnep történelmi jelentőséggel bír. 
Az egész világ proletariátusa szeretetteljesen, reményteljesen feléd fordul. Te már ma a vi
lág proletárfelszabadulási harcában kibontod zászlód és elöl jársz.

Ismerd el hivatásod és kötelességed!
Ma nem csak ünnepelned kell, hanem határoznod is! Elhatározni, hogy minden erőd, 

minden képességed felhasználod arra, hogy diadalra viszed a felszabadulás magasztos esz
méjét!

Egy gondolattal kell élned — győzni és győzni! Ha nem akarsz újra rabszolga lenni, 
ha nem akarsz újra a társadalom elnyomottja lenni, ezt az utolsó küzdelmet meg kell 
nyerned. Meg kell nyerned azért, hogy a jövő Májusa a világszabadság ünnepe legyen. 
Ünnep, mely azt jelenti, hogy szabad az út a boldog, szabad társadalmi élethez — az anar
chiához!

Éljen a felszabadult proletariátus! Éljen a szabadság! Éljen az anarchia!
A Budapesti Anarchista Csoport

Társadalmi Forradalom, 1919. május 1.

322



Fölhívás szervezkedésre!

1. Az anarchista csoport célja összegyűjteni mindazokat az embereket, kik az anar
chista eszme megvalósításáért készek teljes szellemi és anyagi erővel küzdeni.

2. Az anarchista csoport alapföltételei: a) Egyéni szabadság, b) Testvéri összeműkö- 
dés. Az egyéni szabadság kizár minden belső és külső erőszakot, a testvéri összeműködés 
erkölcsi alapon fűzi a tagokat egymáshoz.

3. Az anarchista csoport tagja lehet nem és korkülönbség nélkül minden egyén, aki 
az anarchizmus eszméjével tisztában van, annak terjesztésében erejéhez mérten szellemi 
és anyagi segítséget nyújt. Kötelességei és jogai a következők:

a) kötelessége -  képessége szerint a csoport minden munkájában részt venni, tehetsé
ge szerint anyagilag támogatni, a csoport kiadványait terjeszteni, az eszmét propagálni, 
taggyűléseken megjelenni. A tagok közt a testvéri jóindulatot és szolidaritás érzését gya
korolni. Ha a tag társadalmi tudományos könyvekkel rendelkezik, azokat a csoport részé
re bocsájtja. (A könyvek azonban továbbra is a tag tulajdonát képezik, és azt bármikor 
visszakérheti.)

b) joga -  a gyűléseken részt venni, indítványokat beterjeszteni, a könyvtárt, valamint 
a helyiséget igénybe venni.

4. A tagfölvételre jelentkezőt, ha a csoportban senki sem ismeri és az anarchia esz
méivel nincs tisztában, úgy csak mint „hallgató” tagigazolványt kaphat. A „hallgató” tag
igazolvánnyal ellátott egyének nem vehetnek részt a bizottságokban.

5. Rendes tag az lehet, akit legalább két tag ajánl fölvételre. Ünnepélyes felvételét 
egy erre kiküldött bizottság végzi.

6. A csoport költségeinek fedezése végett kívánatos, hogy a tagok anyagi erejükhöz 
mérten járuljanak a kiadásokhoz. A pénzügyek könnyebb elintézése végett minden tag sa
ját akaratából biztosít havonta egy bizonyos összeget. A befolyó összeg kizárólag az anar
chista eszme terjesztésére, valamint a helyiség költségeinek fedezésére fordítható.

7. Egy csoport nem fogadhat be több tagot, mint kétszázat, akiket a csoport kiképez 
lehetőség szerint agitációs irányban. A kétszáz tagon fölül jelentkező egyénekből új cso
port alakítható, mely számára az első csoport kiképzett tagjai közül választanak a tagok 
megfelelő számban az alakuló csoport részére szervező, irányító tagokat. Ezek képezik 
a csoportot, és az összeköttetést a testvér csoportokkal fenntartják. A vidéki csoportok 
megalakulásukat maguk végzik, és ezt bejelentik a Budapesti I. Anarchista Csoportnak.

8. Propagandaügyek intézésére közösen hivatott minden csoport bizottsága. A bizott
ságok állandó összeköttetésben állanak egymással, minden tervüket egymással közlik.
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9. Propagandaköltségek fedezésén kívül, minden csoport önmaga rendelkezik va
gyonával.

10. Évente egyszer Budapesten egy országos kongresszus hívandó össze, amelyen 
minden csoport kiküldöttje megjelenik.

11. Minden csoport bevételeiről és kiadásairól havonta egy részletes kimutatást ké
szít, amelyet a csoport helyiségében kifüggeszt, hogy abból minden tag tiszta képet nyer
hessen, az anyagi helyzetet ellenőrizhesse.

12. Megalakítandó három bizottság. Sajtó-, tagfölvételi és gazdasági bizottság.
13. A sajtóbizottság munkaköre a sajtó, propaganda és könyvek kiadása, ennek sajtó 

alá helyezése.
14. Tagfölvételi bizottság föladata az ajánlkozó egyént a lépés komolyságáról és an

nak következményeiről felvilágosítani. Nevét, címét, foglalkozását fölími és annak való
diságát ellenőrizni.

15. A gazdasági bizottság kötelessége a pénz kezelése, számlák kifizetése. Lap, röp- 
irat, könyv eladása és annak elszámolása, a befolyt összegek elszámolása, a jövedelem le
hetőség szerinti fokozása. Minden kiadás és bevétel kezelése. A kiadásról és bevételről 
egy részletes kimutatás készítése a csoport részére.

16. Minden bizottság munkájáról havonta egyszer beszámol a taggyűlésen (minden 
hó első csütörtökjén).

17. A sajtóbizottság minden szombat délelőtt fél 10 órától 12-ig ülésezik. Felvételek 
minden este csütörtök kivételével 6—9-ig. Vasárnap délután 3—5-ig.

18. Gazdasági bizottság kedden és pénteken este 7-9-ig.
19. Taggyűlés csütörtök este 7-9-ig.
20. Minden vasárnap nyilvános felolvasás.
21. Rendkívüli taggyűlést a tagfölvevő bizottság hívja össze.
22. Választandó a legöregebb tagok közül egy előadó és egy előadóhelyettes, aki a 

vitákat vezeti és a felolvasások sorrendjét megállapítja.
A Budapesti Anarchista Csoport

Társadalmi Forradalom, 1919. május 1.
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V ö r ö s  J a k a b

A kritika jogai

Sok mindent elbírálhattunk a múltban, s igyekeztünk nemcsak arra, hogy fordulatot ad
junk azzal az ügyek intézésének, hanem főképpen, hogy forradalmasítsuk az emberi gon
dolkozást a fennálló társadalmi renddel szemben, s késztessük arra szélsőséges állásfogla
lásunkkal, hogy eszmélve, befogadóképes legyen az emberiség megváltását célzó tanokra, 
de még azon tűimen ve maga is mint gondolkozó, következtető és bíráló lény belekapcsol
ja magát az emberiség haladásának nagy küzdelmébe, s most már mint mindent látó, értő 
és érző ember, az igazság erejével harcolva, maga is ízig-vérig forradalmár legyen.

Az igaz forradalmár szeme előtt mindig az emberiség közös boldogulása lebeg, me
lyért hajlandó a legmesszebbmenő áldozatokat is meghozni. Az eszményeket elemzi, 
mint a tudós kémikus a lombikban a vegyszereket, hogy tudjon következtetni a közelebbi, 
avagy távolabbi jövő kialakulásaira, de mindig ama színtiszta igazság alapján, mely célja 
elérésére alkalmas. Az igazság mondásában és gyakorlásában mi sem rettenti el, és szem
beszáll azokkal is, akik forradalmároknak vallják magukat, de cselekedeteik nem fedik a 
vallomást.

Az igaz forradalmár a kritika jogán nekitámad mindennek és mindenkinek, mert előt
te nincs semmiféle tekintély, csak az emberiség boldogulását tartja szem előtt, s ahova le
csap bírálata, ott recsegve inog a régi avult rend, s dőlnek össze évszázados alkotások.

Ha valaki odamerészkedik a kormányhoz, az úgy tegye ezt, hogy ne csak bízzon 
erejében, hogy az emberiség hajóját kormányozni tudja, hanem legyen ereje és tudása is 
ahhoz.

S ha mégis hibákat követne el, (hisz emberek vagyunk!) kell, hogy megszívlelje 
azok hozzászólását is, akik a fedélzeten vannak, hogy szirtre vagy zátonyra ne juttassa az 
alkotmányt, az emberiség nagy ügyét.

Népek sorsa intézésénél nemcsak kell a kritikus, hanem egyenesen természeti szük
ségszerűség, mely hivatva van szolgálni a fejlődést.

Népek sorsának intézésénél még a rosszindulatú, reakciós kritika is kiválthat hala
dást, és a baloldali kritika éltető ere volt a forradalom vérének, mely az elnyomott osztá
lyok minden keservét, jaját cirkulálta végig az emberiségben, megrettentve magukat az 
elnyomókat, bizakodóvá, reménykedővé, elszántan forradalmivá téve a proletárokat!

Azért balhiedelem ezzel szemben az, ha majd a proletariátus, és vele együtt az egész 
emberiség eléri azt az állapotot, hogy nem lesz úr és szolga -  nem lesz elnyomó és elnyo
mott! - ,  hogy a szabadság társadalmában már nem lesz szüksége a kritikára, mert min
den a fejlődöttség ama fokán fog állani, ahová a kritika fel sem érhet.
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Balga hit az, ha ebben ringatja magát valaki, mert soha semmi sem lesz tökéletes és 
annyira finomult, hogy azon túl fejlődés ne volna várható és ne volna kívánatos, s az em
beriségben mindig meglesz a vágy a még tökéletesebb felé való törekvésre, s így a kriti
kának, mellyel valamely vélemény vagy társadalmi berendezkedés helyességét mérlegel
jük, mindig meglesz a jogosultsága.

Lehetetlent kíván a forradalmártól az is, aki az „átmeneti idők” intézkedéseit, alkotá
sait sem engedné bírálat tárgyává tétetni, azon hiszemben, hogy minden ily irányú törek
vés -  ellenforradalmi ténykedés!

Ilyen kicsinyes szempontok öntudatos proletárokat nem vezérelhetnek, ki kell mon
danunk azt, hogy igenis, hogy még a mai nehéz, „átmeneti időkben” is kell, hogy legyen 
erejük elviselni az egészséges baloldali forradalmi kritikát, s nem szabad, hogy reakciós 
szellemmel gondolkozva elnyomjuk ezt, mert ez az ügy gyengeségére vallana, másrészt tu
dott dolog, hogy igazi forradalmárból az igazság diktálta kritika mindennel, mindenkivel 
szemben és mindenkor kibuggyan, s megbosszulja a rövidlátás magát, mert az igazság ki
tör sírjából, s eget kér, azt elnyomni nem lehet, mert ha nincs megengedve a kritika, azt 
minden engedély nélkül is gyakorolja.

Ha pedig az igazi, tiszta, becsületes ügy érdekében baloldali forradalmár kritikát erő
szakkal akarná bárki elfojtani, rossz szolgálatot tenne a forradalomnak, mert megmérgezné 
a hívő lelkeket az emberek ügye iránti rendíthetetlen hitében és lehajtott fővel, rezignáltan 
mondaná: hát miért küzdöttem az én emberi jogomért, ha nekem forradalmárnak, még 
annyi szabadságom sincsen, hogy tartózkodás nélkül megmondhassam azt, amit rosszal
lók, mindnyájunk javára, mindnyájunk érdekében!

Fel a fejjel és félre a balga előítélettel, ami helyénvaló a társadalmi forradalom lecsú- 
szottjaival szemben, akik mindenhol ott vannak, mindenhova beverekedtek, csakhogy 
szabotálni tudjanak. Nézzünk egymás szemébe és lássuk meg az abban lobogó nemes he
vület tüzét, a forradalom igaz érzését, s fogadjuk el a becsületes kritika tollát forgató ke
mény kezet, mert a nyílt tekintetű, őszinte és igazmondó barátunk akkor is oltalmaz, ami
kor bírál bennünket!

Ezért a fórum, hiszem, hogy velem együtt fogja visszhangozni ezt, és követelni fogja 
minden forradalmár lélek, hogy jöjjön a tisztán látó kritika kora.

Társadalmi Forradalom, 1919. május 19.
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Mindenkihez

Újra mindig mindenkihez fordulunk. Szavunk a pusztába kiáltott szó.
A végtelen küzdelemben kifáradva, lankadtan kérdezzük a beteget, ha az kínjait fá

sultságában már nem is érzi?
Van jogunk boldogságot kényszeríteni a boldogtalanra?
Évezredek hibáit kéne jóvátenni, eredményt semmi sem ígér.
Testben és lélekben eltompult az ember, nem érzi bilincseit, nem érzi a fojtogató vas

markot.
Ki tudja életre kelteni a tetszhalottat?!
Pedig, hej -  hamis jelszavakért, hamis pénzért de sokszor összeszedte magát!
Lelkesedése mindig hamis volt, elszállt, mint kámfor.
Ember -  embernek érzed magad?!
Hozzászoktál a sötétséghez -  nem tudsz a napba nézni, megvakulnál, ha a sok fátyolt 

egyszerre rántanák le szemedről.
Hozzászoktál a sötétséghez, mert hozzászoktattak.
Mi vissza akarunk vezetni az igaz útra.
Az ember javát eddig senki se akarta, mi az ember javát akarjuk.
Nem bontunk zászlót, nem szavalunk, nem ígérgetünk. Dogmáink nincsenek.
Józan kritika, őszinteség, igazság vagyunk. Célunk a szabad ember.
A ma emberétől a szabad emberhez nagy út vezet. Rombolnunk kell, hogy építhes

sünk, le kell rombolni az emberben, ami hazug, ami tévhit, hamis -  a megrögzött előítéle
teket, csillogó jelszavakat, tekintélyek szentségét, hitet, bálványimádást.

Ha a sok gazt kiirtottuk, termésünk félig biztosítva már.
Mi nem sürgetjük az anarchiát -  az anarchia eljön. Hirdetjük eszméinket, de tapasz

talataink vannak: a vörös kokárda még nem meggyőződés, s a komisz ember komisz ma
rad, ha elvtársnak is szólít.

Mi tudjuk, hogy megcsontosodott butasággal kell megküzdenünk, hogy sok az ellen
ségünk, de — nem hirdetünk keresztesháborút.

Mi nem a magunk diadalát akarjuk, hanem az Ember diadalát.
Ehhez a diadalhoz nem háborúval jutunk, ágyú és puska nem hozhatnak szabadsá

got.
Tudatlan ember nem lehet szabad, s ha tudatlan-föllelkesített tömeggel érünk is el 

valami eredményt, az nem lehet igaz, tartós eredmény.
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Az anarchiához öntudatos emberek kellenek, becsületes gondolkodással kifelé és be
felé.

Az öntudathoz vezető első lépcső a tanulás, második lépcső a józan kritikával való 
megismerés, harmadik lépcső a tudás.

A tudás pedig már maga az anarchia.

Társadalmi Forradalom, 1919. június 5.
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Mi az anarchia célja?

Rombolni? Igen, rombolni éspedig mindaddig rombolni, amíg célunkat -  az emberek sza
badságát -  el nem értük. Rombolni kell mindazt, ami ennek a célnak útjában áll. Le kell 
rombolni az osztályokat, a szegény és gazdag közti különbséget valamint az azzal járó gő
göt és megalázkodást. Le kell rombolni a vallásokat is az egymás ellen való uszításaikkal, 
melyek a háborút megáldották és Isten dicséretére élő embereket égettek el. Szóval áldot
tak -  tettben gyilkoltak. Le kell rombolni a nemzeti eszmét, a sovinizmust, amely szük
ségképpen az imperializmus felé vezet. És ez az út tele van emberirtó háborúkkal, hábo
rúkkal, melyekben a modem tudomány minden vívmányát arra használják fel, hogy minél 
több embert gyilkoljanak le, minél alaposabban és minél tökéletesebben semmisítsék meg 
azt, amit emberkéz és ész verejtékes munkával az ember javára teremtett. És ezen hábo
rúk nyomán felhangzik a haldoklók halálhörgése, felhangzik az árvák, özvegyek, szülők 
kétségbeesett, szívfacsaró sírása.

Le kell rombolni a pártot, gyűlöletet szító versengésével, az uralomért való küzdel
mével. Ez a belháború éppoly káros, mert akárki bírja a hatalmat, visszaél vele. Le kell 
rombolni a vallásos és nemzeti erkölcsöt, mert kipusztítja az emberből az emberi erköl
csöt, a szolidaritás érzetét. Le kell rombolni az egész régi társadalmat erkölcsével, törvé
nyével, magántulajdonával, prostitúciójával, elnyomó és kizsákmányoló rendszerével, te
kintélyhatalmával, szóval minden berendezésével, intézményével, kormányával együtt.

Ha a régi világ romba dőlt, kezdjük az újat építeni, a szabadság országát, a szabad 
ember részére.

Társadalmi Forradalom, 1919. június 5.

329



Miért küzdjenek a munkások?

A kapitalista társadalmi rend azon épül fel, hogy a termelési eszközök -  a föld, a szerszá
mok, a gépek stb. — egyes emberek tulajdonában vannak. Tehát a munkásoknak, akik 
ezen termelőeszközök segítségével munkájuk által minden szükséges dolgot előállítanak, 
a tulajdonos számára kell dolgozniok; azé a munka gyümölcse, a munkások csak annyit 
kapnak abból, hogy éppen dolgozni bírjanak. Ezért ha nem akarnak éhen veszni, úgy és 
annyit kell dolgozniuk, amint azt a termelési eszköz birtokosa — a kapitalista — parancsol
ja, vagyis a munkás a kapitalista rabszolgája. Ezt az állapotot csak az erőszak tarthatja 
fenn. Ha a rabszolgák erősebbek lennének, mint a rabszolgatartók, akkor egyszerűen el
vennék uraiktól a földet, a munkaeszközöket, és azokkal a fogyasztók számára közvetle
nül termelnének, anélkül, hogy a termelés és fogyasztás közé betolakodó befurakodott ka
pitalista meghízna.

Ami ezt megakadályozza, az az állam a maga törvényeivel. Mikor a birtoktalanok 
-  proletárok -  a gazdagok tulajdonát maguknak igyekeznek megszerezni, akkor a törvé
nyes hatalom erőszakkal -  rendőrséggel, katonasággal és börtönökkel -  meggátolja őket 
ebben, és büntetést mér rájuk. Az államhatalomnak ez az egyetlen célja és feladata.

Ha a munkások szabad emberek akarnak lenni, meg kell dönteniök a tulajdont, 
vagyis el kell venniük a termelőeszközöket a kapitalistáktól, közössé téve, hogy mindenki 
szabadon használhassa azokat. Azonban ez csak akkor lehetséges, ha önállóan gondolko
dó és cselekvésre képes emberekké fejlesztjük ki a munkásokat, és semmiféle isteni vagy 
emberi tekintély imádása, semmiféle fegyelem és törvénytisztelet nem tartja őket szellemi 
rabságban.

Az egész politikai mozgalom, a parlamentarizmus arra valók, hogy a munkásoknak 
az önálló, közvetlen, forradalmi cselekvését megakadályozzák.

Szabad társadalmat csak szabad emberek alkothatnak és csakis saját akaratuk, saját 
cselekvésük által. De azok a törvénytisztelő, fegyelmezett, folytonos vezetéshez szokott 
szavazógépek, amivé a szociáldemokraták a munkásság egy részét tették -  nem tudnak 
urak nélkül meglenni.

Ha a hatalomra jutott szociáldemokrata politikusok állami tulajdonnak jelentenék ki 
a termelőeszközöket, akkor azoknak igazgatását egy nagyszámú bonyolult szervezetű, 
alantas, feljebbvaló, felsőbb és legfelsőbb hivatalnoksereg, írnokok, fogalmazók, tanácso
sok és miniszterek végeznék, a munkások pedig megkapnák törvényben megállapított 
munkabérüket, amelyért a törvényben megszabott ideig volnának kötelesek dolgozni, és 
nyomorultabb rabszolgák lennének, mint valaha.
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A magyar munkásságot vezetői arra nevelték és nevelik, hogy az államtól választói 
jogot követeljen, hogy képviselőket válasszon, hogy tiszteletben tartsa a törvényeket és 
hatóságokat, alárendelje magát a pártfegyelemnek, és mint jó állampolgárhoz illik, enge
delmesen teljesítse katonai kötelességét -  védje a hazáját. Ez a nép nem képes önálló for
radalmi cselekvésre, ez a nép néhány tüntető körmenet és hangzatos tiltakozó határozat 
közben bele fog nyugodni a kormány minden intézkedéseibe.

Ha a proletárok képesek önállóan gondolkodni és cselekedni, akkor nem a hatalom 
megszerzésére és új urak választására, hanem arra törekednek, hogy minden hatalmat, 
minden uralkodást eltöröljenek!

Erre a harcra kell a magyarországi munkásoknak is előkészülniök. Elő kell ké
szülniük, hogy a földet, az összes munkaeszközöket ők maguk vegyék kezükbe és függet
len, egymással szövetkezett csoportjaik útján maguk vezessék tovább a termelést. Elsősor
ban le kell rombolniok a vallás, a haza, a törvényesség és parlamentarizmus tiszteletét. 
Lehetővé kell tennünk, hogy Magyarországon minden proletár önállóan gondolkodó, erő
teljes egyéniségű emberré fejlődhessék.

Gondolják meg a munkások, miért akarnak küzdeni!

Társadalmi Forradalom, 1919. június 20.
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S a l o m e

Minden uralom -  osztályuralom

Marx meggyőzően azt mondja, hogy a társadalomban a dolgozók, a munkásnép nyomo
rúsága onnan van, mivel nem a saját uralma, hanem idegen uralom, egy neki érzéseiben 
teljesen idegen osztály, a burzsoázia uralma alatt van. Mi, anarchisták e tétel helyességét 
elismerjük, csakhogy míg Marx arról álmodozik, hogy a proletárság osztályuralma maga 
nem lesz a szó szoros értelmében osztályuralom, illetve osztályelnyomás, addig azt látjuk, 
hogy mindaddig, míg bármilyen uralom van, az mindig uralom, és mint uralom már ön
természetében hordja az elnyomás gondolatát is. Mindaddig tehát, míg az emberiség tár
sadalmi szerkezetben, erkölcsben és kulturális fejlődésben annyira nem haladt, hogy ön
magát uralom, azaz elnyomás nélkül nem kormányozhatja, mindaddig nem jött el a mi 
világunk, amelyben a teljes szabadságot, a teljes uralomnélküliséget, a teljes anarchiát 
megvalósíthatjuk.

Mi nem vagyunk elragadtatva a kommunista társadalomtól sem, amelynek elismer
jük, hogy magasztosak a céljai és hivatást tölt be az emberiség történetében -  azért nem 
is szólunk ellene, hanem csak bíráljuk. Az az út, amelyet a cél elérésére választ, már nem 
a miénk, mivel ez már nem békés és jóakaratú meggyőzés, hanem csak erőszak. Viszont 
azt is nyíltan kimondjuk, hogy azok, akik most a kommunista erőszak miatt szenvednek 
és az osztályelnyomás keserűségein először életükben mennek keresztül, ez okból jogo
san nem panaszkodhatnak, mivel ugyanazok azelőtt a mainál még nagyobb, mert még 
igazságtalanabb erőszakkal kormányoztak és az erőszak előnyeit egy másik, most uralko
dó társadalmi osztály, a dolgozók, a proletárok hátrányára és kárára élvezték. Ne feled
jék, hogy az akció szülte és szüli ma is a reakciót, mint ahogy minden hatás mindig ellen
hatást váltott ki és fog kiváltani mindaddig, míg a sok nyomor és szenvedés révén meg 
nem születik az emberiségben egy jobb belátás, egy eszmekiegyenlítődés, ami már a bé
ke, a mi „uralmunk", az igazi anarchia uralkodás nélküli állapota lesz. Ezt akarjuk, ezért 
dolgozunk.

A közönséges és aljas emberek a mostani hatalmas társadalmi katasztrófákat kapzsi 
vágyaikkal és az anyagi haszon hajhászásával váltották ki. Mi megtagadunk ezzel a társa
dalommal minden közösséget, mert ez nem a mi társadalmunk. Mi ez ócska társadalom 
szekerén a mi társadalmunk felé csak utazunk, s miként az utas mindig nézi, hogy hol 
van, úgy nézzük mi is a szekérből a társadalom fejlődési állomásait. De miként a jó utas, 
ha nem tudja ügyetlen kocsisa a kátyúba jutott szekeret a kátyúból kiemelni, segít neki, 
úgy mi is leszállunk a kocsiról és éleslátásunkkal, tapasztalatunkkal a kocsisnak magunk
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is segítünk. Mert ezt kívánja a testvéri szeretet, ami bennünk, a mi lelkűnkben él. Mi is 
segítünk tehát testvéreinknek teljes erőnkkel a társadalom elakadt szekerét kiemelni, 
hogy minél gyorsabban haladhasson megint előre.

Társadalmi Forradalom, 1919. június 20.
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Az állam elhal...

„A proletariátus diktatúrája csupán eszköz mindennemű kizsákmányolás és mindenfajta 
osztályuralom megszüntetésére és előkészítése annak a társadalmi rendnek, amely nem 
ismer osztályokat és amelyben megszűnik az osztályuralom legfőbb eszköze, az állam ha
talma is.”

Ezt mondja ki a Magyarországi Szocialista Szövetséges Tanácsköztársaság alkotmá
nyának első paragrafusa.

Nagyszerű történelmi jelentőségű kijelentés ez, mely az államalkotmányok történe
tének új fejezetét nyitja meg. Az első alkotmánya ez egy államnak, mely céljául tűzte ki 
önmagának megszüntetését, és amely legalább közvetve elismeri az államnélküliség, az 
uralomnélküliség anarchikus elvét.

A magyar tanácsköztársaság alkotmánya teljesen Lenin elvét fogadta el. Lenin a pol
gári és a proletárállam (proletárdiktatúra) közti különbséget az Állam és forradalom című 
könyvében tárgyalja. Engelsből indul ki, aki azt mondotta: „A proletariátus az államhatal
mat magához ragadja, és a termelőeszközöket először állami tulajdonná változtatja át. Ez
zel azonban a proletariátus megszünteti önmagát, megszüntet minden osztálykülönbséget 
és osztályellentétet, ennélfogva az államot is mint államot. Az eddigi osztályellentétek 
közt mozgó társadalomnak szüksége volt az államra, vagyis a mindenkori kizsákmányoló 
osztály szervezetére a kizsákmányolt osztály erőszakos féken tartása céljából. Az első 
tény, amelyben az állam valóban mint az egész társadalom képviselője lép föl -  a terme
lőeszközöknek a társadalom nevében való birtokbavétele -  egyúttal mint államnak utolsó 
önálló ténye. Egy államhatalomnak társadalmi viszonyokba való beavatkozása lassanként 
minden területen fölöslegessé válik úgy, hogy az államhatalom magától elalszik. A sze
mélyek fölött álló kormány helyébe a javak igazgatása, a termelőfolyamatok vezetése lép. 
Az államot nem ’törlik el’, az állam ’elhal’.”

Lenin úgy magyarázza Engels szavait, hogy Engels a polgári államnak a proletariá
tus forradalom útján való „megszüntetéséről” beszél, míg az elhalás a szocialista forrada
lom után következő proletár államiság maradványára vonatkozik. Lenin szerint a szocia
lista forradalom után az „állam” politikai formája a legteljesebb demokrácia. A polgári 
államot szerinte csak a forradalom „szüntetheti meg”. De maga a szocialista forradalom 
után következő állam, azaz a legteljesebb demokrácia csak „elhalhat”.

Lenin szerint tehát különbséget kell tenni „megszüntetés” és „elhalás” között. Amíg 
a polgári állammal szemben az erőszakos forradalom szükségességét elismeri, addig a

334



proletárállamnak, vagyis általában az államnak félretolását csakis az „elhalás” útján tartja 
lehetségesnek.

Mint látjuk, a végcélban, az államnélküliség elvében a proletárdiktatúra is az anar
chizmus alapján áll. Csak az út és a módszerek azok, melyekben eltér az anarchizmus a 
diktatúrától.

Kropotkin azt ajánlotta a munkásságnak, hogy töröljék el a polgári államot és ne ál
lítsanak fel helyébe semmi mást, hanem alkossanak szabad egyesüléseket. Kropotkin 
nyilván abból a társadalmi törvényszerűségből indult ki, hogy a társadalomban is éppúgy 
érvényesül a tehetetlenség törvénye, mint a természetben. Vagyis ha mi új szervezetet lé
tesítünk, akkor az a tehetetlenség törvényénél fogva megmarad és működik tovább még 
akkor is, ha célját már betöltötte és fölöslegessé vált, mindaddig, míg egy erőszakos lökés 
meg nem szünteti.

Minden szervezet, ha túlélte magát, öncéllá válik, és mint ilyen folytatja tovább mű
ködését.

Az automatizmus (önműködés) és a forradalom elve áll tehát egymással szemben. 
Lenin elve az, hogy csak a polgári állammal szemben volt forradalomra szükség, a dikta
túrával szemben nem lesz, mert a diktatúra állama önmagától elhal.

Az anarchizmus az automatizmus elvével ellentétben továbbra is a forradalom állás
pontján van, mert az államban önmagában nem látja az állam elhalásának biztosítását. 
Az állam, mint szervezet, önállóságra törekszik; függetlenül megvalósított vagy megva
lósítandó céljaitól. Az állam, mint szervezet „elhalásának” egyedüli biztosítéka csak ma
ga a forradalom lehet.

Társadalmi Forradalom, 1919. július 5.
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K r a u s z  K á r o l y

Anarchia és kultúra

E két szó tulajdonképp ugyanazt fejezi ki: az embereknek egy olyan erkölcsi, szellemi és 
gazdasági állapotát, amilyen még nem volt, hanem lesz, éspedig szükségképp lesz. Lesz 
pedig azért, mert a társadalmak fejlődési törvényének iránya arrafelé halad.

Az emberek az állatvilágból származnak, alacsonyrendűből fejlődve lett a majom, 
embermajom, majomember -  ember. Az állatból ember azért lett, mert ő nem mint a többi 
állatok, foggal, szarvval, körömmel szerezte szükségleteit -  hanem ésszel. Minél inkább 
veszi az eszét igénybe, annál inkább ember. Az ember társadalmi lény, a társadalomnak 
alapja, fennmaradásuk biztosítéka az erkölcs. Az erkölcsnek alapja az élet. Minél jobban 
biztosítja a társadalom tagjainak életét, annál jobban felel meg hivatásának. Ezek tapasz
talati tények és elméleti igazságok.

Meg kell tehát állapítani a kifejtettek alapján, hogy az ember társadalmi, tehát erköl
csi lény, azzá lett szellemi tulajdonságai folytán. A fejlődésnek ez az eddigi menete vezet 
az állatvilágból a barbarizmuson át a civilizációig.

Eddig nem volt kultúra, egyesekét kivéve, hanem csak civilizáció, az állatember ido- 
mítása, hogy ember legyen belőle. Eddig nem volt társadalom, hanem csak társaságok 
voltak -  érdekkörök, melyeknek külön-külön erkölcseik voltak és vannak, egymással ál
landóan harcban állva, szükségképpen kellett egymást felfalniuk, előbb közvetlenül mint 
a kannibálok, azután közvetve, mint a kapitalisták.

Az ember, mint eszes lény felismeri ezt a viszonyt és szükségképpen törekednie kell 
arra, hogy ezt a viszonyt megszüntesse. Ez a törekvés, ez a küzdelem az anarchia törekvé
se, az anarchia küzdelme. A szellemi színvonalnak emelkedése, az önismeret, az emberi 
öntudat felébredése, a kultúra megteremtése az, amely az embertől az „Übermensch” 
avagy az „Istenemberhez”, de legtermészetesebben kifejezve, a „kultúremberhez” vezet. 
Ez az én véleményem szerint az anarchia jelenlegi feladata; a szabadság kivívása, de sza
badság csak egyenlőség mellett lehetséges, az egyenlőség követelménye pedig a testvéri 
közösség. Másképp kifejezve „autonóm egyén”, „autonóm közösség”, föderatív népszö
vetség. Az, hogy itt meg kell szüntetni minden megkülönböztetést, mely a gyűlölet kút- 
forrása, olyan logikus tétel, mint a matematikának bármely tétele.

„Francia-német” a nemzetek válaszfala, „zsidó-keresztény” a vallások válaszfala, 
„burzsoá-proletár” a gazdasági válaszfal. Ezeket le kell rombolni, meg kell szüntetni, 
hogy feltámadjon az ember.

Az anarchia leszámolt minden előítélettel, leszámolt minden válaszfallal, nem lehet 
neki mást ismernie, mint amit Zarathustra keresett, a jövő emberét, mert ő maga már a jö
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vő hirdetője, a jövő előkészítője, ő a jövő embere, a kultúrember, aki teremti a kultúrát. 
Neki a jelen a múlt. Ő még a jelen sírásója sem lehet, mert neki a jelen nem több, mint sír
emlék. Mindezeknél fogva anarchistának lenni azt jelenti: kultúrembemek lenni.

Az anarchista mozgalom kultúrmozgalom. Az anarchista szó nem monopólium; so
kan használják és így névleg sok az anarchista, de a tényleg anarchista a kultúrember, a 
jövő embere, anarchista az, aki nem konzervatív, hanem haladó értelemben az; aki azt 
mondja: „Én nem számolom hányán vagyunk, de én annak vallom magamat, annak érzem 
magamat, kísér-e valaki nem kutatom”, mint a sas, magányosan halad útján.

Mozgalomnak csak egy anarchista mozgalmat tudok elismerni, mely nemcsak névle
ges, hanem tényleges anarchista mozgalom, és ez a kultúrmozgalom. De azért ne higgye 
senki, hogy a mának a küzdelme meddő. A szegény elnyomott és elhanyagolt munkásem
ber a jövőnek alapja, rugója és feszítőereje, de csak akkor és úgy, ha kiemeljük a jelenből 
és átvisszük a jövőbe. Nem a gyűlöletet szítani benne, nem harcra uszítani, nem az ellen
téteket kimélyíteni, hanem akaratát acélozni, szellemét fejleszteni, emberi öntudatát sar
kallni, erkölcsét emelni. Ha olyan magaslatra emelkedik, akkor nincs hatalom, mely vele 
szembe merne szállni. így válik belőle a kultúrhordozó, az anarchista.

Proletár ébredj, légy ember!

Társadalmi Forradalom, 1919. július 5.
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K r a u s z  K á r o l y

Forradalom és ellenforradalom

Akár aláírják a népek a reájuk kényszerített békét, akár nem írják alá, akárhogy állapítják 
meg az új -  az antant kegyelméből létesített államok -  határait, akár ilyen „isták” vagy 
amolyan „isták” a kormány birtokosai, mindez nem változtat semmit azon, hogy ez a kor 
forradalmi, és az is marad, míg célját el nem érte.

Az ellenforradalom nem kevésbé forradalmi, mint a forradalom maga, hozzátartozik, 
feltétele. Olyan mértékben nő a forradalom, amilyen mértékben nő az ellenforradalom. 
Véres, kegyetlen, barbár csak az ellenforradalom által lesz a forradalom, mert az ellenfor
radalom kényszeríti arra, hogy olyan fegyverekhez nyúljon, melyek a forradalom humá
nus tartalmával nem egyeztethetők össze. Amilyen az ellenforradalom, olyan a forrada
lom, s ezt csakhamar érezni fogjátok saját bőrötökön. De most hozzátok szólok polgárok, 
a rend barátjai, kik azt gondoljátok, hogy a szünet a tragédia végét jelenti. Októberben 
milyen békés volt a forradalom, márciusban mekkorára megnőtt, és most milyen véres, 
milyen rettentő lett, alig ismer rá az ember. De azt kérdem tőletek: ha a forradalom tajték
zó, rettenetes, ha az utcára viszi a polgárháborút, ha javakat elhamvaszt, ki az oka ennek? 
Ti és senki más. Konokságotok, szűkkeblűségetek, félelmetek, amelyek titeket oly ke
gyetlenné tettek -  ezek a bűnösök.

Itt a forradalom, a régi világ sírja, egy új világ bölcsője, egy világnak megsemmisítő
je, egy új világ megteremtője. Vakságotok, hűtlenségetek, rosszakaratotok, kegyetlensé
getek véres polgárháborúvá süllyeszti a forradalmat. Föltartani, meghosszabbítani a vajú
dást, az sikerülhet nektek, de megsemmisíteni a forradalmat, ez nem sikerülhet, ez nem 
lehetséges.

A forradalom erősebb, mint minden ellenfele és mindezek szövetsége. Itt van és nem 
fog tágítani, akármeddig is tartson. Választhattok: vagy elismeritek a forradalmat jogos
nak és így saját magatokat mentitek meg -  vagy meghaltok, mint ellenforradalmárok. 
Az ellenforradalom a halál, a forradalom az élet.

Az anarchia az örök forradalom, tehát az örök élet is.

Társadalmi Forradalom, 1919. július 5.
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B u d a p e s t i  A n a r c h is t a  C s o p o r t

A magyarországi anarchisták világszemléletének
összefoglalása

í .

A kapitalista társadalmi rend a munka kizsákmányolásán alapult, fennmaradása csak a 
tőkés kizsákmányolóknak, valamint ezek csatlósainak volt érdeke. Az emberi együttélés 
mai formája: az állam még fokozta a már úgyis nagy vagyonkülönbségeket, militarizmusa 
és igazságszolgáltatása pedig a proletárok legjobbjainak és legönállóbbjainak életét vette el.

2 .

Az anarchizmus az osztályuralom és kizsákmányolás megszűnését, az uralomnélküli 
társadalmi rendet akarja felépíteni, mely az önkormányzattal bíró községen alapul.

3.
Az anarchisták a folytonos fejlődés hívei, nem állítanak fel megszabott programot, 

hanem folyton az anarchista társadalom megvalósításáért küzdenek.

4.
Az anarchisták az egyén szabad fejlődését az emberi együttműködés érzésével egye

sítve akarnak új erkölcshöz eljutni. Kívánják az egyéniség szabadságát mindaddig, míg 
az mások szabadságába nem ütközik.

5.
A szocialista társadalom kiépítése alatt is igyekeznek a társadalmat és a munkát a 

szabadság alapján megszervezni. Minden kormánytól kívánják az agitáció szabadságának 
biztosítását.

6 .

Küzdenek minden kényszereszközökkel fenntartott társadalmi alakulás és intézmény 
ellen, mint amilyenek: állam, haza, vallás, egyház, a mai álerkölcs és a tőke ellen.

7.
Gazdasági téren nem az egyéniséget megbénító államszocializmust, hanem a munká

sok szabad testvéri szövetkezését kívánják megvalósítani úgy szubjektív, mint objektív 
értelemben, minden külső, idegen uralom kizárásával; vagyis teljes és föltétien szabadsá
got gazdasági és politikai tekintetben.
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Az anarchisták a mai társadalom hibáinak egyik fontos kútfejéül a nevelés egyolda
lúságát tudják. Ezért öntudatossá akarják tenni az embereket és nevelni az uralomnélküli
ségre.

8.

9.
Az anarchizmus mindazt, ami az emberben természettől fogva jó, még fokozottabban 

fogja kiváltani. Azt a társadalmat, melyben az embereket a szegénység, tudatlanság, rossz 
példa, gyűlölet és kenyérért való harc bűnre kényszeríti, fel fogja váltani egy olyan, hol a 
szeretet és egymás kölcsönös segítése természeti törvény gyanánt lesznek uralkodók.

10.

Az anarchizmus az egész emberiség egyetemes érdekeiért küzd. Mindenkit szívesen 
lát, mint hívét, ki sem maga nem akar tekintély és hatalom lenni, sem másoktól nem hagy
ja magát uralni.

íme, ezek a főbb pontok, amelyek az első lépcsőfokot képezik a szellemileg fejlett 
ember eléréséhez, hogy a régi emberről leváljon mindaz, ami állati benne. Ha ez megtör
ténik, akkor az emberiség célját hamar eléri, mert végre évezredek utáni szenvedések és 
kutatások árán megtalálta önmagát.

„Függelék” In: Elisée Reclus: Az anarchia. Budapest, 1919. 23-24. p.
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..Az állam tényleges fundamentuma a bűnözés, de nem a »közönsé 
ges«, hanem a szentesített, privilegizált, a törvényes bűnözés. A 
állam erkölcsi alapja a bűnözés tisztelete: a fenséggé, szentséggi 
nyilvánított bűnözés.

•

A múlt korszak forradalmaiban állati hatalom küzdött állati hatalom 
mal, a mi forradalmunkban a bennünk ébredő Isten el fogja tiporni a: 
állatot.

A jövő embere csakis szabad egyezkedés, nem pedig valami vérre é< 
vasra épített erőszakrendszer alapján fogja szervezni társadalmát 
Az egyének és a csoportok függetlensége lesz a jövő életalakulá
sának alapelve. Szabad az egyén a csoportban, szabad a csoport c 
csoportok körében: így fog szervezkedni a jövő társadalma."

Schmitt Jenő Henrik

A kötet szerkesztői, Bozóki András és Sükösd Miklós immár ötödik 

közös művükben foglalkoznak az anarchizmussal. 1994-ben monográ

fiát írtak az anarchizmus elméletéről és magyarországi történetéről, 

1991-ben, illetve 1994-ben megjelentették a nemzetközi anarchizmus 

legfontosabb textusait. E kötetükben a magyarországi anarchista moz

galmak alapdokumentumait gyűjtötték össze. A közölt írások 1884 és 

1919 között születtek, s a válogatás jól tükrözi ennek a néhány évtized

nek a mozgalmasságát, sokszínűségét és heterogenitását. A szerkesztők 

négy fejezetbe rendezték az írásokat, így mutatva be az anarchizmus 

kapcsolódását a korai radikális szocializmushoz, az agrárszocializ

mushoz, az anarcho-szindikalizmushoz és a tanácskommunizmushoz. 

A ma már nehezen hozzáférhető kiadványok, elemzések, a korabeli 

periodikákban megjelent publikációk érzékletessé teszik ezt a kevesek 

által ismert korszakot és mozgalmat, s a magyarországi anarchizmus 

olyan jelentős alakjaival ismertetnek meg, mint például Szalay András, 

Schmitt Jenő Henrik, gróf Batthány Ervin, vagy Krausz Károly.
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