
1

Alexandre Ghé1: Nyílt levél P. Kropotkinnak (1916)

Kedves Mester!

A Hármas és Négyes Antant melletti nyilvános nyilatkozatok egész sora 
után, amelyek megdöbbenést keltettek az anarchista és internacionalista 
körökben, nemrégiben egy új Kiáltvány2 jelent meg, amelyet a polgári 
sajtó sietett „Anarchista Kiáltványnak” nevezni.

Az Ön által is aláírt Kiáltványban Ön azt az irányvonalat követi, amelyet 
a háború kezdete óta vall, és a hadviselő Antant támogatására hív fel 
bennünket.

Egyelőre nem kívánok különösebben kitérni a Kiáltványra, mert annak 
részletes kritikája túl messzire vezetne. De az európai háború tényeinek 
nyilvános értékelése társadalmi jellegű, ekképp mindannyiunknak jogot 
ad arra, hogy magyarázatot kérjünk Öntől; s ezek az értékelések 
közvetlenül érintik az anarchia elveit, ezért bátorkodom ezeket a sorokat 
elküldeni Önnek.

1 Alexandre Ghé (Alexander Golberg, 1879 – 1919) korántsem egyenes vonalú, 
egyenletes életéről / életéhez némi kevés: 
https://www.katesharpleylibrary.net/gxd3d2 ; illetve: 
http://www.hrono.ru/biograf/bio_g/ge_alju.php ; valamint a 
https://robertgraham.wordpress.com/?s=alexander-ge-against-the-war&submit 
előszava (rhj megj.)

2 A „lövészárok-anarchisták” (Alexandre Ghé terminusa), vagyis a tőke és az állam I. 
Világháborúját támogató „anarchisták” által írt 16-ok Kiáltványáról van szó. E 
Kiáltványhoz lásd például: https://en.wikipedia.org/wiki/Manifesto_of_the_Sixteen (rhj 
megj.)
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Számunkra minden, ami a közelmúltban tett nyilvános nyilatkozataiban 
szerepel, rejtély. Nemcsak az események egyéni értékelésében 
különbözünk Öntől, az anarchia egyik legnagyobb teoretikusától, hanem 
abban is, hogy az anarchistáknak milyen elvi viszonyban kell lenniük 
ezekkel a tényekkel. És mindenekelőtt felveti számunkra a kérdést: mi az 
oka az eltérésünknek? Az, hogy mi rossz anarchisták vagyunk, önök 
pedig jók, vagy éppen ellenkezőleg, mi maradtunk anarchisták, míg önök 
megszűntek azok lenni? Nem létezik két különböző anarchizmus, és 
ezért gondolom, hogy jogom van pontosan így megfogalmazni a 
kérdésemet.

Továbbá – és ez a második kérdés is nagyon fontos – szeretném 
megkérni, hogy pontosítsa, mikor alakult ki nézeteltérésünk: volt-e 
köztünk eszmei közösség a háború előtt, vagy az egymástól való 
eltávolodást csak a [háborús] események okozták?

Végül – egy harmadik és egyben utolsó kérdés – logikusan következik-e 
jelenlegi magatartása mindabból, amit a háború előtt tanított és 
fenntartott, vagy ez ellentmond korábbi írásainak?

Annak érdekében, hogy könnyebben tudjon válaszolni a feltett 
kérdésekre, szeretném meghatározni azokat a pontokat, amelyekben 
egyetértettünk, és amelyekben most szemben állunk.

Korábban úgy találta, hogy kivétel nélkül minden államforma ugyanolyan 
mértékben a munkásosztályok elnyomásának eszköze, és ezért volt 
antidemokrata. 1883-ban a lyoni büntetőbíróság előtt kijelentette: 
„Szabadságot akarunk, és úgy gondoljuk, hogy ez összeegyeztethetetlen 
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bármely etatista hatalom létezésével, függetlenül annak eredetétől és 
formájától. Mit számít, hogy kiszabott vagy választott, monarchista vagy 
köztársasági, isteni jogon vagy a nép jogán, a koronázási vagy az 
általános választójogon nyugszik? A történelem azt tanítja nekünk, hogy 
minden kormány egyforma, és az egyik olyan jó, mint a másik. Egyesek 
cinikusabbak, mások pedig képmutatóbbak; a legjobbak gyakran a 
legrosszabbnak tűnnek: mindegyiknek ugyanaz a nyelve, mindenhol 
ugyanaz az intolerancia. Még a legliberálisabbak is őriznek néhány 
poros régi kódexet, néhány kényelmes kis törvényt az Internacionálé 
ellen, hogy azokat kedvező esetekben alkalmazzák kellemetlen 
ellenfeleik ellen. Más szóval, az anarchisták a rosszat valóban nem a 
kormány egyik vagy másik formájában látják, hanem a kormány 
eszméjében és magában a hatalom elvében.”

Később több művében is ugyanezeket a gondolatokat hirdette. 
Nevezetesen a l'Anarchie című művében azt állította: „Az államot azért 
hozták létre, azért kreálták az évszázadok, hogy fenntartsák a 
kiváltságos osztályok uralmát a parasztok és a munkások felett. 
Következésképpen sem az egyház, sem az állam nem válhat olyan 
erővé, amely e kiváltságok megsemmisítését szolgálná”. És aztán: „Az 
elnyomás és a rabszolgaság fegyvere nem válhat a felszabadítás 
fegyverévé”.

Ön nem tiltakozott, amikor a Pain et Liberté [Kenyér és szabadság] című 
újság hasábjain, amelynek ön volt az egyik alkotója, megjelent Elisée 
Reclus cikke, amelyben a szerző ezt mondta: „Eleget tűrtük már az Úr 
által felkent vagy a nép akaratából uralkodó királyokat; mindezeket a 
felelős vagy felelőtlen minisztereket; ezeket a törvényhozókat, akiknek 
sikerül egy kis hatalmat szerezniük egy császártól vagy a választók 
nyájától; ezeket a bírákat, akik eladják azt, amit igazságosságnak 
neveznek, azoknak, akik a legtöbbet fizetnek; ezeket a papokat, akik 
Istent képviselik a földön, és akik helyet ígérnek a paradicsomban 
azoknak, akik itt lent a rabszolgáik lesznek.” És ugyanott: „Mi, 
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anarchisták nem akarjuk újjáépíteni az államot, amelyet mindig is 
tagadtunk”.

Tíz évvel ezelőtt Ön, egy előttem lévő cikkben ezt mondta az orosz-
japán háborúval kapcsolatban, egy franciának válaszolva: „Minden 
háború rossz, akár győzelemmel, akár vereséggel végződik. Rossz ez a 
hadviselő hatalmaknak, rossz a semleges hatalmaknak. Nem hiszek a 
jótékony háborúkban. A japán, orosz vagy angol kapitalisták, sárga vagy 
fehér, egyformán utálatosak számomra. Inkább a fiatal japán szocialista 
párt oldalára állok; bármennyire is kicsi a számuk, a japán nép akaratát 
fejezik ki, amikor a háború ellen nyilatkoznak. Röviden, a jelenlegi 
háborúban veszélyt látok a haladásra egész Európában. Vajon a mai 
kapitalizmus legalantasabb ösztöneinek győzelme segítheti-e a haladás 
diadalát?”

Tehát Ön az anarchistákhoz illő antietatista gondolkodásmódot követte, 
nemcsak a jövőbeli, hanem a jelenlegi társadalommal kapcsolatban is. 
És mindig is úgy véltük, egyetértve Önnel, hogy az igazi szabadság nem 
egyeztethető össze semmilyen államhatalom létezésével, függetlenül 
annak formájától és eredetétől. Az Ön és a mi szemszögünkből nézve a 
rossz (és ekképpen a jó) nem csak az egyik vagy másik 
kormányformában keresendő, hanem magában a hatalom elvében.

 

Önhöz hasonlóan mi is elfogadtuk, hogy az elnyomás eszköze nem lehet 
a felszabadítás eszköze. Ennek az igazságnak az alapján, amely 
számunkra mindig is axióma volt, elutasítottuk a szocialisták által 
gyakorolt osztálykollaborációt, és megpróbáltuk a proletariátust 
kiszakítani az állami törvényhozáson alapuló harcból. Ezt a formulát a 
végsőkig vittük, minden enyhítő körülmény abszolút kizárásáig. A Pain et 
Liberté újság negyedik számában megjelent Pour la caractéristique de 
notice tactique [A taktikánk jellemzői] című cikkben ezt hangsúlyoztuk: „A 
burzsoáziával nem lehet szövetség, koalíció, még ideiglenes sem. Közte 
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és köztünk nem létezik más működési terület, mint a harc mezeje, ahol 
mindegyik a sírba akarja temetni a másikat. Teljes meggyőződésünk, 
hogy a történelemben nem létezik olyan pillanat, amely a proletariátustól 
a burzsoá pártokkal való együttműködést követeli, mert a proletariátus 
nem szövetkezhet velük, még ideiglenesen sem, anélkül, hogy meg ne 
szakítaná a burzsoázia elleni harcát.”

Úgy gondolkodtunk, mint közös mesterünk, Bakunyin, akit az egész 
burzsoázia és az összes államszocialista gyűlölt: még az Első 
Internacionálé idején előre látta, hogy mi fog történni a munkásosztállyal, 
ha részt vesz a burzsoá politikában, és ezért lépett ki a marxistává vált 
Internacionáléból, amint az nyíltan a politikai harc útjára lépett. La 
politique de l'Internationale [Az Internacionálé politikája] című, 
helyenként profetikus cikkében azt mondta:

„Az embereket mindig félrevezették. Még a nagy francia forradalom is 
elárulta őket. Megölte az arisztokrata nemességet, a burzsoáziát pedig a 
helyére állította. A népet már nem hívják rabszolgának vagy jobbágynak, 
a törvény születésénél fogva szabadnak nyilvánítja, de valójában 
rabszolgaságuk és szegénységük változatlan marad.”

„És mindaddig ugyanazok maradnak, amíg a néptömegek továbbra is a 
burzsoá politika eszközeként szolgálnak, akár konzervatívnak, akár 
liberálisnak, akár progresszívnek, akár radikálisnak nevezik ezt a 
politikát, és még akkor is, ha a legforradalmibb megjelenést kapja a 
világban. Mert minden burzsoá politikának, legyen bármilyen színe és 
neve, alapvetően csak egy célja lehet: a polgári uralom fenntartása; a 
burzsoá uralom pedig a proletariátus rabszolgasága.”
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„Mit kellett akkor tennie az Internacionálénak? Először le kellett 
választania a dolgozó tömegeket minden polgári politikáról, ki kellett 
törölnie saját programjából a burzsoá minden politikai programját.”

Tehát a háború előtt Ön fenntartások nélkül vallott egy ugyanilyen 
negatív felfogást a polgári államberendezkedés minden formájával 
szemben, és így fogadta el Bakunyin formuláit. A háború előtt 
kijelentette, hogy a szabadság létezése összeegyeztethetetlen az 
államhatalom létezésével, függetlenül annak formájától és eredetétől. 
Akkor azt állapította meg, hogy minden kormányzat egyforma, és hogy 
egyik ugyanolyan jó, mint a másik; hogy a létező kormányok közül egyik 
sem válhat a felszabadítás eszközévé.

Ami a háborút illeti, mindig fenntartások nélkül számolt azzal, hogy rossz 
az, és hogy a kapitalizmus legalantasabb következménye lévén, soha 
nem szolgálhatja a haladás diadalát.

És most azt mondja: „A jelen pillanatban minden ember, aki valami 
hasznosat akar tenni az európai civilizáció megmentéséért és a Munkás 
Internacionáléért folytatott harc kiterjesztéséért, csak egy dolgot tehet és 
kell tennie: segíteni legkedvesebb törekvéseink ellenségének – a porosz 
militarizmusnak – a legyőzésében.”

Ez a mondat már önmagában tartalmazza mindannak a teljes tagadását, 
amit korábban mondott, mert ha az európai civilizáció megmentése 
érdekében háborút kell indítani a németek ellen, akkor valószínűleg 
azért, mert a liberális Anglia vagy a köztársasági Franciaország a maguk 
militarizmusával nagyobb értékeket képviselnek, mint Németország. 
Akkor miért állította korábban, hogy minden kormány ugyanolyan?
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Ha Franciaországban és Angliában a kommunista haladásnak több 
eleme van, mint Németországban, és ha a szövetségesek győzelme 
szélesebbre tárja a kaput a Munkás Internacionálé érdekében folytatott 
küzdelem folytatása előtt, mint a németek győzelme, akkor 
következésképp el kell ismernünk, hogy a magasabb kultúrát képviselő 
Franciaország és Anglia nagyobb mértékben a felszabadulás eszköze, 
mint a császári Németország. De akkor miért tanította korábban, hogy a 
jelenlegi kormányok egyike sem válhat a felszabadítás eszközévé?

Most azt tanácsolja, hogy menjünk önkéntesként háborúba, hogy 50 cm-
es ágyúkkal lőjünk a német munkásokra, hogy megmentsük a civilizációt 
és az európai kultúrát. Hol van akkor az angol-francia kultúra 
felsőbbrendűsége a német kultúrával szemben? Garantálja-e a 
munkásoknak a „tényleges egyenlőséget”, amit a francia forradalom el 
akart érni? Ön azt mondta, hogy „csak egy egalitárius társadalomban 
találjuk meg az igazságosságot”. Nos, van-e egy grammal több 
igazságosság és gazdasági egyenlőség az angol-francia kultúrában, 
mint a német kultúrában? „A személyiség teljes kibontakozása csak 
azoknak megengedett, akik nem veszélyeztetik a polgári társadalom 
létét” – mondta Ön is. De vajon a Francia Köztársaság vagy az angol 
demokrácia megenged-e több támadást integritásuk ellen, e szó polgári 
és kapitalista értelmében, mint a Német Császárság? Végezetül úgy 
tűnik számomra, hogy a jelszó: „meg kell védenünk a magasabb kultúrát” 
– ha elismerjük, hogy létezik a kultúráknak egy ilyen taxonómiája, amely 
nem anarchista, hanem szabályosan polgári –, egy ilyen jelszó olyan 
gyakorlati következtetésekhez vezetne minket, amelyek államiak és 
nacionalisták.

Akkor gyakran kénytelenek lennénk a jövőbeni háborúkban egy olyan 
állam oldalára állni, amelynek kultúrája emelkedettebbnek tűnik 
számunkra. Ebben az esetben a preferált kultúra védelme érdekében 
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soha nem lenne jogunk antimilitaristáknak lenni, hanem kötelesek 
lennénk a katonai hitelekre szavazni az adott magaskultúrát védő állam 
kérésére, illetve mindig kötelesek lennénk támogatni a militarizmust, 
amely betölti e védelem szent küldetését. Akkor azt is el kell ismernünk, 
hogy ha a háborúban való részvételünk szükséges a háború 
folytatásához a munkásinternacionalizmus javára, akkor azt a 
militarizmust, amely ebben az esetben segít megtisztítani a kommunista 
eszményünk felé vezető utat, kategorikus imperatívuszként kell beírni 
anarchista taktikánkba.

 

Végül még egy másodlagos fontosságú pont. Ön azt mondja, hogy 
aktívan támogassuk az antantot: „III. Napóleon veresége után az öreg 
Garibaldi azonnal Franciaország védelmére kelt.” Bizonyára nagyon 
nagylelkű indíttatás volt ez a nagy olasz idealista részéről, de nem 
értem, mi köze lehet ennek a mi taktikánkhoz. Garibaldi anarchista volt? 
Ellenkezőleg, emlékszem, hogy a Béke és Szabadság Liga első 
kongresszusán, 1867-ben megfogalmazott „Javaslatainak” 7. cikkelye a 
következőképpen hangzott: „Isten vallását a kongresszus elfogadja”. Ez 
is példaként kellene, hogy szolgáljon számunkra, hiszen Garibaldi volt 
az, aki ezt mondta? És nem lenne-e jobb és jogosabb ilyen körülmények 
között, ha már Garibaldi tekintélyére hivatkoznánk, felidézni „Tételeinek” 
12. cikkelyét, amely kifejezetten kimondja, hogy „csak a rabszolgának 
van joga háborúzni a zsarnokok ellen”, és hogy „ez az egyetlen eset, 
amikor a háború megengedett”.

Ezek azok a kérdések, kedves Mester, amelyeket fel kell tennem Önnek, 
és amelyekre, meggyőződésem szerint, nem kell sokáig várnom a 
válaszára.

Alexandre Ghé
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P.S. - Ezzel a „Levéllel” kapcsolatban szemrehányásokat kaptam 
Brocher elvtársától, aki ráadásul „germanofíliával” vádol.

Csak két szó a válasz.

A német zsarnokság számomra éppoly utálatos, mint bármely más 
zsarnokság. A németek bűntettei Belgiumban, Lotaringiában, Malines-
ban, Reimsben stb. stb. számomra is förtelmes tettek, mint minden 
vandalizmus. De az oroszok lengyelországi és galíciai bűnei sem 
kevésbé azok. És a belgák kongói, az angolok indiai, a franciák marokkói 
bűnei sem.

Egyébként nem azért vagyunk most itt, hogy a rablók között a 
„legbűnösebbet” keressük. Mindannyian ugyanolyan mértékben 
bűnösök. De mióta nincs más fogalom egy forradalmár számára, mint a 
„germanofília” és a „frankofília”?

Nyilvánvalóan azért, hogy megvigasztaljon, Brocher elvtárs visszaküld a 
dicsőséges holnapba. „A béke után itt lesz az ideje, hogy újra elkezdjük 
a libertárius tevékenységet” - mondja.

Egyáltalán nem értek egyet. Soha nem voltunk opportunisták, ami azt 
jelenti, hogy tevékenységünk soha nem függött a kormányok politikájától. 
Nem lehetünk anarchisták csak „a háború előtt” vagy „a béke után”, 
hanem mindig anarchisták vagyunk, minden körülmények között. Tehát 
háborúban is anarchisták vagyunk. Egy imperialista háborúban pedig, ha 
anarchistáknak valljuk magunkat, nem állhatunk egyetlen harcoló 
csoport oldalára sem. Tevékenységünk nem lehet sem „antantista”, sem 
„központista-szövetségista”. De természetesen nem lehet „semleges” 
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sem. Az imperialista háború idején a kormányok bűnözői 
tevékenységével szemben a népek lemészárlása elleni nemzetközi 
fellépésünkkel, a háborúellenes és forradalmi programunk teljes 
megvalósításáért kell cselekednünk.

A. G.

Lausanne, Svájc 1916.

Forrás: https://robertgraham.wordpress.com/?s=alexander-ge-against-
the-war&submit 

http://anarvist.freeshell.org/Lettre_Ouverte_a_P_Kropotkine__by__Ghe_
Alexandre_.htm

*

Errico Malatesta: Az anarchisták elfelejtették elveiket

Megkockáztatva, hogy együgyűnek tűnök, bevallom soha nem hittem 
volna, hogy a szocialisták – még a szociáldemokraták is – tapsolnak és 
önként részt vesznek akár a németek, akár a szövetségesek oldalán egy 
olyan háborúban, amilyen jelenleg pusztít Európában. De mit lehet 
mondani, amikor ugyanazt teszik az anarchisták – igaz, hogy nem 
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sokan, de vannak köztük olyan elvtársak is, akiket a legjobban szeretünk 
és tisztelünk?

Azt mondják, hogy a jelenlegi helyzet „formuláink” – azaz az elveink – 
csődjét mutatja, és hogy szükség lesz azok felülvizsgálatára.

Általában véve minden formulát felül kell vizsgálni, ha a tényekkel való 
találkozáskor elégtelennek bizonyul; de ma nem ez a helyzet, amikor a 
csőd nem a formuláink hiányosságaiból ered, hanem abból, hogy ezeket 
elfelejtették és elárulták.

Térjünk vissza elveinkhez!

Én nem vagyok pacifista. Mint mindenki, én is harcolok, a béke és a 
testvériség győzelméért minden emberi lény között; de tudom, hogy a 
harc nélküliség vágya csak akkor teljesülhet, ha a harcot egyik fél sem 
óhajtja, ám ameddig lesznek olyan emberek, akik szándékosan sértik 
meg mások szabadságát, addig ezeknek a másoknak kötelességük 
megvédeni magukat, ha nem akarnak örökösen erőszakot elszenvedni; 
és azt is tudom, hogy a támadás gyakran a legjobb, vagy az egyetlen 
hatékony eszköz a védekezésre.

Emellett úgy gondolom, hogy az elnyomottak folyamatosan a jogos 
önvédelem állapotában vannak, és joguk van megtámadni az 
elnyomóikat. Elismerem tehát, hogy vannak olyan háborúk, amelyek 
szükségesek, szent háborúk, felszabadító háborúk, olyanok, mint 
általában a „polgárháborúk” – azaz a forradalmak.
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De mi köze van a jelenlegi háborúnak az emberi felszabaduláshoz, ami a 
mi ügyünk?

Ma a szocialisták épp úgy beszélnek, mint bármelyik burzsoá; 
„Franciaországról” vagy „Németországról” és más politikai és nemzeti 
agglomerációkról – amelyek történelmi harcok eredményei – mint 
homogén etnográfiai egységekről, amelyek mindegyikének megvannak a 
maga érdekei, törekvései és küldetése, szemben a riválisok érdekeivel, 
törekvéseivel és küldetésével.

Ez viszonylagosan igaz lehet mindaddig, amíg az elnyomottak, és főként 
a munkások nem rendelkeznek öntudattal, nem ismerik fel elnyomásuk 
igazságtalanságát. Ilyenkor csak az uralkodó osztály számít, hatalmának 
megőrzésére és kiterjesztésére irányuló vágya; sőt előítéletei, és saját 
eszméi miatt kényelmesnek találhatja, hogy faji célokat és gyűlöletet 
teremtsen, és nemzetét, nyáját „idegen” országok ellen küldje, azzal a 
céllal, hogy megszabadítsa őket jelenlegi elnyomóiktól, majd saját 
politikai-gazdasági uralma alá rendelje őket.

De azoknak, akik hozzánk hasonlóan minden elnyomásnak és az ember 
ember általi kizsákmányolásának végét kívánják, az a küldetése, hogy 
felébresszék az uralkodók és az elnyomottak, a kizsákmányolók és a 
munkások közötti érdekellentét tudatát, és erősítsék az osztályharcot 
minden országban és a szolidaritást minden munkás között, határokat 
nem ismerve, mindenféle előítélet, faji- vagy nemzeti megszállottság 
ellenében.

Ezt tettük mindig. Folyton hirdettük, hogy a világ munkásai testvérek, és 
hogy a kizsákmányoló az ellenség, az „idegen”. Nem számít, hogy a 
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közelünkben született, vagy egy távoli országban, ugyanazt a nyelvet 
beszéljük vagy másikat.

Barátainkat, harcostársainkat és ellenségeinket is, mindig az általuk 
vallott eszmék és a társadalmi harcban elfoglalt helyük miatt 
választottuk, és soha nem faji vagy nemzeti okokból. Mindig a 
nacionalizmus ellen harcoltunk, ami a múlt túlélése és az elnyomók 
érdekeit szolgálja. Büszkék voltunk arra, hogy internacionalisták 
vagyunk, nemcsak szavainkban, de lelkünk legmélyén is.

És most, amikor a kapitalista és állami uralom legszörnyűbb 
következményeit tekintve, még a vakok számára is látható, hogy nekünk 
volt igazunk, a legtöbb szocialista és sok anarchista a harcoló 
országokban a saját országuk kormányaihoz és burzsoáziájához 
csatlakozik, megfeledkezve a szocializmusról, az osztályharcról, a 
nemzetközi testvériségről és a többiről.

Micsoda bukás!

Lehetséges, hogy a mostani események megmutatták, hogy a nemzeti 
érzések élénkebbek, és a nemzetközi testvériség érzése kevésbé 
gyökerezik, mint gondoltuk; de ennek újabb oknak kell lennie arra, hogy 
fokozzuk, ne pedig feladjuk nacionalizmus ellenes propagandánkat. 
Ezek az események azt is megmutatják, hogy például Franciaországban 
a vallásos érzelmek erősebbek, és a papok nagyobb befolyással bírnak, 
mint képzeltük. Ez ok lenne arra, hogy áttérjünk a római katolicizmusra?

Megértem, hogy olyan körülmények merülhetnek fel, amelyek miatt 
mindenki segítségére szükség van az általános jólét érdekében: például 
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járvány, földrengés, barbárok inváziója, akik mindent megölnek és 
elpusztítanak, ami az útjukba kerül. Ilyenkor el kell felejteni az 
osztályharcot, a társadalmi különbségeket és együtt kell harcolni a közös 
veszedelem ellen; de azzal a feltétellel, hogy ezeket a különbségeket 
mindkét oldalon elfelejtik. Ha valaki földrengés idején börtönben van, és 
fennáll a veszélye annak, hogy halálra zúzzák a falak, kötelességünk 
mindenkit megmenteni, még a börtönőröket is – azzal a feltétellel, hogy a 
börtönőrök a börtönajtók kinyitásával kezdik. De ha a börtönőrök mindent 
megtesznek a foglyok biztonságos őrzésére a katasztrófa alatt és után 
is, akkor a foglyok kötelessége önmagukkal és fogolytársaikkal 
szemben, hogy a börtönőröket hagyják magukra és az alkalmat 
kihasználva mentsék magukat.

Ha a kiváltságos osztály lemondana kiváltságairól, amikor idegen 
katonák szállják meg a haza szent földjét és úgy cselekedne, mintha az 
ország valóban minden lakójának közös tulajdona lenne, akkor úgy  
helyes, ha mindenki harcol a betolakodók ellen. De ha a királyok csupán 
királyok akarnak maradni, a földesurak pedig menteni akarják birtokaikat 
és házaikat, a kereskedők pedig nem mondanak le áruikról, sőt, 
magasabb áron akarják eladni azokat, akkor a munkásoknak, a 
szocialistáknak és az anarchistáknak hagyni kell őket a saját gondjaikkal 
törődni, miközben ők is a saját dolgukkal törődnek, vagyis azzal, hogy 
megszabadulnak az országon belüli elnyomóiktól és a kívülről 
érkezettektől is.

A szocialisták és különösen az anarchisták kötelessége minden 
körülmények között, hogy megtegyenek mindent, ami az államot és a 
tőkésosztályt gyengítheti. Magatartásuk egyetlen eredőjének a 
szocializmus érdekeit vegyék; de ha nem áll módjukban, hogy saját 
ügyük érdekében hatékonyan cselekedjenek, legalább tagadjanak meg 
minden önkéntes segítséget ellenségeik ügyének, és álljanak félre, hogy 
legalább elveiket – vagyis a jövőt – megmentsék.
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Mindaz, amit az imént mondtam, elmélet, és talán elméletben elfogadják 
a legtöbben azok közül, akik a gyakorlatban éppen az ellenkezőjét 
teszik. Hogyan lehetne tehát alkalmazni a jelenlegi helyzetre? Mit kellene 
tennünk, mit kellene kívánnunk ügyünk érdekében?

A Rajna innenső oldalán azt mondják, hogy a szövetségesek győzelme a 
militarizmus végét, a civilizáció diadalát, a nemzetközi igazságosságot 
stb. jelentené. Ugyanezt mondják a határ túloldalán a német 
győzelemről.

Személy szerint, a berlini „őrült kutya” és a bécsi „vén hóhér” emberi 
értékeit tekintve, nem bízom jobban a nyavalyás cárban, sem az angol 
diplomatákban, akik elnyomják Indiát, elárulták Perzsiát, akik szétverték 
a búr köztársaságokat; sem a francia burzsoáziában, akik lemészárolták 
Marokkó bennszülöttjeit; sem a belgában, akik engedték a kongói 
atrocitásokat és nagy hasznot húztak belőlük – és most csak néhányat 
idéztem fel a bűnös cselekedeteik közül, nem is beszélve arról, amit 
minden kormány és a tőkésosztály tesz a munkások és a lázadók ellen 
saját országában.

 

Véleményem szerint Németország győzelme minden bizonnyal a 
militarizmus és a reakció diadalát jelentené; de a szövetségesek 
győzelme orosz-angol uralmat jelentene Európában és Ázsiában, 
sorkatonaságot és a militarista szellem fejlődését Angliában, és klerikális 
és talán monarchista reakciót Franciaországban.

Emellett véleményem szerint a legvalószínűbb, hogy egyik oldalon sem 
lesz végleges győzelem. Egy hosszú háború után, óriási élet- és 
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vagyonveszteséggel, mindkét fél kimerülése után valamiféle békét 
fognak kötni, minden kérdést nyitva hagyva, és ezzel előkészítve egy új, 
a mostaninál is gyilkosabb háborút.

Az egyetlen remény a forradalom;

és mivel úgy gondolom, hogy a dolgok jelenlegi állása miatt minden 
valószínűség szerint a legyőzött Németországból törne ki a forradalom, 
ezért – és csakis ezért – kívánom Németország vereségét.

Természetesen lehet, hogy tévedek a valódi helyzet megítélésében. De 
ami minden szocialista (anarchista vagy más) számára eleminek és 
alapvetőnek tűnik, az az, hogy kívül kell maradni mindenféle 
kompromisszumon a kormányokkal és a kormányzó osztályokkal, hogy 
képesek legyünk kihasználni minden kínálkozó lehetőséget, és képesek 
legyünk újraindítani és folytatni forradalmi előkészületeinket és 
propagandánkat.

1914. november.

Errico Malatesta írását fordította: Bertalan András Miklós
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