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FORDÍTÓI ELŐSZÓ

Daniel Guérin (1904–1988) eredetileg 1965-ben megírt, majd az 1968-as 
forradalmi események hatására később külön zárófejezettel is kiegészített 
könyve, az Anarchizmus — az elmélettől a gyakorlatig átfogó jellegű mű. 
Nem csupán az anarchizmus alapelveit veszi sorra, hanem — az 1960-as 
évekig — a legmeghatározóbb történelmi állomásait is áttekinti. A mű elő-
feltevései, alapvető irányvonala azonban korántsem magától értetődő — 
megértésében nagyban segíthet a szerző életútjának (vázlatos) megismerése.
 Miután felhagyott ifjúkori szépirodalmi kísérleteivel, Guérin tár-
sadalmilag mind elkötelezettebbé vált. Világnézeti szempontból sorsdön-
tő volt, hogy az apjától kapott szemlélet mellett (tolsztojánus pacifizmus 
és Dreyfus-pártiság) kialakult benne a párizsi munkásosztállyal való mély 
szolidaritás érzése. Aktivizmusa Pierre Monatte forradalmi szindikalista 
lapjába, a La Révolution prolétarienne-be [A Proletárforradalom] írt cik-
keivel kezdődött. Elutazott Libanonba, illetve Indokínába (akkoriban még 
mindkettő francia gyarmat volt), ahol a gyarmatosítás éles ellenzőjévé vált. 
Anarchizmus — az elmélettől a gyakorlatig című munkájában tetten érhető a 
szándék, miszerint az internacionalizmus jegyében meg kívánja haladni az 
eurocentrizmust (pl. a dekolonizáció tematizálásában vagy a korabeli algé-
riai események elemzésében), mely mindenképpen respektálandó. Ugyan-
akkor ezen törekvése összességében nem annyira átfogó: vizsgálódása még 
csak felületesen sem terjed ki az amerikai kontinensre (még az Egyesült 
Államokra sem!), sem — (Szovjet-)Oroszországot leszámítva — Ázsiára, 
holott mindkét esetben számos példát találhatunk az anarchista mozgalom 
tevékenységére (a magonisták mexikói forradalomban játszott szerepétől 
kezdve az argentin FORA radikális anarchoszindikalizmusán át a koreai 
anarchisták földfoglaló akcióiig az 1920-as, 1930-as évek fordulóján, nem 
is beszélve az anarchizmusnak a megélénkülő japán diák- és munkásmoz-
galomra gyakorolt hatásairól). Hovatovább ezen mozgalmak különleges 
helyzete sajátos új elemekkel is gazdagította az anarchista elméletet, me-
lyek sajnos nem jelennek meg e kötet lapjain. Pedig, ha az anarchizmustól 
elválaszthatatlannak tekintett internacionalizmust következetesen elvisz-
szük a végsőkig, szükségszerűen egy globális perspektívánál kötünk ki, 
melynek alkalmazása napjainkban aktuálisabb, mint valaha. Szerencsére 
kortárs anarchista aktivisták (pl. Peter Gelderloos: Működőképes anarchia) 
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és történészek (pl. Vadim Damier: Zabitij Internacional. Mezsdunarodnoje 
anarho-szindikalisztkoje dvizsenyije mezsdu dvumja mirovimi vojnami [A 
nemzetközi anarchoszindikalista mozgalom a két világháború között]) egy-
re sűrűbben és következetesebben alkalmazzák ezt a perspektívát, mintegy 
kitágítva a részben Guérin által is megnyitott horizontot. 
 A szerző gondolkodásmódját egyfajta „ouvrierizmus” jellemzi, 
azaz számára a munkásság harca jelentette a prioritást (jellemző, hogy Bele-
ville-ben, Párizs munkásnegyedében telepedett le). Ugyanakkor eleinte — a 
Kreml tekintélyelvű fellépésével szembeni kifogásai ellenére — vonzódott 
a Francia Kommunista Párthoz (PCF). Végül mégis a Munkásinternacio-
nálé Francia Szekciójához (SFIO), azon belül pedig a forradalmi szárnyhoz 
csatlakozott, amelyben a luxemburgista, liberter és szindikalista áramlatok 
voltak a legszámottevőbbek. Guérin szembeszegült mind a sztálinizmus, 
mind a szociáldemokrácia kísértésével, ugyanakkor a SFIO-ban uralkodó 
elektoralizmustól és korrupciótól is idegenkedett, mi több, a pártot közve-
tett módon felelősnek tartotta a fasizálódás tendenciáiért. Többek között 
ezek a körülmények és csalódások is motiválták Fasizmus és nagytőke című, 
eredetileg 1936-ban publikált, ám később, a nemzetközi fasizmus előre-
törésének és a II. világháború kitörésének hatására kibővített könyvének 
megírását, melynek zárófejezetét e kötetben most mi is közreadjuk. Leg-
fontosabb megállapításai a maguk korában éppúgy relevánsak voltak, mint 
ahogy napjainkban is annak tűnnek: a fasiszta ideológiával és rendszerrel 
szembeni proletárszervezkedés és -ellenállás szükségessége, az antifasisz-
ta harc antikapitalista küzdelem részeként való elgondolása, a fasizmussal 
szembeni különféle demokratikus kapitalista rendszerek és imperializmu-
sok – mint egyfajta kisebbik rossz – támogatásának az elutasítása stb. töret-
lenül aktuálisak és gondolatébresztők.
 Miután a forradalmi szárnyat kizárták az SFIO-ból, Guérin a Szo-
cialista Munkás- és Parasztpárt (PSOP) tagja lett. Ekkoriban közel állt hoz-
zá Trockij szemlélete (akivel levelezett is), bizonyos alapvető dolgokban (a 
fasizmus természete, internacionalizmus stb.) egyetértett vele, elriasztotta 
ugyanakkor a trockizmusban meglévő tekintélyelvűség, illetve az a gondo-
lat, hogy a bolsevizmust egyszerűen importálni kellene nyugatra. Guérin 
trockizmushoz közeli életszakaszának legfontosabb pillanata az volt, ami-
kor 1940-ben többedmagával megalapította a IV. Internacionálé Bizottsá-
gát, amelynek tagjaként a forradalmi defetizmus álláspontjára helyezkedett. 

8



FORDÍTÓI ELŐSZÓ

A háború során a földalatti trockista mozgalom keretében tevékenykedett. 
Múltjának ezen fejezete ugyanakkor nem tántorította vissza őt attól, hogy 
később pálcát törjön — a más tekintetben egyébként nagyra tartott — Troc-
kij felett a kronstadti felkelés vérbe fojtásában és az orosz forradalom auto-
riter karakterének felülkerekedésében játszott meghatározó szerepe miatt. 
 A háború után, 1948-tól végképp eltávolodott a leninista pártok-
tól (egy történelmi analógia jegyében Lenint Blanquihoz hasonlította), és 
általában véve a marxizmust le kívánta választani a bolsevizmusról. Ekko-
riban már mint „független marxista” határozta meg magát, és egyértelmű-
en úgy látta, hogy a proletariátus diktatúráját az egész munkásosztálynak 
kell gyakorolnia, nem pedig csak a forradalmi előőrsnek. 1946-ban megír-
ta az I. Francia Köztársaság (1793–1797) osztályharcairól szóló munkáját, 
amelynek népgyűléseiben felfedezni vélte egy újfajta, kifejezetten a mun-
kásosztályra jellemző demokrácia csíráit, a Kommün és a szovjetek előké-
pét. Recenziójában a marxista történész, Eric Hobsbawm úgy ítélte meg, 
hogy Guérin szemlélete Trockij és Luxemburg, valamint a liberter attitűd 
valamiféle kombinációját testesíti meg. E műre jellemző az a nézőpont és 
módszer, amely később az Anarchizmus — az elmélettől a gyakorlatig meg-
közelítéséről is elmondható, vagyis hogy a társadalom megváltoztatására 
tett radikális kísérletekben kimutatja a valóban progresszív nyomokat, az 
emancipatorikus jövő csíráit, láttatja ugyanakkor a visszahúzó, kifejezet-
ten regresszív elemeket is. Guérin nem csupán a francia, hanem az orosz 
forradalmat is ennek jegyében értelmezte, ennélfogva műveiben számos 
helyen találkozhatunk lényeglátó párhuzamokkal és analógiákkal, prece-
dens értékű történelmi előképekkel és ellentétpárokkal, melyek felmutatása 
a szerző szakavatottságát, alapos elemzőkészségét és reflektív gondolkodás-
módját példázza.
 Az 1950-es évek elején Guérin számos baloldali szocialista szerve-
zethez kapcsolódott (noha mélyebb meggyőződés nélkül), illetve közvet-
len közelségbe került olyan szellemi áramlatokkal, mint a kritikai marxista 
Frankfurti Iskola vagy a franciaországi liberter szocialista Socialisme ou 
Barbarie [Szocializmus vagy Barbárság]. 
 Akkor fedezte fel magának az anarchizmust, amikor egyúttal felfi-
gyelt az 1956-os magyarországi forradalom munkástanácsaira is. Nem 
túlzunk, ha azt állítjuk, Guérin számára az anarchizmus megtalálása nem 
volt radikális változás, hanem sokkal inkább a benne már eleve meglévő 
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— antiautoriter — tendenciák beteljesítése. Ebben a periódusban, amelyet 
saját maga „klasszikus anarchista korszakának” nevezett, két fontos művel 
is előrukkolt: az egyik természetesen a már több ízben említett és e kötetben 
első helyen közreadott Anarchizmus — az elmélettől a gyakorlatig, a másik 
pedig a Ni Dieu, ni Maître [Sem Istent, sem urat!] című grandiózus anarchis-
ta antológia — mindkettő kultikus műnek számított 1968 májusában. Míg 
Guérinnek a második világháború előtt semmilyen kapcsolata nem volt an-
archista szervezetekkel, 1945-től kezdve egyre inkább beágyazódott a moz-
galomba. Jelzésértékűnek tekinthetjük, hogy az amerikai nagykövetség azért 
utasította el vízumkérelmét, mert – a hivatalos indoklás szerint – szoros 
viszonyt ápolt a trockizmussal és az anarchizmussal. Mozgalmi aktivitásá-
nak csúcspontját alighanem az jelentette, amikor 1969-ben többedmagával 
útjára indította a számos szervezetet magába foglaló Liberter Kommunis-
ta Mozgalmat [Mouvement Communiste Libertaire] (MCL). Guérin volt 
a mozgalom lapjának, a Guerres de classes [Osztályharcok] felelőse. Mivel 
elutasította a teljes spontaneitásra vonatkozó ultrabaloldali elképzeléseket, 
idővel egy másik szervezethez, a Liberter Kommunista Munkások Egyesü-
letéhez [Union des travailleurs communistes libertaires] (UTCL) csatlako-
zott, amelynek 1988-ban bekövetkezett haláláig tagja maradt.
 Guérin számára különösen fontos volt Proudhon, akit az önigaz-
gatás első teoretikusának tekintett (szemben Marxszal, aki alig beszélt az 
önigazgatásról). Márpedig Proudhon piedesztálra emelése korántsem 
volt magától értetődő, hiszen az 1960-as években a többség sok tekintet-
ben reakciós gondolkodóként marasztalta el őt, akinek a nyomában még 
reakciósabb követők jártak. Guérin Bakunyint tekintette az első jelentős 
teoretikusnak és mozgalmárnak, aki következetesen a munkásosztály ál-
láspontjáról képviselte az anarchizmust, azonban — és ez talán e kötet leg-
meglepőbb aspektusa — Bakunyin „ikertestvérét”, pontosabban eszméinek 
továbbgondolóját, Kropotkint mint naiv, negatív értelemben utópikus gon-
dolkodót értékelte. Végül pedig érdemes felfigyelni arra is, milyen fontos 
volt Guérin számára, hogy megbecsüléssel, az árnyalatokat és ambivalenci-
ákat figyelembe véve írjon Max Stirnerről, akiben az előítéletekkel, a polgá-
ri puritanizmussal való szembeszegülést tartotta a legtöbbre. Sokan pusz-
tán szélsőséges individualistának, az anarchizmustól voltaképpen idegen 
gondolkodónak tartják Stirnert — ezzel szemben Guérin 1968 szellemének 
egyik megelőlegezőjét látta benne. Idevág, hogy a biszexuális Guérin, aki 
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nehezményezte a baloldalon is széleskörűen elterjedt homofóbiát, Stirner-
ben a szexuális forradalom egyik előfutárát vélte felfedezni. Folytatva e ve-
zérfonalat: a homoszexualitásnak a baloldalon való elfogadottságáért küz-
dő Guérint halála után, 2000-ben Frédéric Martel a „francia homoszexuális 
mozgalom nagyapjának” nevezte.
 Az Anarchizmus — az elmélettől a gyakorlatig voltaképpen az anar-
chizmus „rehabilitálását” végzi el, igyekszik megszabadítani a rátelepedett 
előítéletektől. Noha Guérin rugalmas, legalábbis ami a mozgalom külön-
böző megnyilvánulásait és tendenciáit illeti, egyáltalán nem afféle „öku-
menikus” anarchista, aki kritikátlanul kezeli a mozgalom tévútjait és vad-
hajtásait. További érdeme, hogy kerüli a hamis dilemmákat, nem sugallja 
például, hogy szemben állna egymással valamiféle szociális, közösségköz-
pontú anarchizmus az egyénre összpontosító individualista anarchizmussal 
— Guérin szerint minden valódi anarchizmus egyszerre társadalmias és az 
egyént is előtérbe helyező. E könyv szemléletének meghatározó mozzanata 
még, hogy keresi a marxizmus és az anarchizmus ötvözésének a lehetősé-
gét, nem a régmúlt konfliktusait tartva fontosnak, hanem a közös gyöke-
reket és célokat. Bár Guérin úgy véli, Maximilien Rubel túloz, amikor a 
liberter aspektusokra hegyezi ki Marx-ábrázolását, maga is egyetért azzal, 
hogy nincs értelme a vörös és fekete színek semminemű dogmatikus elvá-
lasztásának. A marxizmust illetően különösen sokra értékeli a kapitalizmus 
mélyszerkezetének megértésére irányuló törekvését, és az anarchizmus te-
kintetében is külön odafigyel azokra, akik szembeszegültek a gazdasági na-
ivitással, mint például a spanyol anarchoszindikalista közgazdász, Abad de 
Santillán. Guérin kezdetben liberter marxistának, majd liberter kommu-
nistának tartotta magát. Természetesen nem az elnevezés az igazán fontos, 
hanem a gondolat, hogy meg kell teremteni e két áramlat élő szintézisét, 
amelynek egyik megtestesítője az ő számára Rosa Luxemburg volt. (Johann 
Most vagy Szabó Ervin ez irányú törekvése e ponton szintén kiemelhető, 
még ha műveiket Guérin nem is ismerte, de legalábbis nem gyakoroltak rá 
egyértelműen kimutatható hatást.) 
 Mintegy a fenti gondolatokat ismétli, foglalja rendszerbe és egé-
szíti ki Guérin e kötetben közreadott további, Anarchizmus és marxizmus 
címet viselő tanulmánya, amely időben egyébként a legkésőbbi keletkezésű. 
Mindezen céltudatos és következetes törekvésével a szerző jelentős hozzájá-
rulást tett az anarchizmus elméleti tisztázásához, valamint szintén nem el-
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hanyagolható erőfeszítést a szocialista munkásmozgalom egységének hely-
reállítása érdekében. Ennek gyakorlati megnyilvánulásaira az anarchista és 
szocialista ifjúság Franciaországban és a (nyugati) világ más országaiban 
közös fellépéseivel már 1968 tavaszán példával szolgált.
 Kritika érheti ugyanakkor Guérinnek az anarchizmust bemutató 
munkásságát túlzott ideológia-, politika- és gazdaságközpontúsága miatt. 
Noha ezek tárgyalása kétségkívül alapos és ennélfogva fontos hozzájárulását 
jelenti az anarchizmust bemutató irodalomnak, olyan roppantul izgalmas 
és fontos témák, mint a tudomány, a nevelés-oktatás vagy a művészetek, 
teljesen hiányoznak könyve lapjairól. Holott egy ilyesfajta komplex szemlé-
letmód már csak azért is indokolt lenne, mivel a jövő liberter társadalmá-
nak elképzelt új embere hasonlóképpen összetett és sokoldalú lenne. Eli-
sée Reclus anarchizmusa például éppúgy tükröződik nagyszerű geográfiai 
munkásságában, mint ahogy Francisco Ferreré a barcelonai Modern Iskola 
racionalista szellemiségében vagy Horna (Deutsch) Katié spanyol polgár-
háború alatt készített bámulatos fényképfelvételein. Mindezen területek 
szerves részei az életnek, s szubjektív, egyéni szintre vetítve a dolgot, olykor 
fontosabbá is válhatnak, mint az időnként meddő politikai és teoretikai vi-
ták vagy a puszta „gyomorkérdés”.
 További hiányossága a kötetnek a tág értelemben vett emberi em-
ancipáció mint elméleti anarchista alapvetés (akaratlan) háttérbe szorítása, 
holott ez — még ha olykor töredékes formában is — jól tetten érhető már a 
19. századi „klasszikusoknál” is. A társadalmi forradalom által megterem-
tett osztálynélküli társadalom a proletariátus felszabadítását jelenti ugyan a 
kapitalista kizsákmányolás és a bérmunka kényszere alól, ám az anarchiz-
mus emellett éppúgy fontosnak tekinti az emberi felszabadítás-felszabadu-
lás más formáit, például a női emancipációt is. A patriarchális viszonyokból 
következő visszásságok elítélésére és egyúttal a női egyenrangúság fontos-
ságának és szükségességének hangsúlyozására a Forradalmi katekizmustól 
kezdve Louise Michel, Voltairine de Cleyre vagy Emma Goldman írásain át 
a Mujeres Libres fellépéséig a spanyol forradalom idején számtalan csodá-
latos és inspiratív példát találhatunk. S még ha a patriarchális szemlélet és 
neveltetés hatásai sok esetben a munkásmozgalomban is felütötték a fejü-
ket, összességében elvitathatatlan, hogy az anarchizmus lényegéből fakadó-
an a teljes és valódi emberi emancipáció mellett száll síkra.
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 Guérin személyét ismerve feltűnő, hogy az emberi emancipáció — 
egyébként is perifériára száműzött — kérdését Anarchizmus — az elmélettől 
a gyakorlatig című művében nem terjeszti ki a szexuális kisebbségekre, s 
máskülönben kemény állásfoglalásaitól eltérően (itt) nem áll ki határozot-
tan a velük kapcsolatos előítéletek és a diszkrimináció különféle fajtáival 
szemben. A szerző nyilvánvalóan maga is sokat vívódott ezt illetően, te-
kintve, hogy a heteroszexualitástól való eltérést még korának anarchistái is 
sok esetben megrökönyödéssel, rosszabb esetben felháborodással és/vagy 
elutasítással fogadták, melynek következményei egy időben személy szerint 
őt is negatívan érintették. E nagyon is konkrét és szomorú tapasztalatok 
és körülmények ellenére a szabad szerelem és a szexuális kisebbségek vé-
delmében tett kiállásának és kiáltásának annál inkább harsánynak kellett 
volna lennie, kiemelve, hogy egyes képviselőinek eltévelyedései ellenére az 
anarchizmusnak — az egyetemes emberi emancipáció igényéből fakadóan 
— belülről jövő és erőteljes motivációja van az eltérő szexuális orientációval 
kapcsolatos toleranciára, s az ezen csoportokhoz tartozó egyének egyenlők-
ként való társadalmi inklúziójára. 
 Ezek az egyéni eltévelyedések, gondolati vagy jellemhibák egyéb-
ként más területen is visszaköszönnek egyes anarchisták életrajzában, 
ugyanakkor ezek a következetlenségek, megtorpanások vagy visszásságok 
nem szabad, hogy elvonják a figyelmet az adott személyek elméleti és gya-
korlati tevékenységének igazán progresszív és előremutató vonásairól, me-
lyeken keresztül az anarchizmus lényege kikristályosodik és megragadható-
vá válik. Közismert — és erre könyve előszavában Guérin tesz is utalást —, 
hogy Proudhonnak számos antiszemita kijelentése volt, ugyanúgy, ahogyan 
Bakunyin időnként hajlamosnak bizonyult egyfajta germanofóbiára, a spa-
nyol polgárháború idején a CNT főtitkári tisztségét ellátó Mariano Vázquez 
pedig nem nézte jó szemmel női elvtársai (illetve általában véve a nők) meg-
növekedett társadalmi szerepvállalását. Mindebből arra a következtetésre 
jutni azonban, miszerint az anarchizmus rasszista, xenofób és nőgyűlölő 
ideológia lenne, nyilvánvalóan képtelen állítás. Annál inkább igaz ennek 
a képletnek a fordítottja: az efféle nézeteket valló egyes anarchisták, még 
ha más területeken kétségkívül fontos hozzájárulást tettek is az anarchista 
mozgalom számára, eme konkrét vonatkozásokban teljes mértékben kö-
vetkezetlenek voltak és helytelen álláspontot képviseltek, melyek egyáltalán 
nem álltak összhangban az anarchizmus elveivel és alapértékeivel. 
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 A jelen kötetben közreadott írások közös sajátossága, hogy bár 
számos vonatkozásukban történeti tárgyúak, szerzőjük nem ragad le sehol 
sem az események puszta kronologikus sorjázásánál, egyfajta lineáris törté-
netírásnál. Guérin szemléletmódja messzemenőkig problémaorientált, mű-
veiben tematikus csomópontokat határoz meg, elmélet és gyakorlati moz-
galom fejlődését, s kölcsönös egymásra hatását körültekintően és érthetően 
láttatja. Forráskezelése során a hajdani teoretikusok és mozgalmárok gon-
dolatait a maguk kontextusába ágyazva, s nem kiforgatva és saját monda-
nivalójához igazítva igyekszik közreadni. Miközben tárgyilagos elemzése-
ket végezve éleslátóan elválasztja egymástól az egyes elméletek pontjainak, 
valamint az elméletgyártók életművének progresszív és regresszív részeit, 
nem kíván valamiféle állítólagos tudományos objektivitás leplébe burkolóz-
va tetszelegni, s témáját tisztán „külső” nézőpontból szemlélni: saját nézete-
it, szimpátiáit vagy épp kritikáit időről időre nyíltan kifejezésre juttatja. Ké-
pes a tabu- és bálványdöntésre, bátran szembeszáll bármiféle ortodoxiával 
és dogmatizmussal, nevezze az magát marxistának vagy épp anarchistának. 
S teszi ugyanakkor mindezt a forradalmi gondolat magjának megőrzése és 
átmentése érdekében, egy jobb világ létrehozására irányuló, s egész életmű-
vét alapjaiban meghatározó törekvés részeként, melynek végcélja a kapita-
lizmuson túlmutató, szabad és osztálynélküli társadalom. 
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Az anarchizmus nem merev, dogmatikus eszmerendszer; történelmi körülmények hatására 
és viták hevében formálódott az idők során, még ha a legfontosabb alapértékei lényegében 
a kezdetek óta változatlanok is. A fordítók ezért bátorítják az Olvasót, hogy gondolkodó és 
cselekvő emberként használja ezt a könyvet és teszés szerint egészítse ki vagy bírálja felül a 
benne foglalt megállapításokat. A magunk részéről örömmel vennénk azt is, ha ezeket akár 
hozzánk is eljuttatná— így varázsolva a magányos könyvélményből dialógust és disputát, 
ezúton is életre keltve a holt anyagot.
Elérhetőségünk, ahová várjuk az észrevételeket, kritikákat:
losonczmark@gmail.com
poorpeter321@gmail.com
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Az anarchizmus iránt nemrég ismét felélénkült az érdeklődés. Megannyi 
művet, monográfiát szentelnek neki. Nem bizonyos azonban, hogy ez a 
„könyvészeti” igyekezet csakugyan célravezető. Az anarchizmus körvonalai 
ugyanis nehezen jelölhetőek ki. Mesteri gondolkodói szinte sohasem sűrí-
tették a gondolataikat szisztematikus értekezésekbe. Amikor alkalomadtán 
kísérleteztek vele, vékony propaganda- és népszerűsítő füzetekben tették, 
és eszméiknek csak töredékei hámozhatók ki. Mi több, az anarchizmusnak 
különböző válfajai léteznek. És a liberterek gondolataiból megannyi továb-
bi változat fakad.
 A tekintély elutasítása és az egyéni döntéshozatal elsődlegességének 
hangsúlyozása arra sarkallja a libertereket, hogy a „dogmatizmusellenessé-
get hivatásként űzzék”. „Ne legyünk egy új vallás vezetőivé”, írta Proudhon 
Marxnak, „még ha az a logika és az értelem vallása is lenne”. Így aztán a 
liberterek nézetei sokrétűbbek és cseppfolyósabbak, megragadhatatlan-
abbak, mint a tekintélyelvű szocialistáké1, akiknek az egymással versengő 
egyházaik valamiféle kánonokat, hittételeket igyekeznek a hívekre kénysze-
ríteni.
 A párizsi Conciergerie börtön irányítójának írt levelében, nem sok-
kal azelőtt, hogy a guillotine alá küldték volna, a kivégzésére váró terrorista, 
Émile Henry elmagyarázta: „ne higgyétek, hogy az anarchia valamiféle dog-
ma lenne, megtámadhatatlan doktrína, amelyet a hívei úgy tisztelnek, mint 
a muszlimok a Koránt. Nem! Az általunk követelt abszolút szabadság foly-
tonosan alakítja a gondolatainkat, új távlatokat nyit számára (összhangban 
a különböző egyének észjárásával), s kirángatja őket a szabályok és a szen-
tesített törvények szűkös kereteiből. Nem vagyunk »hívők«.” E halálraítélt 
tehát elvetette kora francia marxistáinak „vakhitét”, akik „hisznek valami-
ben csak azért, mert Guesde így mondta nekik, és nekik hitvallásuk van, és 
szentségtörés lenne megkérdőjelezniük annak bármely mondatrészét”. 
 Valójában az anarchista gondolkodás változatossága és gazdagsága, 
az ellentmondások, az alapelvek körüli viták ellenére (amelyek, mellesleg, 
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1 A „tekintélyelvű” (vagy „autoriter”) az anarchisták által használt jelző volt, és azoknak a szocialisták-
nak a jelölésére szolgált, akiket magukhoz képest kevésbé tartottak liberternek, s akikről emiatt feltéte-
lezték, hogy hatalmat akarnak.
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gyakran hamis problémákra összpontosítanak) egy sor, meglehetősen ho-
mogén gondolathalmazzal állunk szemben. Kétségtelen, első pillantásra 
úgy tűnhet, hatalmas különbség van Max Stirner (1806–1856) individua-
lista anarchizmusa és a társadalmi anarchizmus között. Azonban, ha a lé-
nyegre összpontosítunk, nyilvánvalóvá lesz, hogy a teljes szabadság, illetve 
a társadalmi szerveződés hívei közelebb állnak egymáshoz, mint ahogy azt 
ők maguk gondolhatták, vagy mint első pillantásra tűnhetne. A társadal-
mi anarchista maga is individualista. Másrészt az individualista anarchista 
maga is a társadalom híve lehet anélkül, hogy ki merné jelenteni magáról. 
 A társadalmi anarchizmus hozzávetőleges egysége onnan ered, 
hogy csaknem ugyanabban az időszakban dolgozták ki ketten, akik közül 
az egyik a másik tanítványa, ügyének folytatója volt: a francia Pierre-Joseph 
Proudhon (1809–1865) és az orosz emigráns Mihail Bakunyin (1814–1876). 
Bakunyin úgy határozta meg az anarchizmust, mint „rendkívül kifejlett, a 
végső következményekig elvitt proudhonizmust”. Ez az anarchizmus kol-
lektivistának tekinti magát.
 Követőik azonban elvetették ezt a jelzőt, és kommunistáknak ne-
vezték magukat (magától értetődő módon „liberter kommunistáknak”). Az 
egyikük, Pjotr Kropotkin (1842–1921) szintén orosz emigráns volt, aki a 
doktrínát egy utópistább és optimistább irányba hajlította el – de „tudomá-
nyos” megközelítése nem tudta leplezni annak gyengeségeit. Az olasz Errico 
Malatesta (1853–1932) ugyanakkor a merész és olykor gyerekes aktivizmus 
felé fordult, habár hajthatatlan és gyakran megvilágító vitáival gazdagította 
az anarchista gondolkodást. Később, az orosz forradalom tapasztalata révén 
jött létre az egyik legjelentősebb életmű, Voliné (1882–1945).

A 19. század végi anarchista terrorizmus olyan drámai és anekdotikus vo-
násokkal rendelkezett, és olyan véres aurával, ami megfelel a nagyközönség 
ízlésének. A maga idejében ez az egyéni energia és bátorság tiszteletet pa-
rancsoló iskolája volt, melynek érdeme, hogy felhívta a közvélemény figyel-
mét a társadalmi igazságtalanságokra; ma azonban úgy fest, hogy átmeneti 
és meddő elhajlás volt az anarchizmus történetében. Úgy tűnik, elévült. Ha 
tekintetünket — mint egy mostani kiadvány fedőlapja sugallja — Ravachol 
„boszorkánykonyhájára” irányítanánk, akkor elvétenénk vagy alábecsül-
nénk annak az eszmekörnek az alapvető jellegzetességeit, amely újraszer-
vezné a társadalmat. Ha megfelelően tanulmányozzuk ezt a koncepciót, 
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rendkívül konstruktívnak és nem destruktívnak tűnik, mint ahogy azt el-
lenfelei állítják. Az anarchizmusnak ez a konstruktív aspektusa az, amit eb-
ben a tanulmányban bemutatunk az olvasónak. De milyen jogon és milyen 
alapon? Mivel a vizsgált anyag nem elavult, hanem az élethez tartozó, és 
mert olyan problémákat vet fel, melyek időszerűbbek, mint valaha. A társa-
dalomnak szegezett harsány kihívások és a robbantgatásra való hajlam egy 
özönvíz előtti korszakhoz tartoznak és senkiben nem keltenek félelmet. Ám 
ezzel szemben az, amit a liberterek megelőlegeztek, gondolkodásra serkent. 
Ezek a sejtések, előzetes gondolatok nagyban megfelelnek korunk szükség-
leteinek, így hát hozzájárulhatnak a jövőnk építéséhez is.
 Ez a kis könyv nem kívánja megismételni az anarchizmus már 
megjelent történeteit és bibliográfiáit. Ezek szerzői tudósok voltak, akik el-
sősorban arra törekedtek, hogy egyetlen nevet se hagyjanak ki, és a felszínes 
hasonlóságoktól elbűvölve az anarchizmus számos előfutárát fedezték fel. 
Szinte ugyanilyen jelentőséget tulajdonítottak a zseniknek, illetve teljesen 
mellékes szereplőknek. Felesleges adalékok sokaságával tarkítva mesélték 
el az életüket ahelyett, hogy kellő elmélyültséggel tanulmányozták volna az 
eszméket. Tudományos köteteik az olvasót a szétszórtság, szinte összefüg-
géstelenség érzésével hagyják maguk után, aki továbbra is azt kérdezi ma-
gától, mi is valójában az anarchizmus. 
 Az általunk használni próbált módszer másféle. A liberter meste-
rek életrajzáról és gondolkodásáról feltételezzük, hogy jól ismertek. Min-
denesetre célunk szempontjából gyakran sokkal kevésbé megvilágító ere-
jűek, mint azt néhány írójuk képzeli. Voltaképpen ezek a mesterek nem 
voltak mind egész életükben anarchisták, s életművükben vannak olyan 
szakaszok, amelyeknek semmi közük az anarchizmushoz.
 Proudhon gondolkodása például életútja második szakaszában 
konzervatív fordulatot vett. A bőbeszédű és monumentális De la Justice 
dans la Révolution et dans l’Eglise [Az igazságosságról a forradalomban és az 
egyházban] (1858) című művét mindenekelőtt a vallás kérdésének szentel-
te, és annak következtetése messze nem liberter, mert — antiklerikalizmusa 
ellenére — végül a katolicizmus minden kategóriáját elfogadta, s legyőzve 
saját értékelését, azt hirdette, hogy a nép oktatásának és erkölcsi nevelésé-
nek hasznára válik a keresztény szimbolika megőrzése, utolsó szavaival pe-
dig úgy tűnt, szinte kész arra, hogy imát mondjon. Úgy tűnik, amint letette 
a tollát, imádkozásba fogott. Az emlékére való tekintettel csak mellékesen 
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említjük meg „tisztelgését a háború előtt”, nők elleni gyalázkodásait vagy 
rasszista megnyilvánulásait. Bakunyinnál az ellenkezőjéről van szó. Éppen 
élete első, zaklatott szakaszának, amikor forradalmi összeesküvő volt, nincs 
semmi köze az anarchizmushoz. A liberter eszméket csak 1864-től vallja 
magáénak, a részvételével lezajlott lengyel felkelés kudarca után. Korábban 
született írásainak nincs helyük az anarchizmus antológiáiban.
 Ami Kropotkint illeti, életművének tisztán tudományos része, 
amelynek okán a Szovjetunióban is ünnepelték, mint a nemzeti földrajz 
fénypontját, valójában idegen az anarchizmustól, amiként háborúpárti fel-
lépése is az első világháború idején.
 A történelmi és kronológiai teljesség helyett szokatlan módszerrel 
éltünk — nem az egyes személyeket mutattuk be sorrendben haladva, ha-
nem a fő témákat, amelyekre az anarchizmus épül. Szándékosan hagytuk 
ki azokat a témákat, amelyek nem kifejezetten anarchista jellegűek, mint 
például a kapitalizmus kritikája, az ateizmus, az antimilitarizmus, a sza-
bad szerelem stb. Ahelyett, hogy másodkézből származó, ennélfogva fakó 
és bizonyítékokkal alátámasztatlan magyarázatokat adnék, hagytam, hogy 
az idézetek a lehető legközvetlenebbül beszéljenek. Ezáltal az olvasó a mes-
terek gondolataihoz meleg és élő formában juthat hozzá, pont úgy, mint 
ahogy azokat eredetileg megírták.
 Másodszor, az eszmekört egy másik nézőpontból is szemügy-
re vesszük: azon nagy pillanataiban is bemutatjuk, amikor az események 
próbára tették — az 1917-es orosz forradalom, Olaszország 1918 után, az 
1936-os spanyol forradalom. Az utolsó fejezet az anarchizmus kétségtele-
nül legeredetibb alkotását tárgyalja: a munkások önigazgatását, ahogyan az 
napjaink valóságának szorításában kialakult Jugoszláviában és Algériában, 
és ki tudja, talán hamarosan a Szovjetunióban. 
 Ebben a kis könyvben az olvasó a szocializmus két felfogását — az 
egyik a tekintélyelvű, a másik a liberter — látja majd egymással szembe-
állítva és időnként egymáshoz viszonyítani. Az elemzés végére az olvasó 
remélhetőleg felteszi magának a kérdést, hogy melyik a jövő eszméje.
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Az elnevezések kérdése
Az anarchia kifejezés olyan régi, mint maga a világ. Két ősi görög szóból 
ered: an és arkhé, valami olyasmit jelent, hogy nincsen autoritás, illetve kor-
mányzat. Mivel azonban sokáig az az előítélet uralkodott, hogy az emberek 
nem képesek meglenni az egyik vagy a másik nélkül, az „anarchiát” pejora-
tív értelemben használták, mint a rendetlenség, a káosz, a szervezetlenség 
szinonimáját.
 Pierre-Joseph Proudhon híres volt csípős megjegyzéseiről (az olya-
nokról, mint hogy „a tulajdon lopás”), és anarchistának nevezte magát. 
Amikor végképp sokkolni kívánta a közönségét, 1840-ben ekképpen be-
szélgetett el a filiszterrel [a Mi a tulajdon? című mű egyik alakja — a fordí-
tók]:

„— Maga republikánus.
— Republikánus, igen: de ez alig fejez ki valamit. Res publica, 
a köz dolga (...).  A királyok is republikánusok.
— Eh! Maga demokrata?
— Nem.
— Micsoda?! Talán monarchista?
— Nem.
— Akkor alkotmánypárti?!
— Isten őrizz!
— Tehát arisztokrata?
— A legkevésbé sem.
— Vegyes kormányt szeretne?
— Még kevésbé.
— Mi hát ön?
— Anarchista vagyok.”2
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2 E szövegrész magyar változatának forrása: Bozóki András – Sükösd Miklós (szerk.): Az anarchizmus 
klasszikusai. Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, Budapest, 2009. 72–73. Lenkei Júlia eredeti fordítását 
helyenként módosítottuk. [A fordítók.]
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Az „anarchiát” olykor úgy írta, „an-archia”, hogy ezzel a módosítással is 
kikerülje ellenfelei támadásait. Proudhon, aki — a látszat ellenére — sokkal 
inkább volt konstruktív, mintsem destruktív, sok mindent értett az anarchi-
án, de mint azt látni fogjuk, rendetlenséget bizonyosan nem. Éppenséggel 
a kormányzat felelős a rendetlenségért, és hitt benne, hogy csupán egy kor-
mányzat nélküli társadalom állíthatja helyre a természetes rendet, illetve 
teremtheti újjá a társadalmi harmóniát. Azzal érvelt, hogy a nyelv nem volt 
képes más terminussal szolgálni, és úgy döntött, visszaállítja az ősrégi anar-
chia szó etimológiai jelentését.
 A viták hevében azonban önfejűen és paradox módon maga is a ren-
detlenség pejoratív értelmében használta az anarchia szót, így fokozva még 
inkább a zűrzavart. Tanítványa, Mihail Bakunyin e tekintetben követte őt.
 Sőt, Proudhon és Bakunyin még élvezték is, hogy eljátszhatnak ez-
zel a zűrzavarral, amely a szó kétfajta, egymásnak ellentmondó értelméből 
fakadt: az anarchia egyszerre volt számukra a legkolosszálisabb rendetlen-
ség, a társadalom legteljesebb szervezetlensége, emellett pedig egy giganti-
kus forradalmi változás, egy új, stabil és racionális rend alapja, amely sza-
badságon és szolidaritáson nyugszik.
 Az anarchizmus két atyjának közvetlen követői haboztak rugalma-
san használni ezt a kifejezést, mert a be nem avatottak számára csupán a ne-
gatív oldala domborodna ki, és olyan kétértelműségekre adna lehetőséget, 
ami enyhén szólva is bosszantó lenne. Rövid pályája végén Proudhon is elő-
vigyázatosabb lett, és boldogan nevezte magát “föderalistának”. Kispolgári 
örökösei „anarchizmus” helyett már „mutualizmusról” beszéltek, szocialis-
ta követői pedig „kollektivizmusról” – amelyet viszont hamarosan a „kom-
munizmus” váltott fel. A századvégi Franciaországban később Sébastien 
Faure átvett egy olyan szót, amelyet egy bizonyos Joseph Déjacque használt 
eredetileg 1858-ban, és tett újságja címévé: Le Libertaire [A Liberter]. Ma-
napság e két szó — anarchista és liberter — szabadon felcserélhető. 
 Ezeknek a kifejezéseknek van egy fő hátrányuk: nem fejezik ki az 
alapvető értelmét annak a tannak, amelyet minősíteni hivatottak. Az an-
archia igazából a szocializmus szinonimája. Az anarchista elsősorban szo-
cialista, akinek célja, hogy véget vessen az ember ember általi kizsákmá-
nyolásának. Az anarchizmus a szocialista gondolkodásnak csak az egyik 
áramlata, az az áramlat, amelynek fő komponensei a szabadsághoz való ra-
gaszkodás és az állam megszüntetésére irányuló igyekezet. Adolph Fischer 
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számára, aki a chicagói mártírok egyike volt, „minden anarchista szocialis-
ta, ám nem mindegyik szocialista feltétlenül anarchista”. 
 Egyes anarchisták úgy tartják magukról, hogy éppen ők a leghite-
lesebb és legkövetkezetesebb szocialisták, de átvették vagy hagyták, hogy 
mások a nyakukba akasszák a terrorizmus címkéjét. Ez gyakran azt okozta, 
hogy a szocialista családban egyfajta “idegen testnek” tekintették őket, és 
ez félreértések és szócsaták hosszú sorához vezetett — általában teljesen 
céltalanul. Néhány kortárs anarchista megpróbálta tisztázni a félreértése-
ket azzal, hogy egyértelműbb kifejezést használnak: liberter szocialistáknak 
vagy kommunistáknak nevezik magukat.

A zsigeri lázadás
Az anarchizmus mindenekelőtt zsigeri, belülről fakadó lázadás. Augustin 
Hamon afféle közvélemény-kutatást tartott a liberter közegben, hogy végül 
arra jusson, az anarchisták elsősorban egyéni lázadók. Elutasítják a társa-
dalmat mint egészet, oltalmazóival együtt. Max Stirner kijelentette, hogy 
az anarchista megszabadítja magát mindentől, ami szent, és véghez viszi a 
szentségtelenítés hatalmas műveletét. Az „értelem csavargói”, ezek a „jel-
lemtelen figurák”, „ahelyett, hogy érinthetetlen igazságoknak tekintenék 
mindazt, amik emberek ezreinek kínálnak vigaszt és nyugalmat, átugorják 
a hagyományőrzés gátjait, s minden további nélkül átengedik magukat a 
szemtelen bírálatukból fakadó ábrándoknak.”
 Proudhon elutasított minden „hivatalos személyt”, a filozófusokat, 
a papokat, a bírákat, az akadémikusokat, az újságírókat, a parlamentaris-
tákat stb., akik számára „a nép az a szörny, amellyel folyton küzdeni kell, 
amelyre szájkosarat kell rakni és láncra kell verni; amelyet csellel kell meg-
vezetni, akár egy elefántot vagy orrszarvút; amelyet éheztetéssel kell meg-
szelídíteni; amelynek vérét kell ontani gyarmatosítás vagy háború révén”. 
Élisée Reclus elmagyarázta, hogy a társadalom ilyeténképpen való fenntar-
tása miért felel meg a jómódúaknak: „mivel vannak gazdagok és szegények, 
uralkodók és alattvalók, urak és szolgák, cézárok, akik parancsot adnak a 
harcra, és gladiátorok, akik elmennek és meghalnak; a körültekintő embe-
reknek csupán a gazdagok és az urak oldalára kell állniuk, hogy a császárok 
udvaroncaivá tegyék magukat.”
 Állandó lázadása arra sarkallja az anarchistát, hogy együttérezzen 
a nonkonformistákkal és a törvényen kívüliekkel, hogy magáénak érezze az 
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elítéltek vagy bármely más alávetettek ügyét. Bakunyin igazságtalannak tar-
totta, hogy Marx és Engel méltánytalanul beszéltek a lumpenproletariátus-
ról, a rongyokba öltözött proletariátusról, ugyanis „benne, és csakis benne, 
nem pedig a kispolgárisággal áthatott munkásosztály rétegeiben rejlik az 
eljövendő társadalmi forradalom szelleme és ereje.”
 Balzac [az Emberi színjátékban szereplő — a fordítók] Vautrin nevű 
hősén keresztül, aki a társadalmi tiltakozás erőteljes megtestesítője, félig lá-
zadó, félig bűnöző, olyasmiket mondott ki, amiktől egyetlen anarchista sem 
határolná el magát.

Az állam horrorja
Az anarchista az államot a legvégzetesebb előítéletnek tekinti, amely az 
idők során elvakította az embereket. Stirner háborog azok ellen, akik „örök 
időktől az Állam megszállottjai”.
 Proudhon különösen hevesen tiltakozott „elménk e fantazmagóriá-
ja ellen, amelyet egy szabad és racionális lény első kötelessége a múzeumok-
ba és a könyvtárakba száműzni”, és leleplezte azt a mechanizmust, amellyel 
„ezt a szellemi hajlamot fenntartották, és amelynek varázsa legyőzhetetlen-
nek tűnt: a kormányzat mindig is az igazságosság természetes szervének és 
a gyengék védelmezőjének mutatta magát az emberek elméjében”. Gúnyoló-
dott a megrögzött tekintélyelvűeken, akik „úgy hajbókolnak a hatalom előtt, 
mint a templomőrök a szakramentum láttán”, és „kivétel nélkül minden 
pártot” támadott, amiért „tekintetüket szüntelen a tekintély felé fordítják, 
mintha csak a sarkcsillag lenne”. Arra a napra vágyakozott, amikor majd „a 
tekintély elutasítása váltja fel a belé vetett hitet és a politikai katekizmust”. 
 Kropotkin gúnyolódott azokon a polgárokon, akik a „népet vadak 
hordájának tekintették és akik tehetetlenné válnának, mihelyst a kormány-
zat megszűnne működni”. Malatesta megelőzte a pszichoanalízist, amikor 
felfedezte a szabadságtól való félelmet a tekintélyelvűek tudatalattijában.
Melyek az állam hiányosságai az anarchisták szerint?
 Halgassuk meg Stirnert: „mi ketten — az állam és én — ellenségek 
vagyunk.” „Minden állam önkényuralom, akár egy, akár sok zsarnoka van.” 
Minden állam szükségszerűen, ahogy ma mondanánk, totalitárius: „az 
államnak mindig egyetlen célja van: hogy korlátozza, ellenőrizze, aláren-
delje az egyént, és alávesse őt a közakaratnak (…). Cenzúrája, felügyelete 
és rendőrsége révén az állam megpróbál megakadályozni minden szabad 
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cselekvést, és úgy tekint erre az elnyomásra, mint kötelességére, mert az ön-
fenntartás ösztöne ezt követeli meg tőle. „Az állam nem engedi meg, hogy 
a gondolataimat teljes értékűen használjam, s hogy megosszam őket más 
emberekkel (...), kivéve, ha azok a sajátjai. (...) Egyébként befogja a számat.”
Proudhon Stirnert visszhangozza: „Az ember ember általi kormányzása 
szolgaság.” „Akárki teszi rám a kezét, hogy kormányozzon — bitorló és 
zsarnok. Ellenségemnek nyilvánítom.” S egy Molière-hez vagy Beaumar-
chais-hoz méltó tirádába kezd:

„Kormányozva lenni annyi, mint felügyelet és ellenőrzés alatt 
állni, az ilyen ember után kémkednek, irányt és törvényt szab-
nak a számára, szabályozzák, elzárják, indoktrinálják, kioktat-
ják, ellenőrzik, adót vetnek ki rá, értékelik, parancsolnak neki 
olyan lények, akiket sem a címük, sem a bölcsességük, sem 
az erényeik nem jogosítanak fel minderre. (...) Kormányozva 
lenni annyi, mintha az embert minden művelet során, min-
den ügyletben, minden mozdulat közben számon tartják és 
regisztrálják, írásba vétetik, megszámlálják, megbélyegzik, fel-
méretik, beidézik, engedélyeztetik és szabályozzák, értékelik 
és felhatalmazzák, elbocsátják, intésben részesítik, megaka-
dályozzák, megreformálják, korrigálják, kiegyenesíttetik. A 
kormányzottat a közhaszon örve alatt és a közérdek nevében 
közreműködésre késztetik, trenírozzák, zsarolják, kizsákmá-
nyolják, kisajátítják, erőszakot gyakorolnak rajta, nyomás alá 
helyezik, megtévesztik és kirabolják. Majd a legkisebb ellenál-
lást követően, az első panaszszóra elnyomják, megbírságolják, 
elfojtják, befeketítik, megszégyenítik, zaklatják, vadásznak rá, 
lefegyverzik, elverik, bebörtönzik, lelövik, golyózáport zúdí-
tanak rá, ítélkeznek felette, elítélik, elüldözik, feláldozzák, el-
adják, sőt lóvá teszik, kijátsszák, meggyalázzák, megfosztják a 
méltóságától. Íme a kormányzat, íme igazságossága, íme er-
kölcse! (...) Ó, emberfia! Hát lehetséges, hogy hatvan évszáza-
don át ilyen alávetésben volt részed?”

Bakunyin számára az állam „absztrakció, amely felfalja a népéletet”, avagy 
„hatalmas temető, amelynek árnyékában ezen absztrakció nevében nagy-
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lelkűen és boldogan feláldoznak és eltemetnek minden valódi vágyat, egy 
ország minden életerejét”.
 Malatesta szerint „a kormányzat ahelyett, hogy energiát teremtene, 
módszereivel hatalmas potenciált pazarol el, bénít meg és pusztít el.”
 A veszély annál nagyobb, minél inkább nő az állam és a bürok-
ráciája. Egy profetikus látomásában Proudhon megelőlegezte a 20. század 
legnagyobb csapását: „a funkcionalizmus tevékenysége (...) államkommu-
nizmushoz vezet, minden helyi és egyéni élet eltűnéséhez az adminisztratív 
gépezet működése közepette, valamint a szabad gondolkodás megsemmi-
sítéséhez. Mindenki a hatalom szárnyai alá akar menekülni, hogy közösségi 
életet éljen.” Ideje ennek elejét venni: „a központosítás mind erősebb (...), 
a társadalom és a kormányzat tovább nem állhatnak fenn egymással pár-
huzamosan.” „Nincs semmi az államban a hierarchia csúcsától a legalsóbb 
fokáig, ami ne adna okot a reformra, ami ne minősülne megszüntetendő 
élősködésnek, a zsarnokság megsemmisítendő formájának. S Önök az ál-
lam megőrzéséről beszélnek, hatáskörének és hatalmának a növeléséről! El 
innen, Önök egy pillanatra sem forradalmárok!”
 Bakunyinnak ugyanilyen világos és fájdalmas látomása volt az egy-
re inkább totalitáriussá váló államról. Úgy látta, hogy a világ ellenforra-
dalmi erői, amelyek „hatalmas költségvetéseken, állandó hadseregeken és 
félelmetes bürokrácián alapulnak” és „a modern centralizáció által bizto-
sított összes rettenetes cselekvési eszközzel rendelkeznek”, „óriási, elsöprő, 
fenyegető valósággá” válnak.

A polgári demokrácia ellen
Az anarchisták a tekintélyelvű szocialistáknál is erőteljesebben elítélik a 
polgári demokrácia ámításait.
 A burzsoá demokratikus állam, amelyet „nemzetnek” kereszteltek 
el, nem kevésbé félelemkeltő Stirner számára, mint a korábbi abszolutista 
állam: „az uralkodó (...) igen nyomorult volt az újhoz, a »szuverén nemzet-
hez« képest”. A liberalizmusban csak az Énnel szembeni ősrégi megvetés 
folytatását láthatjuk viszont.” „Kétségtelen, számos kiváltságot megszüntet-
tek az idők során, de kizárólag az állam javára (...), és nem azért, hogy az 
Énemet erősítsék.” 
 Proudhon úgy vélekedik, hogy „a demokrácia nem más, mint al-
kotmányos zsarnok”. A népet őseink csellel nyilvánították szuverénnek. 
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A valóságban a király utánzata, mely csak uralkodói címét tartotta meg 
pompa és nagyság nélkül. A nép uralkodik, de nem kormányoz, és szu-
verenitását az általános szavazójog időnkénti gyakorlása révén átruházza, 
három- vagy ötévente minduntalan lemondva hatalmáról. A dinasztiákat 
elűzték a trónról, ám a királyi előjog a maga sértetlenségében fennmaradt. 
Olyan emberek kezében, akiknek oktatását tudatosan elhanyagolták, a sza-
vazócédula egy ravasz csalafintaság, amely valójában az ipar, a tulajdon, a 
kereskedelem bárói koalíciójának javát szolgálja. 
 A népszuverenitás elmélete magában hordozza saját tagadását. 
Amennyiben az egész nép csakugyan szuverén lenne, nem lenne többé kor-
mányzat, sem olyanok, akiket kormányoznak. Az uralom semmivé foszla-
na. Az államnak nem lenne többé létalapja, azonossá válna a társadalom-
mal, és feloldódna az iparszervezetben.
 Bakunyin úgy látta, hogy „a képviseleti rendszer korántsem garan-
cia a nép számára, éppen ellenkezőleg, megteremti és oltalmazza a nép elle-
nében működő örök, kormányzati arisztokráciát.” Az általános választójog 
egy bűvészmutatvány, afféle csali, biztonsági szelep, álarc, amely mögött „az 
állam despotikus hatalmának valósága rejlik, amely a bankokon, a rendőr-
ségen és a katonaságon alapul”, „kiváló eszköz a nép elnyomására és tönk-
retételére, az állítólagos népakarat nevében”.
 Az anarchista nem hisz a szavazólap általi felszabadulásban. 
Proudhon, legalábbis elméletben, tartózkodott a szavazástól, úgy tartván, 
hogy „a társadalmi forradalmat kompromittálja, amennyiben politikai for-
radalom útján kerül rá sor.” A szavazás értelmetlen, gyáva tett, bűnrészesség 
a korrupt rendszerben: a rendszer korruptságához való hozzájárulás: „Ah-
hoz, hogy minden egykori párttal szemben együttesen vegyük fel a harcot, 
nem a parlamentben fogjuk megvívni a — törvényes keretek között zajló 
— csatánkat, hanem a parlamenten kívül”. „Az általános választójog ellen-
forradalmi”, és hogy osztályként léphessen fel, a proletariátusnak elsőként a 
polgári demokráciával kell szakítania.
 A militáns Proudhon azonban gyakran eltért ezen elvi álláspontjá-
tól. 1848 júniusában hagyta magát képviselővé választani, s rövid időre bel-
eragadt a parlamenti enyvbe. Kétszer egymás után, 1848 szeptemberének 
részleges választásai és december 10-ének elnökválasztása során támogatta 
Raspail jelöltségét, aki a szélsőbaloldal — akkoriban még börtönben tartóz-
kodó — szószólója volt. Hagyta magát elvakítani a „kisebbik rossz” takti-
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kája által, s inkább hajlott Cavaignac tábornok támogatására, aki a párizsi 
proletariátus hóhéra volt, a diktátorságba beletanuló Napóleon Lajos elle-
nében. Jóval később, az 1863-as és 1864-es választás során végül csakugyan 
a szavazólapok üresen hagyására biztatott, de a birodalmi diktatúra elleni 
tiltakozásból, és nem azért, mert ellenezte volna az általános szavazati jogot, 
amelyet immár „a tulajdonképpeni demokratikus alapelvnek tekintett”. 
 Bakunyin és támogatói az Első Internacionáléban tiltakoztak az el-
len, hogy a marxisták a „szavazástól tartózkodók” címkéjét ragasszák rájuk. 
Az urnák bojkottja az anarchisták számára nem hitkérdés, hanem egysze-
rűen taktika volt. Habár elsőbbséget biztosítanak a gazdasági síkon zajló 
osztályharc számára, nem igaz, hogy figyelmen kívül hagyják a politikát. 
Nem a „politikát” utasítják el, csupán a polgári politikát. Nem helytelení-
tették a politikai forradalmat, hacsak az nem előzte meg a társadalmi forra-
dalmat. Viszolyogtak a politikai mozgalmaktól, ha azok nem a munkások 
azonnali és teljes emancipációjára irányultak. Amitől féltek és amit elítéltek, 
azok a kétértelmű választási szövetségek voltak az 1848-as típusú radikális 
polgári pártokkal, vagy „népfrontokkal”, ahogy ma neveznénk őket. Attól is 
tartottak, hogy a parlamentbe beválasztott, a polgári léthez idomuló mun-
kások megszűnnek munkások lenni, s helyette államférfiak lesznek, akik 
talán polgáribbak lesznek maguknál a burzsoáknál.
 Az anarchisták viszonyulása az általános választójoghoz azonban 
messze nem logikus vagy következetes. Egyesek számára a szavazólap szük-
séges rossz. Mások, kevésbé kompromisszumkészek általában véve elítélik, 
akármilyenek is a körülmények, s a doktrinális tisztaság alapkövének tekin-
tik. Így Malatesta a franciaországi baloldali Cartel de Gauches [a baloldal 
szövetsége] 1924. májusi választásai idején elutasította, hogy engedményt 
tegyen. Elismerte, hogy bizonyos körülmények között a választásoknak „jó” 
vagy „rossz” következményeik lehetnek, s hogy a végeredmény olykor az 
anarchistákon is múlik, különösen, ha az egymással szembenálló politikai 
erők csaknem kiegyenlítettek. „De nem számít! Még ha némi előrelépés 
történhet is a választási győzelem révén, az anarchistáknak nem szabad az 
urnákhoz járulniuk.” S végül: „Az anarchisták mindig megőrzik tisztaságu-
kat és megmaradnak a tulajdonképpeni forradalmi pártnak, a jövő pártjá-
nak, mivel képesek ellenállni a választások szirénénekének.”
 Az anarchista tanok következetlenségét kiváltképp illusztrálja Spa-
nyolország esete. 1930-ban az anarchisták a polgári demokratákkal együtt 
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csatlakoztak egy közös fronthoz, hogy megdöntsék a diktátor, Primo de Ri-
vera hatalmát. A következő évben, a távolmaradásra vonatkozó hivatalos 
álláspontjuk ellenére nagy számban járultak az urnák elé az önkormányzati 
választásokon, ami a monarchia megbuktatásához vezetett. Az 1933. no-
vember 19-i választások idején energikusan érveltek a távolmaradás mel-
lett, ami egy erőszakosan munkásellenes jobboldalt juttatott vissza a ha-
talomba több mint két évre. Az anarchisták előre bejelentették, hogy ha a 
tartózkodásuk a reakció győzelméhez vezet, akkor kirobbantják a társadal-
mi forradalmat. Ezt hamarosan meg is kísérelték, hiábavalóan, óriási vesz-
teségek árán (halottak, sebesültek, bebörtönzöttek). 
 Amikor 1936 elején a baloldali pártok a népfrontban egyesültek, a 
központi anarchoszindikalista szervezet nehezen tudta eldönteni, milyen 
magatartást tanúsítson. Végül a távolmaradás mellett döntött, de habozva, 
s így a kampánya olyan lagymatag lett, hogy nem tudta megnyerni a tö-
megeket, akik már mindenképp elkötelezték magukat a választásokon való 
részvétel mellett. A választók tömegei az urnákhoz járulva biztosították a 
népfront győzelmét (263 baloldali képviselő 181 jobboldali ellenében).
 Érdemes megjegyezni, hogy az anarchisták a polgári demokráciával 
szembeni vehemens támadásaik ellenére elismerik annak viszonylag prog-
resszív jellegét. Még Stirner is, aki a legkérlelhetetlenebb, imitt-amott elis-
meri, hogy „előrehaladás” történt. Proudhon belátta: „Amikor a nép a mo-
narchikus államból egy demokratikusba lép, előrelépés történik”. Bakunyin 
pedig ezt írta: „Senki se gondolja (...), hogy a demokratikus kormányzást 
a monarchia javára kívánjuk bírálatban részesíteni. (...) A legtökéletlenebb 
köztársaság is ezerszer jobb, mint a legfelvilágosultabb monarchia. (…) A 
demokratikus rendszer a tömegeket fokozatosan neveli a közéletre”. Így 
cáfolja meg Lenin véleményét, miszerint „némely anarchisták” azt állítják, 
hogy „az elnyomás formája érdektelen a proletariátus számára.” Ez elosz-
latja Henri Arvon L’Anarchisme [Az anarchizmus] című kis könyvében ki-
fejezett félelmét is, miszerint a demokráciával való anarchista szembenállás 
összetéveszthető az ellenforradalmi demokráciaellenességgel.
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A tekintélyelvű szocializmus bírálata
Az anarchisták egységesek abban, hogy össztűz alá veszik, kíméletlen kri-
tikának vetik alá a tekintélyelvű szocializmust. A vehemens és gúnnyal teli 
támadásuk eleinte nem volt megalapozott, hiszen a primitív kommunis-
tákra vonatkozott, akiknek gondolkodását még nem termékenyítette meg a 
marxista humanizmus, vagy pedig az olyanokra, mint Marx és Engels, akik 
nem voltak annyira a hatalom és az állami irányítás hívei, mint az anarchis-
ták sugallták. 
 A 19. századi szocialista gondolkodásban még embrionális és fej-
letlen tekintélyelvű tendenciák napjainkra azonban elszaporodtak. Ha eze-
ket a torz fejleményeket vesszük figyelembe, az egykori anarchista kritika 
máris kevésbé tűnik tendenciózusnak és igazságtalannak; éppenséggel pro-
fetikus csengése van.
 Stirner a kommunizmus számos premisszáját elfogadta, de csak a 
következő megszorítással: a mai társadalom áldozatai számára kommunis-
ta hitük kinyilvánítása a teljes felszabadulásukhoz vezető út első állomása, 
viszont csupán akkor mentesülnek teljesen az „elidegenedéstől” és lesznek 
igazán képesek egyéniségük kibontakoztatására, ha meghaladják a kom-
munizmust is.
 Stirner szerint a munkás a kommunista rendszerben a munkások 
társadalmi uralmának alávetettje marad. Munkáját a társadalom kényszerí-
ti rá, és számára az továbbra is feladat marad.
 Nem írta-e a kommunista Weitling, hogy „a képességek csak addig 
a fokig fejlődhetnek ki, hogy ne zavarják meg a társadalom harmóniáját”? 
Erre Stirner azt válaszolta: „akár egy zsarnokhoz, akár Weitling »társadal-
mához« lennék hű, ugyanolyan jogfosztottságtól szenvednék.”
 A kommunizmus szinte nem is foglalkozik azzal, ami a munkás 
mögött megbújik, magával az emberrel, az egyén szabadidejével. Figyel-
men kívül hagyja a lényeget: nem teszi lehetővé a számára, hogy magát 
mint individuumot élvezze, miután termelőként elvégezte a feladatát. Stir-
ner mindenekelőtt azt a veszélyt látta, hogy a kommunista társadalomban 
a termelési eszközök kollektív kisajátítása a jelenleginél is túlzóbb hatalmat 
adna az államnak: 

„Minden egyéni tulajdon felszámolásával a kommunizmus 
még inkább függővé tesz engem másoktól, a társadalom ál-
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talánosságától vagy összességétől, és annak ellenére, hogy va-
dul támadja az államot, valójában létre kívánja hozni a maga 
államát, (...) egy olyan állapotot, amely megbénítja cselekvési 
szabadságomat és szuverén hatalomként kerekedik fölém. A 
kommunizmus teljes joggal dühös azon sérelmek miatt, me-
lyeket az egyéni tulajdonosoktól szenvedek el, de az a hatalom, 
amelyet a totális társadalom kezébe kíván adni, még ennél is 
rettenetesebb.”

Proudhon hasonlóképpen tiltakozott „a kormányzati, diktatórikus, auto-
riter, doktriner kommunista rendszerrel” szemben, amely „a közösségnek 
teljesen alárendelt egyén elvéből indul ki”. A kommunista állameszme pon-
tosan ugyanaz, mint a régi uraságoké, sőt sokkal kevésbé szabadelvű: „akár-
csak egy hadsereg, amely eltulajdonította az ellenség ágyúit, a kommuniz-
mus nem tesz mást, mint hogy a saját fegyverzetét fordítja a tulajdonosok 
seregével szembe. A rabszolga mindig utánozza az urát.” Proudhon továbbá 
a következő szavakkal írja le azt a politikai rendszert, amelyet ő a kommu-
nistáknak tulajdonít: 

„Afféle tömör demokrácia, amely látszólag a tömegek diktatú-
ráján alapul, ám a tömegeknek valójában nincs más hatalmuk, 
mint hogy bebiztosítsák általános szolgaságukat, a vén abszo-
lutizmustól kölcsönzött alábbi jelszavak nevében:
»a hatalom oszthatatlansága«;
»mindent magába szippantó központosítás«;
»minden — bomlasztónak vélt — egyéni, testületi vagy helyi 
gondolat szisztematikus megsemmisítése«;
»egy inkvizitórius rendőri erő«.”

A tekintélyelvű szocialisták a „felülről szerveződő forradalomra” buzdíta-
nak. „Úgy tartják, hogy a forradalmat követően is szükség lesz az állam-
ra. Megőrzik, sőt még ki is terjesztik az államot, a hatalmat, az autoritást, 
és a kormányzatot. Mindössze az elnevezéseken változtatnak (...), mintha 
elegendő lenne csak a kifejezéseken alakítani, hogy a dolgok megváltozza-
nak!” Végül Proudhon így tréfálkozott: „A kormányzat természete szerint 
ellenforradalmi. (...) Helyezd Páli Szent Vincét a hatalomba, s egy Guizot 
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vagy egy Talleyrand lesz belőle”.
 Bakunyin kibővítette a tekintélyelvű kommunizmus bírálatát. 

„Megvetem a kommunizmust, mert a szabadság tagadása, és 
szabadság híján semmi emberit nem tudok elképzelni. Nem 
vagyok kommunista, mert a kommunizmus a társadalom 
minden hatalmát koncentrálja és beolvasztja az államba, s 
mert szükségszerűen a tulajdon állami kézben való központo-
sításához vezet, míg én az állam megszüntetését kívánom. Az 
állami gondoskodás tekintélyelvének teljes megsemmisítését 
kívánom, amely az emberek erkölcsössé és civilizálttá alakítá-
sa örvén mindmáig aláveti, elnyomja, kizsákmányolja és meg-
alázza őket. Olyan társadalom és olyan kollektív vagy társadal-
mi tulajdon megszervezését kívánom, amely szabad társulás 
révén jön létre, s nem fentről vezénylik, bármiféle tekintéllyel 
az élen. (...) Ebben az értelemben én kollektivista vagyok, és 
semmi esetre sem kommunista.”

Nem sokkal ezen 1868-as beszédét követően Bakunyin csatlakozott az 
Első Internacionáléhoz, ahol a hozzá hasonlóan gondolkodókkal együtt 
nem csupán Marxszal és Engelsszel került összetűzésbe, hanem másokkal 
is, akik sokkal sebezhetőbbek voltak, mint a tudományos szocializmus két 
alapítója. Egyfelől ott voltak a német szociáldemokraták, akik számára az 
állam fétis volt, és szavazólapok, választási szövetségek révén igyekeztek 
valamiféle ellentmondásos „népállamot” (Volksstaat) megteremteni. Más-
felől szembekerültek a blanquistákkal, akik egy forradalmi kisebbség által 
létrehozott ideiglenes diktatúra mellett szálltak síkra. Bakunyin elkesere-
dett harcot folytatott e két különböző, de egyaránt tekintélyelvű felfogással, 
amelyeket illetően Marx és Engels – taktikai okokból – haboztak, ugyan-
akkor amelyeket később, az anarchista kritika zaklatásának hatására, töb-
bé-kevésbé maguk is elvetettek.
 A Bakunyin és Marx közötti súrlódások azonban főként abból 
adódtak, hogy utóbbi szektás és személyeskedő módon próbálta irányítani 
az Internacionálét, különösen 1870 után. Ebben a vitában, amelynek tétje a 
szervezet és ennélfogva a nemzetközi munkásmozgalom feletti ellenőrzés 
volt, kétségtelen, hogy mindkét élharcos követett el hibákat. Bakunyinnak 
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is több mindent fel lehet róni, s a Marx elleni támadása gyakran méltány-
talan, hiányzik belőle a jóhiszeműség. Azonban — s a mai olvasó számára 
ez a fontos — elvitathatatlan érdeme, hogy már az 1870-es években riadót 
fújt bizonyos, a munkásmozgalom szervezésével és a „proletárhatalommal” 
kapcsolatos elképzelésekkel szemben, melyek jóval később eltorzították az 
orosz forradalmat. Úgy hitte, olykor igazságtalanul, olykor megalapozot-
tan, hogy a marxizmusban megvan a csírája annak, amiből később leniniz-
mus lett, majd annak rákfenéje, a sztálinizmus.
 Bakunyin rosszindulatúan olyan gondolatokat tulajdonított Marx-
nak és Engelsnek, amiket ők sohasem fogalmaztak meg nyíltan, ha egyálta-
lán gondoltak ilyesmire: 

„Azt mondják majd, nem lehet minden munkás tudóssá; s 
nem elegendő-e, ha a szervezet [az Internacionálé] tagjai kö-
zött lesznek azok, akik a szocializmus tudományát, filozófiáját 
és tudományát olyan tökéletesen elsajátították, amennyire ez 
napjainkban lehetséges, hogy a többség (…) biztos lehessen 
abban, hogy a proletariátus végső emancipációja felé vezető 
helyes úton marad (…) egyszerűen az ő utasításaik hűséges 
követelésével? (...) Hallottuk már ezt az eszmefuttatást min-
denféle finom és ügyes célozgatásokon keresztül kifejteni, de 
sosem nyíltan kifejezve – ehhez nem elég bátrak és nem elég 
őszinték.”

Bakunyin folytatta kirohanását:

„Abból az alapelvből kiindulva (…), hogy elfogadják annak 
elvét, hogy (...) a gondolkodás elsődleges az élethez, az elvont 
elmélet pedig a társadalmi gyakorlathoz képest, s abból fa-
kadóan, hogy a szociológiai tudománynak kell a társadalmi 
felkelések és átalakulások alapjául szolgálnia, szükségképpen 
arra a következtetésre jutnak, hogy mivel a gondolkodás, az 
elmélet és a tudomány – legalábbis egyelőre – kisszámú em-
bernek a kizárólagos tulajdona, ennek a kisebbségnek kell irá-
nyítania a társadalmi életet.”
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Az állítólagos „népállam” nem lesz más, mint a néptömegeken uralkodó 
despotikus kormányzat, a valódi vagy állítólagos tudósok új, korlátozott lét-
számú arisztokráciájával.
 Bakunyin őszintén csodálta Marx szellemi képességeit, és oroszra 
fordította legjelentősebb művét, A tőkét [a Bakunyin által megkezdett for-
dítást valójában Nyikolaj Danielson fejezte be — a fordítók], s egészében 
elfogadta a történelem materialista koncepcióját. Mindenki másnál több-
re tartotta Marx elméleti hozzájárulását a proletariátus felszabadulásának 
kérdéséhez. Ám semmiképpen nem értett egyet azzal, hogy valamiféle in-
tellektuális felsőbbrendűség révén bárki jogot formálhasson arra, hogy ve-
zesse a munkásmozgalmat: 

„Az ember felteszi magának a kérdést, hogy egy olyan intelli-
gens ember, mint Marx, a józan ész és a történelmi tapasztalat 
ellenében hogyan adhatta a fejét olyan eretnekségre, miszerint 
egy csoportnyi egyén, legyen bármily intelligens és jószándékú 
is, egy forradalmi mozgalom és a proletariátus gazdasági szer-
vezetének lelkévé, egyesítő és irányító akaratává válhat min-
den országban. (…) Egy egyetemes diktatúra megteremtése 
(...) valamiképpen a világforradalom főmérnökének feladatát 
látná el, szabályozva és irányítva minden nemzet tömegeinek 
lázadó mozgalmait, mint ahogyan egy gépet irányítanak. (…) 
Egy ilyen diktatúra létrehozása önmagában is ellehetetlenítené 
a forradalmat, megbénítana és eltorzítana minden népmoz-
galmat. (...) És mit gondoljunk egy olyan nemzetközi kong-
resszusról, amely e forradalom állítólagos érdekében diktató-
rikus hatalommal felruházott kormányt kényszerít a civilizált 
világ proletariátusára?”

Kétségtelen, hogy Bakunyin eléggé elferdítette Marx gondolatait, amikor 
egy ilyen általánosan tekintélyelvű koncepciót tulajdonított neki, a III. 
Internacionálé tapasztalatai azonban azóta megmutatták, hogy a veszély, 
amelyre figyelmeztetett, végül is megvalósult. 
 Az orosz számkivetett nem kevésbé volt előrelátó a kommunista 
rendszerben az állami ellenőrzés veszélyeit illetően sem. Szerinte a „doktri-
ner” szocialisták törekvései „új járomba hajtanák a népet”. Kétségtelen, az 
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anarchistákhoz hasonlóan ők is elismerik, hogy minden állam egyfajta já-
rom, ám azt állítják, hogy csak diktatúra — természetesen az övék — te-
remtheti meg a népek szabadságát; amire a válasz az, hogy minden dikta-
túra arra törekszik, hogy a lehető legtovább fennmaradjon. Ahelyett, hogy 
lehetővé tennék a proletariátus számára az állam lerombolását, „át kívánják 
menteni (...) a magukfajta jótevők, gyámok és tanítók, a kommunista párt 
vezetői számára.” Ám akkor, amikor belátják, hogy egy efféle kormányzat, 
„akármilyen demokratikus formája legyen is, valódi diktatúra lesz”, azzal 
áltatják magukat, hogy az „csak átmeneti és rövid életű lesz”. De nem! Vá-
gott vissza Bakunyin. Ez az állítólagos átmeneti diktatúra elkerülhetetle-
nül „az állam újbóli kiépítéséhez, privilégiumainak, egyenlőtlenségeinek és 
mindenféle elnyomásának felelevenítéséhez”, s a kormányzati arisztokrácia 
létrehozásához vezet, amely „újrakezdi a kizsákmányolást és az uralkodást 
a közjó vagy az állam megmentése nevében”. S ez az állam „annál abszo-
lútabb lesz, mert despotizmusát gondosan elrejtik (…) a népakarat iránti 
alázatos tisztelet mögé.”.
 A mindig megvilágító erejű Bakunyin hitt az orosz forradalomban: 
„Ha a nyugati munkások sokáig késlekednek, az orosz parasztok szolgálnak 
majd példaként számukra”. Az oroszországi forradalom lényegében „anar-
chisztikus lesz. Ám jó lesz vigyázni! A forradalmárok egyszerűen folytat-
hatják Nagy Péter államát, amely „a népélet minden megnyilvánulásának 
felfüggesztésén (…) alapult”, elvégre „még ha az állam címkéjét és formáját 
meg is változtatják, az alapja változatlan marad”. Vagy el kell pusztítani az 
államot, vagy „meg kell békélni századunk legaljasabb és legveszélyesebb 
hazugságával (…): a vörös bürokráciával”. Bakunyin ezt a következőkép-
pen foglalta össze: „Fogjátok a legradikálisabb forradalmárt és helyezzétek 
egész Oroszország trónjára, vagy adjatok neki diktátori hatalmat (...), s ke-
vesebb mint egy év alatt rosszabb lesz magánál a cárnál!”
 Miután végbement az orosz forradalom, Volin, aki az élharcosa, 
szemtanúja és történetírója volt, megállapította, hogy az események igazol-
ták az anarchista tanítók leckéit. Csakugyan, a szocialista hatalom és a tár-
sadalmi forradalom „egymásnak ellentmondóak”, képtelenség kibékíteni 
őket: 

„Az a forradalom, amelyet az államszocializmus inspirál, és 
amely ezt a formát veszi fel, még ha »ideiglenesen« és „átme-

39



DANIEL GUÉRIN ANTOLÓGIA

netileg« is, elveszett, tévúton halad, lefelé a meredek lejtőn. 
(...) Minden politikai hatalom elkerülhetetlenül kiváltságos 
helyzetbe hozza azokat, akik gyakorolják. (...) Hatalmukba 
kerítve, uralva és béklyóba verve a forradalmat, a hatalmon le-
vők kénytelenek megteremteni azt a bürokratikus és kénysze-
rítő apparátust, amely minden hatalom számára létfontosságú, 
amely fenn kívánja tartani önmagát, irányítani és parancsol-
gatni akar – azaz »kormányozni«. Ilyen módon (...) valamiféle 
új nemességet teremt (...): vezetőket, funkcionáriusokat, kato-
nákat, rendőröket, a hatalmon levő párt tagjait. (...) Minden 
hatalom igyekszik többé vagy kevésbé a kezébe venni a társa-
dalmi élet irányítását. A tömegeket passzivitásra ítéli, puszta 
létével elfojtja a kezdeményezés szellemét. (...) A kommunista 
hatalom (...) valóságos bunkósbot. (...) »Tekintélytől« eltelve 
(...) fél minden szabad cselekedettől. Minden önálló kezde-
ményezés azonnal gyanúsnak, fenyegetőnek tűnik a számára, 
(...) mert kizárólag ő akarja kezében tartani a kormányrudat. 
Bármilyen egyéb kezdeményezést a felségterületére való beha-
tolásnak és előjogai megsértésének, ennélfogva pedig elfogad-
hatatlannak tekint.”

Az anarchisták továbbá kategorikusan tagadják az „ideiglenes” és „átme-
neti” szakaszok szükségességét. Az 1936-os spanyol forradalom előestéjén 
Diego Abad de Santillán a tekintélyelvű szocializmust a következő dilemma 
elé állította: „A forradalom vagy társadalmi jóléletet ad a termelőknek, vagy 
nem. Ha igen, akkor a termelők megszervezik maguknak a kollektív terme-
lést és elosztást, és az államnak nem marad semmi szerepe. Ha nem adja 
meg számukra, akkor a »forradalom« csupán ámítás, s az állam továbbra is 
fennmarad.” Mondhatjuk, hogy a dilemma itt leegyszerűsített, ám nem az, 
hogyha a szándékot tartjuk szem előtt: az anarchisták nem olyan naivak, 
hogy azt higgyék, az állam maradványai egyik napról a másikra eltűnnek, 
de megvan bennük az akarat, hogy a lehető leggyorsabban elsorvasszák 
őket, míg ezzel szemben a tekintélyelvűek megelégszenek egy átmeneti ál-
lam fennmaradásának gondolatával, amelyet önkényesen „munkásállam-
ként” írnak le. 
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Inspirációs források: Az egyén
A tekintélyelvű szocializmus korlátaival és hierarchiáival az anarchizmus a 
forradalmi energia két forrását szegezi szembe: az egyént és a tömeg spon-
taneitását. Némely anarchista inkább individualisztikus, mint szociális, 
néhányan mások inkább szociálisak, mint individualisztikusak. Nem lehet 
azonban elképzelni olyan libertert, aki nem individualista. Augustin Ha-
mon korábban említett felmérésének eredményei megerősítik ezt az elem-
zést. 
 Stirner rehabilitálta az egyént egy olyan korszakban, amikor a fi-
lozófiában a hegeliánus individualizmusellenesség uralkodott, és amikor a 
társadalomkritika terepén a reformerek többsége a burzsoá egoizmus gaz-
tetteit látva annak ellentétébe csapott át: avagy a „szocializmus” kifejezés 
nem épp az „individualizmus” antonimájaként jött létre?
 Stirner kiemeli az egyén mint „egyediség”, szingularitás belső ér-
tékét, mint aki semmi máshoz nem hasonló, s akit a természet megismé-
telhetetlenként teremtett (ezt az elképzelést napjaink biológiai kutatásai 
is megerősítették). Ez a gondolkodó sokáig elszigetelt maradt anarchista 
körökben, mint afféle különc, akit csupán az individualista értelmiségiek 
kicsiny szektája követett. Manapság gondolatainak nagysága és merészsé-
ge teljes fényében tündökölhet. Úgy tűnik, hogy a mai világ azt a felada-
tot tűzte ki maga elé, hogy megmentse az egyént az elidegenedés minden 
olyan formájától, amely összezúzza őt az egyéni rabszolgaságtól a totalitári-
us konformizmusig. Simone Weil egy nevezetes, 1933-as cikkében arra pa-
naszkodott, hogy a marxista irodalomban nem talál választ azokra a kérdé-
sekre, amelyek az egyén védelmének szükségletéből adódnak a klasszikus 
kapitalista elnyomást követő újfajta elnyomással szemben. Stirner már a 19. 
század közepén nekilátott, hogy betöltse ezt a számottevő űrt. 
 Mint eleven stílusú szerző, csattanós aforizmák révén fejezte ki ma-
gát: „Ne a magatokról való lemondásban keressétek a szabadságot, amely 
éppen önmagatoktól foszt meg benneteket, hanem inkább fürkésszétek 
magatokat. (...) Mindannyian legyetek mindenható Én-ek.” Nincs másik 
szabadság, csak az, amelyet az egyén magának meghódít. A szabadság 
megadása vagy kikényszerítése nem szabadság, hanem „lopott holmi”. „Én 
vagyok az egyetlen bírája az arról való döntésnek, hogy igazam van-e vagy 
sem.” „Csupán arra nincs jogom, amit nem a szabad szellememből fakadó-
an teszek.” „Jogod van annak lenni, amire az erődből futja.” „Amit teszel, 
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egyedi egyénként teszed.” „Sem az állam (?), sem a társadalom, sem az em-
beriség nem uralhatja ezt az ördögöt.”
 Hogy felszabadulhasson, az egyénnek először is szemügyre kell 
vennie azt a szellemi terhet, amelyet szülei és nevelői ráraktak. Bele kell 
fognia a „szentségtelenítés” nagyszabású vállalkozásába, kezdve az úgy-
nevezett polgári erkölccsel: „Mint szülőatyja, a burzsoázia, maga is még 
mindig túlontúl közel van a vallás mennyországához, nem elég szabad, és 
kritikátlanul kölcsönveszi a burzsoá törvényeket, hogy átültesse azokat a 
saját földjébe, ahelyett, hogy új és független tanokat dolgozna ki.”
 Stirnert különösen a szexuális erkölcs hozta ki a sodrából. A keresz-
ténység „szenvedélyellenes machinációit” a laikusok egyszerűen átvették. 
Elutasították a hús hívó szavát, és minden buzgalmukat szembefordították 
vele. „Az erkölcstelenség arcába köptek.” A kereszténység által elhintett er-
kölcsi előítéletek különösen a néptömegekben vertek erős gyökeret: „A nép 
dühödten hívja segítségül a rendőrséget mindennel szemben, amit erkölcs-
telennek vagy egyszerűen csak helytelennek tekint, s a köz ezen morális 
szenvedélye hatékonyabban védi a rendőrség intézményét, mint amire bár-
mely kormányzat képes lehet.”
 Napjaink pszichoanalízisét előrevetítve Stirner megvizsgálja és 
elítéli a szülői erkölcsi értékek belsővé tételét. Gyerekkorunktól fogva er-
kölcsi előítéletekkel vagyunk tele. A morál „belső erő lett, amely alól nem 
vonhatom ki magamat,” „despotizmusa tízszer rosszabb, mint korábban, 
mert a tudatomban zakatol.” „A fiatalokat tömegével az iskolába tereljük, 
hogy megtanulják, amiről a régiek fecsegtek, s ha majd fejből fújják, akkor 
felnőtté nyilvánítjuk őket.” Stirner bálványrombolónak nyilvánította magát: 
„Isten, a lelkiismeret, a kötelességek és a törvények mind az értelmünket és 
a szívünket átható tévedések”. Az ifjúságot elcsábítók és megrontók a papok 
és a szülők, akik „rossz irányba terelik a fiatal szíveket és elbutítják az ifjú 
koponyákat”. Ha létezik „ördögtől való” dolog, akkor az minden bizonnyal 
ez a hamis isteni hang, amelyet a tudatba plántáltak.
 Az egyén rehabilitálása közben Stirner a freudi tudatalattit is felfe-
dezte. Az én nem felfogható. Vele szemben „a gondolkodás, a megismerés 
és a szellem birodalma semmivé foszlik”. Kifejezhetetlen, elgondolhatatlan, 
megragadhatatlan. Stirner ezen élénk aforizmáiban mintha az egzisztencia-
lista filozófia első visszhangjait hallanánk: „Egy hipotézisből indulok ki, ön-
magamat tekintem hipotézisnek. (...) Kizárólag a saját szórakoztatásomra 
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és megelégedettségemre használom. (...) Csak azért létezem, mert táplálom 
magamat. (...) Mintegy magamba szívódom, tehát vagyok.”
 Természetesen a Stirnert melegítő képzelet lángja olykor paradoxo-
nokhoz vezet. Néha elejt egy-egy aszociális aforizmát, és eljut arra a pontra, 
hogy társadalomban élni lehetetlenség: „Nem a közös, hanem a különálló 
életre törekszünk”. „A nép a halál! Üdv Önmagamnak!” „A nép szerencséje 
az én szerencsétlenségem.” „Ha számomra jó, akkor jó. Lehetséges, hogy 
mások számára nem az, de ez az ő dolguk, nem az enyém; gondoskodjanak 
magukról!”
 De ezek az olykori kitörések talán nem képezik alapvető részét a 
gondolkodásának, és remeteszerű hőzöngése ellenére vágyakozik a közös-
ségi életre. Mint a legtöbb elszigetelt, elzárt, befelé forduló ember, őt is kí-
nozza az iránta való kínzó nosztalgia. Azoknak, akik megkérdezték, hogy 
tudott társadalomban élni kizárólagosságával, azt válaszolta, hogy csak az 
az ember tud kapcsolatot teremteni társaival, aki megértette saját »egyedi-
ségét«. Az egyénnek szüksége van segítségre és barátra; ha például könyvet 
ír, szüksége van olvasókra. Azért társul másokkal, hogy növelje erejét és a 
közös erő révén jobban ki tudja magát teljesíteni, mint egymagában. „Ha 
milliók állnak melletted, hogy megvédjenek, együtt hatalmas erővé válhat-
tok és könnyedén győzelmet arathattok.” De csupán egy feltétellel: a má-
sokkal való viszonynak önkéntesnek, szabadnak és bármikor megszakítha-
tónak kell lennie. Stirner különbséget tesz a már kialakított, s kényszernek 
tekintett társadalom, illetve a társulás között, amely egy szabad cselekvés: 
„A társadalom igénybe vesz téged, neked viszont hasznodra van a társulás”. 
Kétségtelen, a társulás áldozathozatallal, a szabadság korlátozásával jár, de 
ez az áldozat nem a közjóért történik: „A saját személyes érdekem az, amely 
erre késztet.”
 Az egyetlen és tulajdona nagyon aktuális problémákat érintett, fő-
képp amikor a politikai pártok kérdésével foglalkozott, különös tekintettel 
a kommunistákra. Kíméletlen kritikusa volt a pártok konformizmusának: 
„Az embernek mindenhol és mindenhová követnie kell a pártját; feltétlenül 
helyeselve és védelmezve annak alapelveit.” „A tagok (...) meghajolnak a 
párt legapróbb óhajai előtt is.” A pártprogramnak számukra „bizonyosnak 
és kétségbevonhatatlannak kell lennie. (...) Az embernek testestül-lelkestül 
kötődnie kell a párthoz. (...) Bárkit, aki egyik pártból a másikba lép, máris 
renegátnak minősítenek.” Stirner szerint egy monolit párt nem társulás töb-
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bé; csupán egy hulla. El is utasította az efféle pártot, de nem általában véve a 
politikai társulást. „Mindig elegendő embert találok, akik társulni akarnak 
velem anélkül, hogy közben felesküdnének a zászlómra.” Úgy érezte, csakis 
akkor lenne képes újból csatlakozni egy párthoz, ha az „nem tartalmazna 
semmi kötelezőt”, az ő csatlakozásának egyetlen feltétele, hogy a párt „ne 
tartsa a markában”. „A párt semmi több, mint egy párt, amiben részt vesz.” 
„Szabadon társul, s hasonló módon veszi vissza a szabadságát.”
 Stirner eszmefuttatásának egyetlen gyengepontja van, bár ez töb-
bé-kevésbé minden írásának alapját képezi: az egyén egyediségről alkotott 
elképzelése nem csupán „egoisztikus”, az Én javát szolgáló, hanem a kö-
zösségre is érvényes. Az emberi társulás csakis akkor termékeny, ha nem 
őrli fel az egyént, hanem épp ellenkezőleg, kibontakoztatja kezdeménye-
zőképességét és teremtő energiáját. Egy párt ereje vajon nem az őt alkotó 
egyének erejéből áll össze?
 Az említett mulasztás annak tudható be, hogy az egyén és a közös-
ség stirneri szintézise hiányos és befejezetlen maradt. E lázadó gondolkodá-
sában a társadalmi és az antiszociális összeütközik, és nem mindig oldódik 
fel. Később joggal marasztalták el őt ezért a társadalmi anarchisták.
 Annál is inkább felrótták ezt Stirnernek, mert rosszul informáltan 
elkövette azt a hibát, hogy Proudhont a tekintélyelvű kommunisták közé 
sorolta, mint aki a „társadalmi kötelezettség” nevében elítélt minden egyéni 
törekvést. Igaz, hogy Proudhon kigúnyolta az egyén Stirner-féle „imáda-
tát”3, de az egész életműve a szintézis, vagy inkább az „egyensúly” keresése 
volt az egyén és a társadalom érdekei, az egyéni hatalom és a kollektív hata-
lom között. „Ahogyan az individualizmus ősi emberi vonás, úgy a társulás 
kiegészítője neki.” „Egyesek úgy tartják, hogy az ember csak a társadalom 
révén értékes, (...) és hajlamosak feloldani az egyént a kollektivitásban. Ilyen 
(...) a kommunista rendszer, amely a személyiség leértékelése a társadalom 
nevében. (...) Ez zsarnokság, misztikus és névtelen türannisz, nem pedig 
társulás. (...) Amikor a személyiséget megfosztják előjogaitól, a társadalom-
ról kiderül, hogy éltető erő nélkül marad.”
 Másfelől Proudhon elutasította az individualista utópiát, amely 
csupán halmozza az egymástól független, szerves kapcsolatot nélkülöző, 
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a közösség ereje nélküli egyéneket, és ennélfogva képtelen megoldani az 
érdekegyeztetés problémáját. Következtetése tehát: sem kommunizmust, 
sem korlátlan szabadságot. „Túlontúl sok kölcsönös érdekünk, túlontúl sok 
közös dolgunk van.”
 Bakunyin szintén individualista és szocialista volt. Szüntelenül is-
mételgette, hogy szabad társadalmat csakis a szabad egyénből kiindulva 
lehet majd megteremteni. Akármikor az egyes csoportoknak biztosítandó 
jogokról beszélt, mint például az önrendelkezés vagy a kiválás joga, min-
dig gondosan ügyelt arra, hogy az egyén legyen az első, aki élvezi ezeket a 
jogokat. Az egyén csupán annyiban tartozik kötelezettségekkel a társada-
lomnak, amennyiben szabadon beleegyezett abba, hogy a részévé váljon. 
Mindenki szabadon társulhat vagy kiválhat, s ha úgy kívánja, „elmehet a 
sivatagba élni, vagy az erdőkbe a vadállatokkal”. „A szabadság minden em-
beri lény abszolút joga arra, hogy a tetteiért a saját lelkiismerete büntesse, 
hogy a saját akaratával összhangban cselekedjék, s hogy mindenekelőtt sa-
ját magának tartozzon felelősséggel.” A felelősséget illetően az egyén által 
választott társadalom, amelynek részese kívánt lenni, csak másodlagos té-
nyezőként jelenik meg. A társadalomnak több kötelessége van, mint joga. 
Amennyiben az egyén immár felnőtt, a társadalom nem „felügyelheti, nem 
léphet fel vele szemben tekintélyként”, hanem tartozik neki azzal, hogy „vé-
delembe vegye a szabadságát”.
 Bakunyin nagyon messzire ment azzal, hogy „abszolút, teljes sza-
badságot” kívánt a gyakorlatban: jogom van arra, hogy a személyiségemmel 
tetszés szerint rendelkezzem, hogy dolgozzak vagy semmitevő legyek, hogy 
tisztességesen a saját munkámból éljek vagy hogy ne restelljem kihasználni 
egyesek jótéteményeit és bizalmát. Mindezt egyetlen feltétellel: hogy ez a 
jótevés vagy bizalom szabad akaratból fakadjon, s hogy felnőtt egyének-
től származzék. Még ahhoz is jogom van, hogy olyan társulásokba lépjek 
be, amelyek célkitűzései „erkölcstelennek” tűnhetnek. A szabadságért való 
aggodalmában Bakunyin odáig ment, hogy megengedte az egyéni és a köz-
szabadság lerombolására, megsemmisítésére törekvő társaságokhoz való 
csatlakozást: „A szabadságot csakis szabadsággal lehet és kell megvédeni; 
ezért veszélyes ellentmondás minden olyan törekvés, amely a szabadság vé-
delmének ürügyén korlátozni próbálja azt”. 
 Ami az etikai problémát illeti, Bakunyin meggyőződése, hogy az „er-
kölcstelenség” a bűnösen megszervezett társadalom következménye. Ezért 
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az ilyen társadalmat alapjaiban kell lerombolni. Egyedül a szabadság hozhat 
erkölcsi javulást. Minden korlátozás, amelyet az erkölcs védelmének ürügyén 
vezettek be, mindig károsnak bizonyult az erkölcsre nézve. Az elnyomás ko-
rántsem vette elejét az erkölcstelenség terjedésének, hanem mindig csak ki-
terjesztette és elmélyítette azt. Hiábavaló tehát az egyéni szabadságot sértő 
szigorú törvényhozást állítani vele szembe. A munkakerülőket, élősködőket 
és gonosztevőket illetően Bakunyin csak egyetlen büntetést engedélyezett: 
a politikai jogoktól való megfosztást, vagyis a társadalom által az egyénnek 
nyújtott biztosítékok megvonását. Ebből következik, hogy minden egyénnek 
jogában áll, hogy saját cselekedeteivel elidegenítse a szabadságát, de ebben az 
esetben önkéntes szolgasága ideje alatt nem élvezheti politikai jogait. 
 Ha bűncselekményt követnek el, úgy kell tekinteni rá, mint afféle 
betegségre, szankcionálására pedig inkább úgy, mint gyógykezelésre, nem 
pedig mint társadalmi megtorlásra. Mi több, az elítélt elkerülheti a rá kisza-
bott ítéletet, ha kijelenti, hogy többé nem kíván az adott társadalom tagja 
lenni. Ez utóbbinak viszont jogában áll kizárnia őt, vagy megfosztani a szo-
kásos védelemtől és biztosítékoktól.
 Ám Bakunyin korántsem nihilista. Az abszolút egyéni szabadság 
melletti kiállása még nem jelentette minden társadalmi kötelezettség taga-
dását. Csupán mások szabadsága révén lehetek szabad: „Egyéni szabadsá-
gát az ember csakis az őt körülvevők által, a munka és a táradalom kollektív 
ereje révén teljesítheti ki.” A társulás önkéntes, de annak hatalmas előnyei 
miatt Bakunyinnak nem volt kétsége afelől, hogy „mindenki a társulást fog-
ja előnyben részesíteni”. Az ember egyszerre a „legegyénibb és a legtársa-
dalmibb állat”.
 Ezért Bakunyin kicsit sem elnéző a vulgáris értelemben vett egoiz-
mussal, illetve a polgári individualizmussal szemben, „amely az egyént hódí-
tásra és önnön jólétének megteremtésére készteti (…) mindenkivel szemben, 
mások hátán és mások kárára”. „A magányos, absztrakt emberi lény éppúgy 
fikció, mint Isten.” „A teljes elszigeteltség a szellemi, erkölcsi és anyagi halál.”
 Bakunyin, a széles látókörű és szintézisre törő elme, megkísérli át-
hidalni az egyén és a tömegmozgalom közti szakadékot: „Az egész társadal-
mi élet nem más, mint az egyének és a tömegek szüntelen, kölcsönös füg-
gősége”. Még a legerősebb és legértelmesebb egyének is (...) életük minden 
pillanatában a tömegek akaratának és tetteinek előmozdítói és termékei.” 
Az anarchista a forradalmi mozgalmat e kölcsönhatás folyományának te-
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kinti; ezért — a militáns törekvések szempontjából — azonos jelentőséget 
tulajdonít az egyéni cselekvésnek, illetve a tömegek kollektív és autonóm 
akcióinak. 
 A spanyol anarchisták Bakunyin szellemi örökösei voltak. Jóllehet 
a társadalmasítás szerelmesei voltak, még az 1936-os forradalom előestéjén 
sem felejtettek el ünnepélyesen hitet tenni az egyéni autonómia szentsége 
mellett. Mint Diego Abad de Santillán írta: „az egyediségre való örökös tö-
rekvés ezerféleképpen nyerhet kifejezést: az egyént nem fogjuk egyformává 
tenni, elfojtani. (...) Az individualizmus, a személyes hajlam és az eredetiség 
megfelelő terepet fog kapni arra, hogy kifejezhesse önmagát.”

Inspirációs források: A tömegek
Az 1848-as forradalomból Proudhon megtanulta, hogy a tömegek a for-
radalom erőforrása. 1849 végén azt írta: „a forradalmaknak nincsenek 
felbujtói; a sors hívó szavára kerül sor rájuk; s akkor érnek véget, amikor 
kimerül az őket kiváltó titokzatos erő.” „Minden forradalom a nép spon-
taneitása révén ment végbe; ha olykor a kormányzatok engedelmeskedtek a 
népi kezdeményezésnek, akkor azt csak azért tették, mert rákényszerültek. 
Azonban csaknem mindig igyekeztek megakadályozni, elnyomni, szétver-
ni őket.” „Amikor a nép saját ösztöneire hagyatkozik, szinte mindig jobban 
lát, mint amikor az őt kormányzók politikája vezérli.” „A társadalmi forra-
dalomra (...) nem valamely úr rendelkezése nyomán vagy valamely próféta 
parancsszavára kerül sor. Egy valóban szerves forradalom az univerzális 
élet terméke, és bár vannak hírnökei és végrehajtói, voltaképpen nem egy 
embernek a műve.” A forradalmat alulról, nem pedig felülről kell véghez 
vinni. Miután a forradalom okozta válság véget ért, a társadalmi megújulás 
maguknak a néptömegeknek a feladata kell, hogy legyen. Proudhon meg-
erősítette „a tömegek személyiségét és autonómiáját”.
 Bakunyin szintén fáradhatatlanul ismételgette, hogy a társadalmi 
forradalmat nem lehet felülről elrendelni, sem pedig megszervezni, csakis 
spontán és folyamatos tömegakciók révén bontakozhat ki a maga teljességé-
ben. Mint „tolvaj az éj leple alatt”, úgy jön el a Forradalom. „Az események 
sodrása idézi elő.” „Hosszú ideig készülődnek a néptömegek ösztönszerű 
tudatának mélyén, majd — gyakran látszólag jelentéktelen okok miatt — 
végül kitörnek.” „Az ember előre látja őket, sejti közeledtüket, (...) ám so-
hasem lehet meggyorsítani a kirobbanásukat.” „Az anarchista társadalmi 
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forradalom (...) spontán módon keletkezik a nép szívében, megsemmisítve 
mindent, ami a népélet bőséges fellendülését akadályozza, hogy azután a 
szabad társadalmi élet új formáit teremtse meg.” Az 1871-es Párizsi Kom-
münben Bakunyin önnön nézeteinek drámai megerősítését látta. A kom-
münároknak az volt a meggyőződésük, hogy a társadalmi forradalomban 
„az egyén cselekvése szinte semmit sem ér, s hogy a spontán tömegakció-
nak kell lennie mindennek”.
 Elődeihez hasonlóan Kropotkin is dicsérte „a spontán szerveződés-
nek ezt a csodálatra méltó szellemiségét, amellyel a nép (…) oly bőséggel ren-
delkezik, de amelyről oly ritkán tesz tanúságot”. Játékosan hozzátette: „csak az 
kételkedhet ebben, aki mindig papírlapokba és bürokráciába temetkezett”.
 Mindezen nagyvonalú és optimista állításokat követően az anar-
chista — testvéri vetélytársához, a marxistához hasonlóan — egy súlyos 
ellentmondással szembesül. A tömegek spontaneitása nélkülözhetetlen 
és elsődleges, de önmagában nem elégséges. Hogy a tömegek a tudatukra 
ébredjenek, szükségesnek tűnik egy forradalmi kisebbség, amely képes a 
forradalom elgondolására. Hogy lehet megakadályozni, hogy ez az elit ne 
használja ki intellektuális fölényét, átvéve a tömegek helyét, megbénítva a 
kezdeményezőképességüket, sőt új uralmat kényszerítve rájuk?
 A spontaneitás idillikus magasztalását követően Proudhon elis-
merte a tömegek tehetetlenségét, s ezért a kormányzatokkal kapcsolatos 
pozitív előítéleteket, az alázatos beletörődés ösztönét és a kisebbrendűsé-
gi komplexust hibáztatta, amelyek elejét veszik a nép felemelkedésének. A 
nép kollektív cselekvését ösztönözni kell, és ha nem érkezik hozzájuk kívül-
ről semmilyen reveláció, akkor az alsóbb társadalmi osztályok szolgasága 
a végtelenségig fennmarad. Elismerte továbbá, hogy „minden korszakban 
a tömegeket felkavaró eszmék először néhány gondolkodó csoport fejéből 
pattantak ki. (...) A tömegek soha nem kezdeményeztek. (...) Az embe-
ri szellem minden megmozdulásában az egyéniségé az elsőbbség.” Ideális 
lenne, ha ezek a tudatos kisebbségek átadnák a népnek tudományukat — a 
forradalom tudományát. A gyakorlatban azonban Proudhonnak kételyei 
voltak egy ilyenfajta szintézist illetően: ezt elvárni azt jelentené, hogy alábe-
csüljük a tekintély tolakodó jellegét. A legjobb esetben is csak „egyensúly” 
jöhet létre a két elem között.
 Mielőtt 1864-ben anarchistává vált volna, Bakunyin részt vett ösz-
szeesküvésekben és titkos társaságokban, s megismerte azt a jellegzetesen 

48



ANARCHIZMUS — AZ ELMÉLETTŐL A GYAKORLATIG

blanquista eszmét, miszerint a széles néptömegek ébredését egy kisebbség 
akcióinak kell megelőznie, amely egyesíti annak leghaladóbb elemeit, miu-
tán kirángatta őket letargiájukból. A probléma másként merült fel a mun-
kások Internacionáléjában, amikor ez a hatalmas mozgalom végre létrejött. 
Habár anarchista lett, Bakunyin továbbra is meg volt győződve arról, hogy 
szükség van egy tudatos élcsapatra: „Ahhoz, hogy a forradalom győzzön a 
reakció felett, a forradalmi gondolat és tett egységének a népi anarchia kö-
zepette rendelkeznie kell egy olyan szervezettel, amely a forradalom min-
den energiájának élete és forrása lesz.” „A tömegek tevékenységére termé-
szetes hatást fog gyakorolni” az egyének egyazon gondolat és cél vezérelte 
kisebb vagy nagyobb csoportja. „Tíz, húsz vagy harminc jólértesült és jól 
szervezett ember, akik tudják, hogy mit akarnak és merre haladnak, köny-
nyen magukkal tudnak ragadni száz, kétszáz, háromszáz, vagy még több 
embert.” „Létre kell hoznunk a tömegmozgalom vezetőinek jól szervezett 
és megfelelően ihletett vezérkarát”. 
 A Bakunyin által szorgalmazott módszerek nagyban hasonlítanak 
arra, amit manapság „beszivárgásnak” neveznek. Ez abból áll, hogy titok-
ban toborozzák a legértelmesebb és legbefolyásosabb egyéneket mindenütt, 
„hogy [minden egyes] szervezet minél inkább megfeleljen az elképzelése-
inknek. Ez a mi befolyásunk egész titka.” Az anarchistáknak „láthatatlan 
pilótáknak” kell lenniük a viharos tömegek közepette. Nem „látszólagos 
hatalommal” kell irányítaniuk őket, hanem „jelvények, címek és hivatalos 
jogok nélküli diktatúra által, amely annál hatalmasabb, mert nélkülözi a ha-
talom jegyeit.” Bakunyin nagyon is tudatában volt neki, hogy a szóhasználata 
(„vezetők”, „diktatúra” stb.) mennyire kevéssé különbözik az anarchizmus 
ellenfeleinek terminológiájától, s ezért előre azt válaszolta „mindenkinek, 
aki azt állítja, hogy az ily módon szervezett akció újabb támadás a tömegek 
szabadsága ellen, kísérlet egy új önkényuralmi hatalom létrehozására”: Nem! 
Az élcsapatnak nem szabad sem a tömegek jótevőjének, sem diktatórikus 
vezetőjének lennie, csupán a népi önfelszabadulás bábájának. Nem érhet el 
többet, mint hogy olyan eszméket terjesszen a tömegek körében, melyek ösz-
töneiknek megfelelnek. A „forradalmi tekintélyek” (Bakunyin nem zárkózott 
el e kifejezés használatától, de azzal mentegette magát, hogy remélhetőleg „a 
lehető legkevesebb” lesz belőlük) nem erőltetetnék rá a forradalmat a töme-
gekre, hanem feltámasztanák őket; nem vetetnék őket alá semmiféle szerve-
zeti formának, hanem ösztönöznék autonóm szerveződésüket alulról felfelé. 
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 Rosa Luxemburg jóval később megmagyarázta azt, amit Bakunyin 
sejtetett: hogy a liberter spontaneitás és a tudatos élcsapat beavatkozásának 
szükségszerűsége közötti ellentmondás csak akkor oldódik fel teljesen, ha a 
tudomány és a munkásosztály összeolvad, és a teljesen tudatossá váló töme-
geknek nem lesz többé szükségük „vezetőkre”, csupán „tudatos cselekvésük 
végrehajtó szerveire”. Miután hangsúlyozta, hogy a proletariátus híján van 
a tudomány ismeretének és a szervezettségnek, az orosz anarchista arra a 
következtetésre jutott, hogy az Internacionálé csak akkor válhat a felsza-
badulás eszközévé, „ha minden egyes tagja magába szívja a szocializmus 
tudományát, filozófiáját és politikáját”.
 Ez az szintézis azonban, még ha elméleti szempontból kielégítő 
is, csupán a távoli jövőnek szánt vázlat volt. Mindaddig, míg a történelmi 
fejlődés nem tette lehetővé a megvalósítását, az anarchisták — miként a 
marxisták is — többé-kevésbé ennek az ellentmondásnak a foglyai marad-
nak. Ez tépázta meg az orosz forradalmat, amely a szovjetek spontaneitása, 
illetve a bolsevik párt „irányító szerepre” való igénye között ingadozott. S 
ez mutatkozott meg a spanyol forradalomban is, ahol a liberterek eljutottak 
egyik szélsőségtől a másikig, a tömegmozgalomtól az öntudatos anarchista 
elitig.
 Két történelmi példa elégséges ahhoz, hogy ezt az ellentmondást 
illusztrálja.
 Az orosz forradalom tapasztalata nyomán az anarchistáknak egyet-
len kategorikus következtetést kellett levonniuk: a párt „vezető szerepének” 
elítélését. Volin ezt így fogalmazta meg: 

„Az anarchizmus alapelve egyszerű: egyetlen párt, politikai 
vagy ideológiai csoport sem érheti el soha a dolgozó tömegek 
felszabadítását, még akkor sem, ha őszinte vágya is, hogy ezt 
tegye, azáltal, hogy föléjük vagy rajtuk kívülre helyezi magát, 
hogy »kormányozza« vagy »vezesse« őket. A valódi emancipá-
ciót csak az érintetteknek, maguknak a munkásoknak a köz-
vetlen fellépése hozhatja el, saját osztályszervezeteiken (ter-
melői szakszervezetek, üzemi bizottságok, szövetkezetek stb.) 
keresztül, nem pedig valamely politikai párt vagy ideológiai 
testület zászlaja alatt. Emancipációjuknak konkrét cselekvésen 
és »önigazgatáson« kell alapulnia, amelyet a tömegek soraiból 
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érkező (nem pedig felülről a nyakukba ültetett) forradalmárok 
segítenek (nem pedig ellenőrzést gyakorolnak felettük). (...) 
Az anarchista eszmét és a valódi emancipatorikus forradalmat 
soha nem az anarchisták, hanem csakis a nagy tömegek hoz-
hatják létre (…), az anarchistákra vagy más forradalmárokra 
általában véve csak azért van szükség, hogy bizonyos helyze-
tekben felvilágosítsák vagy segítsék őket. Ha az anarchisták azt 
állítanák, hogy a tömegek »irányításával« társadalmi forradal-
mat tudnának véghez vinni, akkor ez az elbizakodottság épp-
úgy illuzórikus lenne, mint a bolsevikoké, és pont ugyanazon 
okból kifolyólag.”

Másfelől viszont a spanyol anarchisták megtapasztalták, hogy hatalmas 
szervezetükön, az Országos Munkakonföderáción (CNT) belül szükség 
van egy ideológiailag tudatos kisebbség, az Ibériai Anarchista Föderáció 
(FAI) megszervezésére. Ezzel kívántak fellépni egyes „tiszta” szindikalis-
ták reformista tendenciáival, valamint a „proletárdiktatúra” ügynökeinek 
manővereivel szemben. A FAI Bakunyin eszméiből merített ihletet, ennél-
fogva inkább felvilágosításra, mintsem irányításra törekedett. A CNT sok 
egyszerű munkás tagjának viszonylag magas liberter öntudata is hozzájá-
rult ahhoz, hogy a CNT-nek sikerült elkerülnie a tekintélyelvű forradalmi 
pártok túlkapásait. Vezetői szerepét azonban nem töltötte be túl jól, mivel 
szakszervezetek feletti gyámkodása ügyetlen és tétova volt, stratégiájában 
pedig bizonytalan, és inkább aktivistákkal és demagógokkal volt megáldva, 
mintsem olyan forradalmárokkal, akik az elmélet és a gyakorlat szintjén 
egyaránt tisztán gondolkodtak. 
 A tömegek és a tudatos kisebbség közötti kapcsolatok olyan prob-
lémát jelentenek, amelyre sem a marxisták, sem pedig az anarchisták nem 
találtak kielégítő megoldást, s amellyel kapcsolatban úgy fest, a végszó még 
nem mondatott ki. 
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2.
EGY ÚJ TÁRASADALOM

KERESÉSE 
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Az anarchizmus nem utópia
Mivel konstruktív jellegűnek tartja magát, az anarchista elmélet határo-
zottan visszautasítja az utópizmus vádját. Történeti módszerrel próbálja 
bebizonyítani, hogy a jövő társadalma nem anarchista lelemény, hanem 
a múltbéli események rejtett hatásainak terméke. Proudhon azt állította, 
hogy az emberiséget 6000 éven át egy könyörtelen hatalmi rendszer tartot-
ta elnyomás alatt, de egy „titkos erénynek” köszönhetően fennmaradt: „A 
kormányzati apparátus hátterében, a politikai intézmények árnyékában a 
társadalom lassan és csendben létrehozta saját szervezetét, új rendet terem-
tett magának, amely kifejezte vitalitását és autonómiáját.”
 Akármennyire káros volt is a kormányzat, mindig tartalmazta ön-
nön tagadását. Mindig „a kollektív élet jelensége volt, törvényeink hatal-
mának nyilvános gyakorlása, a társadalom spontaneitásának kifejeződése, s 
mindez az emberiség magasabb rendű állapotra való felkészülését szolgál-
ta. Amit az emberiség a vallásban keres és „Istennek” nevez, az valójában 
önmaga. Amit a polgár a kormányzatban keres, (...) az szintén önmaga, ez 
pedig a szabadság.” A Francia Forradalom felgyorsította ezt a feltartóztat-
hatatlan menetelést az anarchia felé: „Azon a napon, amikor atyáink (...) 
leszögezték azt az elvet, hogy az ember mint polgár szabadon gyakorolhatja 
minden képességét, azon a napon a tekintélyt letaszították a trónjáról meny-
nyben és földön, és a kormányzat, még a képviseleti is, lehetetlenné vált.”
 Az ipari forradalom elvégezte a többit. Ettől kezdve a politika sze-
repét a gazdaság vette át, s rendelte maga alá. A kormányzat többé nem 
tudta megkerülni a termelők közvetlen versenyét, és voltaképpen a külön-
böző érdekek közötti viszonnyá alakult át. Ezt a forradalmat a proletariátus 
kifejlődése teljesítette be. Tiltakozásai ellenére a hatalom most már csak a 
szocializmust fejezte ki: „Napóleon törvénykönyve éppoly haszontalan az 
új társadalom számára, mint a platóni köztársaság eszménye; néhány éven 
belül a tulajdon abszolút törvényét felváltja az ipari kooperáció relatív és 
rugalmas törvénye, és akkor majd ezt a kártyavárat aljától a tetejéig újjá kell 
építeni.”
 Bakunyin a maga részéről felismerte „azt a hatalmas és tagadhatat-
lan szolgálatot, amelyet mindannyiunk atyja, a Francia Forradalom tett az 
emberiség számára.” Egyszer s mindenkorra sikerült kiiktatni az emberek 
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tudatából a tekintélyelvűséget, s a felülről kikényszerített rend ezzel lehe-
tetlenné vált. Nem maradt más hátra, mint „a társadalom megszervezése 
úgy, hogy kormányzat nélkül is létezni tudjon.” Bakunyin ennek érdekében 
a népi tradíciókra támaszkodott. „Az Állam elnyomó és kártékony gyám-
kodása ellenére” a tömegek évszázadokon át „spontán módon kifejlesztet-
ték magukban a valódi emberi egység anyagi és erkölcsi rendjének számos, 
még ha nem is minden lényeges elemét.” 

A szervezés szükségessége
Az anarchista elmélet nem tekinti magát a szervezetlenség szinonimájának. 
Proudhon volt az első, aki azt hirdette, hogy az anarchizmus nem rendet-
lenség, hanem rend, a felülről erőltetett mesterséges renddel szembeni ter-
mészetes rend, a kikényszerített hamis egységgel szembeni igazi egység. Az 
ilyen társadalom „emberként gondolkodik, beszél és cselekszik, pontosan 
azért, mert többé nem egy ember képviseli, mert már nem ismeri el a sze-
mélyes tekintélyt; mivel, mint minden szervezett és élő lénynek, akárcsak a 
Pascal-féle végtelennek, minden egyes pontja középpont, a kerülete pedig 
nem állapítható meg. Az anarchia „szervezett, élő társadalom”, „a szabadság 
és a rend legmagasabb foka, amelyre az emberiség törekedhet”. Talán né-
mely anarchista másképpen gondolta, ám az olasz Errico Malatesta rendre 
intette őket: 

„A kapott tekintélyelvű nevelés hatására azt gondolják, hogy 
a tekintély a társadalmi szervezet lelke, és az előbbi ellen har-
colva az utóbbit is elvetik. (...) Azok az anarchisták, akik ellen-
zik a szervezkedést, abba az alapvető hibába esnek, hogy úgy 
gondolják, a szervezet lehetetlen tekintély nélkül. És miután 
elfogadták ezt a hipotézist, inkább elutasítanak mindennemű 
szervezetet, minthogy elfogadnák a tekintély minimumát. Ha 
azt hinnénk, hogy a szervezet nem létezhet tekintély nélkül, 
akkor tekintélyelvűek lennénk, mert még mindig jobban ked-
velnénk az életet béklyóba verő és megkeserítő tekintélyt, mint 
az azt ellehetetlenítő szevezettséget.”

A huszadik századi anarchista Volin továbbfejlesztette és pontosította ezt a 
gondolatot: 
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„Egy téves — vagy még gyakrabban szándékosan pontatlan 
— értelmezés azt állítja, hogy a liberter felfogás mindenne-
mű szervezettség hiányát jelenti. Semmi sem hamisabb ennél: 
nem a »szervezettségről« vagy »szervezetlenségről« van szó, 
hanem a szervezettség két különböző elvéről. (...) Természete-
sen, mondják az anarchisták, a társadalomnak szervezettnek 
kell lennie. Az új szervezetet azonban (...) szabadon, társa-
dalmi alapon és mindenekelőtt alulról megszervezve kell lét-
rehozni. A szerveződés elve nem indulhat ki egy eleve létező 
középpontból, hogy megragadja az egészet és ráerőltesse ma-
gát, hanem éppen ellenkezőleg, minden pontot figyelembe 
kell vennie, létrehozva koordinációs csomópontokat, termé-
szetes középpontokat, amelyek a többi pontot szolgálják. (...) 
Másfelől, a másik fajta „szervezet”, amely a régi elnyomó és 
kizsákmányoló társadalmat másolja, (...) meghatványozná e 
régi társadalom fogyatékosságait. (...) Ezután csak egy újfajta 
fondorlat révén maradhatna fenn.”

Valójában az anarchisták nem csupán szószólói voltak az igazi szerve-
zetnek, hanem „elsőosztályú szervezők” is, mint azt a Kommünről szóló 
könyvében Henri Lefebvre is elismerte. Ez a filozófus azonban azt gondol-
ta, hogy ellenmondásra bukkant, „egy meglehetősen meglepő ellentmon-
dásra, amellyel újra és újra szembesülünk a munkásosztály történelmében, 
egészen mostanáig, különös tekintettel Spanyolországra”. Ez azonban csak 
azokat „lepheti meg”, akik számára a liberterek a priori szervezetlenek.

Önigazgatás
Amikor Marx és Engels 1848-ban, a februári forradalom előestéjén meg-
írták A Kommunista Kiáltványt, azt vizionálták, hogy a termelőeszközök 
— legalábbis egy hosszú átmeneti időszakra — egy mindent átfogó állam 
kezében fognak összpontosulni. Átvették Louis Blanc tekintélyelvű elkép-
zelését a mezőgazdasági és ipari munkások besorozásáról valamiféle „mun-
kahadseregbe”. Proudhon volt az első, aki meghirdette a gazdaság igazgatá-
sának államellenes formáját. 
 A februári forradalom során Párizsban és Lyonban spontán módon 
létrejött egy sor termelői munkásegyesülés. 1848-ban az önigazgatás efféle 
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kezdete sokkal forradalmibbnak tűnt Proudhon számára, mint a politikai 
forradalom. Nem teoretikusok ötlötték ki és nem is doktrinerek hirdették, 
ösztönzője nem az állam volt, hanem a nép. Proudhon sürgette a munká-
sokat, hogy a Köztársaságban mindenütt így szerveződjenek, vonzzák ma-
gukhoz a kistulajdont, a kereskedelmet és az ipart, majd a nagybirtokot és a 
nagyvállalatokat, végül pedig a legnagyobb vállalkozásokat (bányák, vasu-
tak stb.), hogy ekképpen „mindennek urai legyenek”.
 Manapság csupán Proudhon naiv és gazdaságilag nem helytálló 
ötleteire emlékszünk, amelyek arra vonatkoztak, hogy csak a kiskereske-
delmet és a kézműves műhelyeket kell megtartani. Proudhon azonban két-
értelmű volt, maga a megtestesült ellentmondás: elítélte a tulajdont, mint 
az igazságtalanság és a kizsákmányolás forrását, gyengéje volt ugyanakkor, 
hogy egyúttal benne látta az egyén önállóságának garanciáját is. Ráadásul 
Proudhont gyakran összekeverik az élete vége felé köréje gyűlőkkel, aki-
ket Bakunyin „úgynevezett kis proudhoniánus csoportocskának” nevezett. 
Ez a reakciós csoport halva született. Az Első Internacionálé keretén belül 
hiábavalóan igyekezett a kollektivizmussal szembehelyezni a termelőesz-
közök magántulajdonát. Ez a csoport rövidéletű volt, mert a támogatóit túl 
gyorsan meggyőzték Bakunyin érvei, s a proudhoniánus eszméknek hátat 
fordítva a kollektivizmust kezdték el támogatni. 
 Ez a magát mutualistának valló csoport végül is csak részben sze-
gült szembe a kollektivizmussal: a mezőgazdaság esetében a francia paraszt 
individualizmusa miatt vetették el, ám a közlekedés és az ipar önigazga-
tását illetően éppen kollektivizmust követeltek, noha magát az elnevezést 
elutasították. E szótól való félelmüket nagyrészt az magyarázza, hogy egy 
ideiglenes egységfront jött létre Bakunyin kollektivista követői és egyes te-
kintélyelvű marxisták között, akik szinte leplezetlenül támogatták a gazda-
ság állami ellenőrzését.
 Proudhon valójában tartotta a lépést a korral, és belátta, hogy le-
hetetlen visszaforgatni az idő kerekét. Elég realista volt, hogy megértse, „a 
kisipar ugyanolyan butaság, mint a mezőgazdasági kisüzem”, és ezt a nézetét 
Jegyzetfüzeteiben [Carnets] rögzítette. A nagyléptékű, nagyszámú munkaerőt 
igénylő modern ipar dolgában határozottan kollektivista volt: „A jövőben a 
nagyipart és a mezőgazdasági nagyüzemet társulással kell megteremteni”. 
„Ezt illetően nincsen választásunk” — zárta mondandóját, és felháborodott 
azon, ha valaki azt merte sugallani, hogy ellenzi a technikai fejlődést.
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 Kollektivizmusában ugyanolyan kategorikusan ellenezte az álla-
miságot. A tulajdont meg kell szüntetni. A közösség (úgy, ahogyan azt a 
tekintélyelvű kommunizmus érti) elnyomást és szolgaságot jelent. Így hát 
Proudhon a tulajdon és a közösség kombinációjára törekedett – ez volt az 
egyesülés. A termelőeszközöket és a cserét sem a tőkésvállalatoknak, sem 
az államnak nem szabad ellenőriznie. Mivel ezek az eszközök a dolgozó 
emberek számára „olyanok, mint a kaptár a méhek számára”, a munkás-
egyesüléseknek kell irányítaniuk őket, csak így szűnhet meg a kollektív 
hatalom „elidegenítése” néhány kizsákmányoló javára. „Nekünk, munká-
soknak, akik társultunk vagy társulni készülünk” — írta Proudhon egy ki-
áltvány stílusában:

„nincs szükségünk az Államra. (...) Az Állam általi kizsák-
mányolás mindig uralkodókat és bérrabszolgákat jelent. Az 
ember ember általi kormányzását oly kevéssé akarjuk, mint az 
ember ember általi kizsákmányolását. A szocializmus a kor-
mányzatiság ellentéte. (...) Azt akarjuk, hogy ezek az egyesü-
lések (...) az első alkotóelemei legyenek az egyesülések és cso-
portok széles föderációjának, amelyek egy demokratikus és 
szociális köztársaság közös kötelékében fonódnak össze.”

Proudhon részletesen és pontosan meghatározta a munkás-önigazgatás jel-
lemzőit:
— Minden társult egyénnek elidegeníthetetlen joga van a vállalat vagyoná-
ból való részesedésre.  
— Minden munkásnak ki kell vennie a részét a nehéz és visszataszító fel-
adatokból.
— Mindenki járja végig a műveletek és az oktatás, a fokozatok és tevé-
kenységek skáláját, hogy a lehető legszéleskörűbb képzést kapja. Proudhon 
kitartott amellett, hogy „a munkásnak keresztül kell mennie azon iparág 
minden műveletén, amelyhez kötődik”. 
— Az egyes tisztségviselőket választják, a szabályokat pedig az egyesülés 
tagjai elé kell terjeszteni jóváhagyásra. 
— A díjazásnak arányosnak kell lennie a betöltött pozíció jellegével, a szak-
értelem mértékével és a viselt felelősséggel. Minden társult tag szolgálatával 
arányos módon részesedik a profitból.
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— Mindenki szabadon határozhatja meg saját munkaidejét, végezheti fel-
adatait, és tetszése szerint elhagyhatja az egyesülést.
— A társult munkások választják vezetőiket, mérnökeiket, építészeiket és 
könyvelőiket. Proudhon hangsúlyozta, hogy a proletariátus még mindig hí-
ján van a technikusoknak: ezért szükséges, hogy a munkás-önigazgatásba 
„kiváló ipari és kereskedelmi személyeket” vonjanak be, akik a munkásokat 
üzleti módszerekre tanítanák és cserébe állandó fizetést kapnának: „min-
denki számára van hely a forradalom napja alatt”.
 Az önigazgatásnak ez a liberter elképzelése ellentéte az önigazgatás 
atyáskodó, állami formájának, amelyet Louis Blanc fogalmazott meg 1849. 
szeptember 15-i törvénytervezetében. Az Organisation du travail [A mun-
ka szervezete] című mű szerzője állam által támogatott és finanszírozott 
munkásegyesüléseket kívánt létrehozni. A nyereség önkényes elosztását ja-
vasolta, méghozzá a következőképpen: „25 százalék egy tőkeamortizációs 
alapba; 25 százalék egy társadalombiztosítási alapba; 25 százalék a tartalé-
kalapba; 25 százalékot pedig szét lehet osztani a munkások között.4

 Proudhon hallani sem akart efféle önigazgatásról. Szerinte a tár-
sult munkásoknak nem szabad „alávetniük magukat az Államnak”, hanem 
nekik kell „maguknak az Államnak” lenniük. „Az egyesülés (...) mindent 
megtehet, mindent megreformálhat a hatalom segítsége nélkül, magába a 
kormányzatba is beavatkozhat és leigázhatja azt.” Proudhon „az egyesü-
lésektől kívánt a kormányzat felé haladni, nem pedig a kormányzattól az 
egyesülések felé”. Óva intett a tekintélyelvű szocialisták álmaiban dédelge-
tett illúziótól, miszerint az állam eltűrheti a szabad önigazgatást. Hogyan 
is tűrhetné meg „ellenséges enklávék kialakulását egy centralizált hatalom 
mellett?” Proudhon profetikus módon figyelmeztetett: „Mindaddig, amíg 
a központosítás kolosszális erővel ruházza fel az államot, spontán kezde-
ményezéssel, csoportok és egyének független akcióival semmit sem lehet 
elérni.” 
 Érdemes hangsúlyozni, hogy az Első Internacionálé kongresszusa-
in az önigazgatás liberter eszméje győzedelmeskedett az államista elkép-
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zeléssel szemben. Az 1867-es Lausanne-i Kongresszuson a belga César de 
Paepe azt javasolta, hogy az állam legyen a nacionalizált vállalatok tulaj-
donosa. Ekkoriban Charles Longuet liberter volt, és így válaszolt: „Azzal 
a feltétellel rendben van, ha úgy határozzuk meg az Államot, mint »a pol-
gárok közösségét« (...), és hogy ezeket a szolgáltatásokat nem állami funk-
cionáriusok fogják irányítani (...), hanem a munkások csoportjai. A vita a 
következő év során (1868), a Brüsszeli Kongresszuson folytatódott, amikor 
is ugyanez a bizottsági jelentéstevő igyekezett ebben a kérdésben pontos 
lenni: „A kollektív tulajdon a társadalom egészét illetné meg, ám átenged-
nék azt a munkások egyesületeinek. Az Állam nem lenne több a munkások 
csoportjainak föderációjánál.” Az így tisztázott határozatot elfogadták.
 Azonban az optimizmus, amelyet Proudhon 1848-ban az önigaz-
gatással kapcsolatban tanúsított, indokolatlannak bizonyult. Néhány évvel 
később, 1857-ben élesen bírálta a létező munkásegyesüléseket; mivel naiv, 
utópikus illúziók fűtötték őket, megfizették a tapasztalatlanságuk árát. Szű-
klátókörűek és kirekesztők lettek, kollektív munkáltatókként működtek, to-
vábbá a hierarchikus és menedzseri elképzelések magukkal ragadták őket. 
A tőkésvállalatok minden visszaélése „tovább fokozódott ezekben az úgy-
nevezett testvériségekben”. Viszályok, rivalizálás, kilépések és árulások té-
pázták őket. Amint beletanultak az üzletbe, a vezetők visszavonultak, hogy 
„főnökökként és tőkésekként” lépjenek fel. Más esetekben a tagok követel-
ték a források szétosztását. Az 1848-ban létrejött több száz munkásegyesü-
lés közül kilenc év után mindössze húsz maradt meg.
 E szűkös és partikuláris attitűddel Proudhon az önigazgatás „egye-
temes” és szintetizáló” felfogását állította szembe. A jövőre nézve a feladat 
sokkal több volt, mint „néhány száz munkást egyesületekbe gyűjteni”; in-
kább egy „harminchatmillió lelket számláló nemzet gazdasági átalakításá-
ról” volt szó. A jövő munkásegyesüléseinek mindenki érdekében, s nem 
csupán „kevesek javára” kell munkálkodniuk. Az önigazgatás ezért meg-
követeli, hogy a tagoknak legyen valamiféle képzettségük: „Az ember nem 
születik egy egyesülés tagjának, hanem azzá válik.” Az egyesülés számára a 
legnehezebb feladat „a tagok képzése”. Fontosabb „emberalapot” létrehoz-
ni, mint „tőketömeget” képezni. 
 Ami a jogi dimenziót illeti, Proudhon először szerette volna a 
munkásegyesülésekre bízni a vállalataik tulajdonjogát, később azonban el-
vetette ezt a szűkös megoldást. Ennek érdekében különbséget tett birtok-
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lás és tulajdonlás között. A tulajdon abszolút, arisztokratikus, feudális; a 
birtok demokratikus, republikánus, egalitárius: egy olyan haszonélvezetből 
áll, amely nem elidegeníthető, nem elajándékozható, s nem is eladható. A 
munkásoknak a termelőeszközöket alleuban kellene birtokolniuk, mint a 
régi germánoknál, de nem lennének abszolút tulajdonosok. A tulajdont a 
föderális, szövetkezeti birtoklás váltaná fel, amely nem az államot, hanem 
a termelők egészét illetné meg, akik egy hatalmas mezőgazdasági és ipari 
föderációban egyesülnének.
 Proudhon lelkesedett az önigazgatás efféle újragondolt és korrigált 
formájának jövőjéért: „Nem valamiféle hamis retorika ez, hanem gazdasá-
gi és társadalmi szükségszerűség: közel az idő, amikor nem fogunk tudni 
másképp haladni, mint ezen új feltételek mellett. (...) A társadalmi osztá-
lyoknak (...) egyetlen termelői egyesüléssé kell összeolvadniuk.” Vajon az 
önigazgatás sikerrel járhat? „Az erre adott választól (...) függ a munkások 
egész jövője. Ha a válasz igenlő, akkor egy egész új világ nyílik meg az em-
beriség számára; ha nemleges, akkor a proletár eldöntöttnek veheti a dol-
got. (...) Nincs remény számára e cudar világban.”

A csere alapjai
Miként kellett volna biztosítani a különböző munkásegyesülések közötti 
kereskedést? Először Proudhon úgy vélte, hogy minden javak csereértéke 
mérhető az előállításukhoz szükséges munka mennyiségével. A munkások-
nak „munkautalványokat” kellett volna fizetni; kereskedelmi ügynöksége-
ket és közösségi üzleteket kellett volna felállítani, ahol a munkások a mun-
kaórák alapján kiszámított kiskereskedelmi árakon vásároltak volna árukat. 
A nagybani kereskedelmet egy kompenzációs elszámolóházon vagy Népi 
Bankon keresztül bonyolítanák le, amely elfogadná a munkautalványokban 
történő fizetést. Ez a bank egyúttal hitelintézetként is funkcionálna, amely 
kölcsönadná a munkásegyesülések hatékony működéséhez szükséges ösz-
szegeket. A kölcsönök kamatmentesek lennének.
 Ez az úgynevezett mutualista felfogás meglehetősen utópikus jel-
legű volt, és bizonyosan nehéz volt a tőkés rendszeren belül működtetni. 
1849 elején Proudhon megalapította a Népi Bankot, és hat héten belül 
mintegy 20.000 ember csatlakozott hozzá, ennek ellenére a kezdeményezés 
rövid életűnek bizonyult. Mindenképpen túlzás volt azt hinni, hogy a mu-
tualizmus úgy terjed majd, mint egy olajfolt, és felkiáltani, mint ahogy azt 
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Proudhon tette akkoriban: „Ez valóban az új világ, az ígéretes társadalom, 
amelyet a régibe oltanak, és amely fokozatosan átalakítja azt!” 
 A ledolgozott munkaórák számán alapuló bérezés gondolata szá-
mos okból vitatható. A liberter kommunisták Kropotkin iskolájából – Ma-
latesta, Elisée Reclus, Carlo Cafiero – nem mulasztották el bírálatban ré-
szesíteni. Először is igazságtalannak tartották. Cafiero azzal érvelt, hogy 
„Péter három órányi munkája gyakran felér Pál öt órányi munkájával”. Az 
időtartamon kívül más tényezőket is figyelembe kell venni a munka érté-
kének meghatározásakor: az intenzitást, a szakmai képzettséget, a szellemi 
felkészültséget stb. A munkások családi kötelezettségeit is figyelembe kell 
venni.5 Ráadásul egy kollektivista rendszerben a munkás továbbra is a kö-
zösség bérrabszolgája marad, amely megvásárolja és felügyeli a munkáját. A 
mindenki számára kötelezően elvégzett munkaórákkal arányos fizetés nem 
lehet ideális, legfeljebb átmeneti megoldás. Véget kell vetnünk a számla-
könyvek erkölcsének, a „követelés és tartozás” filozófiájának. A díjazásnak 
ez a módosult, individualizmusból eredő módszere ellentmond a terme-
lési eszközök kollektív tulajdonának. Nem hozhat mélyreható és forradal-
mi változást az ember számára. Összeegyeztethetetlen az anarchizmussal; 
a tulajdonjog új formája a javadalmazás új formáját követeli meg. A kö-
zösség szolgálata nem lehet pénzegységekben mérhető. A szükségleteknek 
elsőbbséget kell adni a szolgálattal szemben, és a munka minden termékét 
mindenki számára elérhetővé kell tenni, úgy, hogy mindenki szabadon ki-
vehesse a maga részét belőle. Mindenkinek a szükségletei szerint, ez legyen 
a liberter kommunizmus mottója.
 Kropotkin, Malatesta és követőik úgy tűnik, figyelmen kívül hagy-
ták azt a tényt, hogy Proudhon előre látta az ellenvetéseiket, és felülvizs-
gálta korábbi elképzeléseit. Poszthumusz megjelent Théorie de la propriété 
[A tulajdon elmélete] című művében kifejtette, hogy ő csak 1840-es Mi a 
tulajdon? című művében támogatta az egyenlő munkáért egyenlő bérezés 
gondolatát: „Két dolgot elfelejtettem elmondani: először is, hogy a munkát 
úgy mérjük, hogy az időtartamát összekapcsoljuk az intenzitásával; másod-
szor, hogy nem szabad a munkás bérébe beleszámítani a képzésének és a 
fizetetlen tanoncként saját költségén végzett munkájának amortizációját, 
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sem pedig az általa vállalt kockázatokra vonatkozó biztosítási díjakat, ame-
lyek a különböző foglalkozások esetében egymástól eltérőek.” Proudhon azt 
állította, „kijavította” ezt a „mulasztást” a későbbi írásaiban, amelyekben 
azt javasolta, hogy a kölcsönös biztosítási szövetkezeteknek kompenzálni-
uk kellene az egyenlőtlen költségeket és kockázatokat. Proudhon továbbá 
a munkásegyesülések tagjainak díjazását nem „munkabérnek”, hanem a 
társult és egyformán felelős munkások által szabadon meghatározott nye-
reségrészesedésnek tekintette. Mint azt egy még publikálatlan dolgozatá-
ban Pierre Haubtman, Proudhon egyik legfrissebb értelmezője megjegyzi, 
ellenkező esetben a munkások önigazgatásának nem lenne értelme.
 A liberter kommunisták jónak látták kritizálni Proudhon mutu-
alizmusát és Bakunyin következetesebb kollektivizmusát, amiért nem ha-
tározták meg a munka díjazásának módját a szocialista rendszerben. Úgy 
tűnik, ezek a kritikusok figyelmen kívül hagyták, hogy az anarchizmus két 
alapítója vigyázott, hogy a társadalmat ne kényszerítsék túl korán túl merev 
korlátok közé. Meg akarták hagyni az önigazgatási társulásoknak a lehető 
legszélesebb manőverezési teret ebben a kérdésben. Maguk a liberter kom-
munisták igyekezték igazolni ezt a rugalmasságot, illetve az elhamarkodott 
következtetések levonását, amiben egyúttal eltértek önnön türelmetlen 
előrejelzéseiktől is: hangsúlyozták, hogy az általuk elképzelt ideális rend-
szerben a „munka mindenki számára bőségesen eleget termelne”, és hogy 
a „polgári” bérezési normákat csak akkor lehetne felváltani kifejezetten 
„kommunista” normákkal, mikor a bőség korszaka már beköszöntött. Ma-
latesta 1884-ben, amikor egy tervezett anarchista internacionálé program-
ját dolgozta ki, elismerte, hogy a kommunizmust csak nagyon korlátozott 
számú területen lehet azonnal megvalósítani, „a többinél” viszont a kol-
lektivizmust el kell fogadni egy „átmeneti időszak” erejéig. „Ahhoz, hogy 
a kommunizmus megvalósulhasson, a társadalom tagjainak magas szintű 
erkölcsi fejlődésére van szükség, a szolidaritás erős és elmélyült érzésére, 
amihez talán nem lesz elegendő a forradalmi fellángolás. Ez a kétely annál 
is inkább jogos, mert az effajta fejlődéshez kedvező anyagi feltételek kezdet-
ben nem fognak fennállni.
 Az anarchizmus az 1936-os spanyol forradalom előestéjén a tények 
próbája előtt állt, amikor is Diego Abad de Santillán nagyon hasonló mó-
don mutatott rá, hogy a liberter kommunizmus nem valósítható meg azon-
nal. Úgy vélte, hogy a kapitalista rendszer nem készítette fel az embereket 
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a kommunizmusra: ahelyett, hogy a társadalmi ösztönöket és a szolidaritás 
érzését fejlesztené, minden módon arra törekszik, hogy elnyomja és bün-
tesse ezeket az érzéseket.
 Santillán felidézte az orosz és más forradalmak tapasztalatait, hogy 
meggyőzze az anarchistákat, legyenek realistábbak. Felrótta nekik, hogy a 
legújabb tapasztalatok tanulságait gyanakvással vagy felsőbbrendűséggel 
fogadják. Azt állította, kétséges, hogy egy forradalom közvetlenül a kom-
munista anarchista eszménykép megvalósításához vezetne-e. A kollektivis-
ta jelszó, miszerint „mindenkinek a maga munkája termékét”, a kommu-
nizmusnál sokkal jobban megfelelne a forradalom első szakaszában a valós 
helyzet követelményeinek, amikor is a gazdaság szervezetlen, a termelés 
alacsony szinten van, az élelmiszerellátás pedig prioritást élvez. 
 A kipróbálandó gazdasági formák a legjobb esetben is csak foko-
zatosan fejlődnének a kommunizmus irányába. Az embereket durván rács 
mögé zárni, bebörtönözve őket a társadalmi élet merev formáiba, olyan 
tekintélyelvű megközelítés lenne, amely akadályozná a forradalmat. A mu-
tualizmus, a kollektivizmus és a kommunizmus csak különböző eszközök 
ugyanazon cél eléréséhez. Visszatérve Proudhon és Bakunyin bölcs empi-
rizmusához, Santillán az eljövendő spanyol forradalom nevében követelte a 
szabad kísérletezéshez való jogot: „a mutualizmus, a kollektivizmus vagy a 
kommunizmus megvalósítható mértékét minden egyes helységben és tár-
sadalmi szférában szabadon fogják meghatározni”.
 Tulajdonképpen, mint azt később látni fogjuk, az 1936-os spanyol 
„kollektívák” tapasztalata jól illusztrálta a szerves kommunizmus elhamar-
kodott megvalósításából eredő nehézségeket.6
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A verseny
A verseny a burzsoá gazdaságtól megörökölt egyik minta, amely kényes 
problémákat vet fel, ha megmarad egy kollektivista vagy önigazgató gaz-
daságban. Proudhon úgy tekintett rá, mint a „társadalmi spontaneitás 
kifejeződésére” és a társulás „szabadságának” garanciájára. Sőt, úgy látta, 
mint ami hosszú időn keresztül „pótolhatatlan ösztönzőt” jelentene, amely 
nélkül a hirtelen fellendült ipar „mérhetetlenül ellankadna”. Kitért a rész-
letekre is: „A munkástestvériség kötelezi magát, hogy a társadalmat ellássa 
a kért javakkal és szolgáltatásokkal, olyan áron, amely a lehető legközelebb 
esik a termelési költségekhez. (...) Így a munkásegyesülés elutasít minden 
[monopolisztikus jellegű] összeolvadást, aláveti magát a verseny törvényé-
nek, könyvelését és archívumait hozzáférhetővé teszi a társadalom számára, 
az pedig fenntartja magának az ellenőrzésre való jogot, végső szankcióként 
akár az egyesülés feloszlatását is kilátásba helyezve”. „A verseny és a társulás 
egymástól függenek. (...) A szocializmus legsajnálatosabb hibája az, hogy 
azt [a versenyt] a társadalom rendellenességének tekintette. Semmikép-
pen nem lehet szó (...) a verseny megszüntetéséről. (...) Ki kell alakítani az 
egyensúlyát, mondhatni, a szabályzatát.”
 Proudhon ragaszkodása a versenyelvhez kiváltotta Louis Blanc 
szarkazmusát: „Nem értjük azokat, akik két ellentétes elv különös össze-
kapcsolását szorgalmazzák. Nyomorult ötlet a társulást a versennyel öt-
vözni: olyan, mintha az eunuchokat hermafroditákkal helyettesítenénk.” A 
premarxista Louis Blanc az állam által meghatározott „egységes ár elérését” 
és a verseny megakadályozását szorgalmazta az egyazon iparágon belüli lé-
tesítmények között. Proudhon erre azt válaszolta, hogy az árakat „csakis 
a verseny, azaz a fogyasztó hatalma révén lehet rögzíteni (...), hogy meg 
lehessen szabadulni azok szolgáltatásaitól, akik túl sokat kérnek (...).” „Ha 
megszűnik a verseny, (...) megfosztjuk a társadalmat a mozgatórugójától, és 
úgy fog leállni, mint egy óra, amelynek elromlott a rugója.” 
 Proudhon azonban nem rejtette véka alá a verseny negatív hatá-
sait, amelyeket a politikai gazdaságtanról szóló értekezésében igen részle-
tesen leírt. Tudta, hogy az az egyenlőtlenség forrása, és elismerte, hogy „a 
versenyben a győzelem a nagy zászlóaljak számára biztosított”. Mindaddig, 
míg „anarchikus” (a szó pejoratív értelmében), míg a verseny a magánér-
dekek javára létezik, szükségszerűen polgárháborút idéz elő, és végső soron 
oligarchiát hoz létre. „A verseny megöli a versenyt.”
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 Proudhon véleménye szerint azonban a verseny hiánya nem ke-
vésbé lenne káros. A dohánygazdálkodást véve alapul úgy találta, hogy a 
termékek túl drágák, az ellátás pedig nem megfelelő, egyszerűen azért, mert 
az sokáig versenytől mentes monopólium volt. Ha minden iparágra ilyen 
rendszer vonatkozna, a nemzet soha nem lenne képes egyensúlyt teremteni 
a bevételei és a kiadásai között.
 Ám a Proudhon által megálmodott verseny nem laissez-faire ver-
seny volt, mint a tőkés gazdaságban, hanem egy magasabb rendű elvvel 
felruházott verseny, amely „társadalmasítja” azt, egy olyan verseny, amely a 
tisztességes csere alapján, a szolidaritás szellemében működik, egy olyan ver-
seny, amely egyszerre védi az egyéni kezdeményezést és hozza vissza a társa-
dalomnak azt a gazdagságot, amelyet jelenleg a tőkés kisajátítás elvon tőle.
 Nyilvánvaló, hogy ebben az elképzelésben volt valami utópisztikus. 
A verseny és az úgynevezett piacgazdaság elkerülhetetlenül egyenlőtlensé-
get és kizsákmányolást eredményez, még akkor is, ha a tökéletes egyenlő-
ségből indulnánk ki. Ezek csak átmenetileg kapcsolhatók össze a munkások 
önigazgatásával, mint szükséges kisebbik rossz, amíg 1. ki nem alakul, mint 
Proudhon fogalmaz, a „becsületes csere” mentalitása a munkások között; 2. 
ami a legfontosabb, amíg a társadalom mint egész a szűkösség állapotából 
el nem jut a bőség állapotába, amikorra a verseny elveszíti értelmét.
 Azonban még egy ilyen átmeneti időszakban is kívánatosnak tűnik 
a verseny korlátozása, mint a mai Jugoszláviában, ahol a versenyt a fogyasz-
tási cikkekre korlátozzák, s ahol ennek legalább megvan az az előnye, hogy 
védi a fogyasztók érdekeit.
 A liberter kommunisták elítélnék a kollektív gazdaság Proud-
hon-féle változatát, mert az a küzdelem elvén alapulna; a versenytársak kez-
detben egyenlő helyzetben lennének, hogy aztán ismét olyan küzdelembe 
keveredjenek, amely elkerülhetetlenül győzteseket és veszteseket eredmé-
nyezne, és ahol a javak végül a kereslet és kínálat elvei szerinti cserével vég-
ződnének; „ami azt jelentené, hogy egyenesen visszaesnének a versenybe és 
a burzsoá világba”. A jugoszláviai kísérletet más kommunista országokból 
néhányan hasonló alapon bírálják. Úgy érzik, hogy az önigazgatás bármely 
formája ugyanazt az ellenszenvet érdemli, mint amit a versengő piacgazda-
sággal szemben táplálnak, mintha a két eszme lényegi módon és tartósan 
összetartozna egymással.
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Centralizáció és tervezés
Proudhon mindenesetre tisztában volt azzal, hogy a munkásegyesülések 
irányításának nagy egységekre kellene kiterjednie. Hangsúlyozta a „köz-
pontosítás és a nagy egységek szükségességét”, és megkérdezte: „A nehézipar 
működtetésére létrehozott munkásegyesülések nem jelentenek-e nagy egy-
ségeket?”. „A politikai centralizáció helyébe a gazdasági centralizációt állít-
juk.” A tekintélyelvű tervezéstől való félelme azonban arra késztette, hogy 
ösztönösen a szolidaritás által inspirált versenyt részesítse előnyben. Ettől 
kezdve az anarchista gondolkodók az alulról felfelé szerveződő önigazgató 
vállalatok föderációja által megtervezett liberter és demokratikus formák 
szószólóivá váltak. 
 Bakunyin előre látta, hogy az önigazgatás a tervezés világméretű 
perspektíváit nyitná meg: 

„A munkások szövetkezeti egyesülései új történelmi jelen-
ségek; ma, amikor tanúi vagyunk születésüknek, nem látjuk 
előre a jövőjüket, csak sejtjük, hogy milyen hatalmas fejlődés 
vár rájuk, és hogy milyen új politikai és társadalmi feltétele-
ket fognak teremteni. Nemcsak lehetséges, hanem valószínű, 
hogy idővel túlnőnek majd a mai megyék, tartományok, sőt 
államok határain, és átalakítják az emberi társadalom egész 
szerkezetét, amely többé nem nemzetekre, hanem ipari egysé-
gekre fog tagolódni.”

Ezek aztán „egy hatalmas gazdasági föderációt alkotnának”, amelynek élén 
a legfelsőbb gyűlés állna. A „világméretű statisztikák segítségével, amelyek 
éppolyan átfogó, mint amilyen részletes és pontos adatokat szolgáltatnának”, 
egyensúlyba lehetne hozni a keresletet és a kínálatot, irányítani, elosztani és 
szétosztani a világ ipari termelését a különböző országok között, így a ke-
reskedelmi és foglalkoztatási válságok, a kényszerű stagnálás, a gazdasági 
katasztrófa és a tőkeveszteség szinte bizonyos, hogy teljesen eltűnnének. 
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Teljes társadalmasítás?
A munkásegyesülések általi irányítás proudhoni felfogása kétértelmű volt. 
Nem volt mindig világos, vajon az önigazgató csoportok továbbra is verse-
nyeznének-e a kapitalista vállalkozókkal — más szóval, hogy egy szocialista 
szektor együtt létezne-e a magánszektorral, mint azt a jelen helyzetben Al-
gériáról és más újonnan függetlenedett országokról lehetne elmondani —, 
vagy pedig a termelés egészét társadalmasítanák és vonnák önigazgatás alá.
Bakunyin következetes kollektivista volt, és világosan látta a két szektor 
együttlétezésének veszélyeit. A munkások még az egyesülésben sem ké-
pesek felhalmozni a szükséges tőkét ahhoz, hogy szembeszálljanak a bur-
zsoá nagytőkével. További veszélyt jelentene, hogy a kapitalista környezet 
megfertőzné a munkásegyesüléseket, így „a proletariátus munkájának új 
kizsákmányoló osztálya” alakulna ki bennük. Az önigazgatás magában 
hordozza a munkástömegek teljes gazdasági emancipációjának csíráit, de 
ezek a csírák csak akkor tudnak kikelni és növekedni, ha „maga a tőke, az 
ipari létesítmények, nyersanyagok és a tőkés berendezkedések (…) a mun-
kásegyesülések kollektív tulajdonává válnak a mezőgazdasági és az ipari 
termelés terén egyaránt, szabadon szerveződnek és föderatív kapcsolatba 
lépnek egymással.” „Radikális, döntő társadalmi változást csak az egész tár-
sadalmat érintő eszközökkel lehet elérni”, vagyis egy társadalmi forradalom 
révén, amely a magántulajdont átalakítja kollektív tulajdonná. Egy ilyen 
társadalmi szervezetben a munkások lennének saját maguk kollektív ka-
pitalistái, saját maguk munkáltatói. Csak „a valóban személyes használatra 
szolgáló dolgok” maradnának magántulajdonban.
 Bakunyin elismerte, hogy a termelői szövetkezetek arra szolgáltak, 
hogy hozzászoktassák a munkásokat az önszerveződéshez, valamint saját 
ügyeik intézéséhez, és hogy az első lépéseket jelentették a munkásosztály 
kollektív fellépéséhez, úgy tartotta azonban, hogy amíg a társadalmi for-
radalom nem ment végbe, az ilyen szigetek a kapitalista rendszer közepén 
csak korlátozott hatásúak lehetnek, és sürgette a munkásokat, hogy „inkább 
sztrájkokra gondoljanak, mint szövetkezetekre”. 
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Szakszervezetek
Bakunyin hasonlóképp értékelte a szakszervezetek — „a tömegek termé-
szetes szerveződései”, „az egyetlen igazán hatékony fegyver”, melyet a mun-
kások a burzsoáziával szemben alkalmazhatnak — által játszott szerepet 
is. Úgy vélte, a szakszervezeti mozgalom nagyobb mértékben képes hoz-
zájárulni a proletariátus erőinek burzsoá radikalizmustól független meg-
szervezéséhez, mint az ideológusok. A jövőt a munkások szakmák szerinti 
országos és nemzetközi szerveződésében látta.
 A szakszervezetiségről nem esett külön szó az Internacionálé első 
kongresszusán. Az 1869-es bázeli kongresszustól fogva viszont az anarchis-
ták befolyásának köszönhetően elsődleges üggyé vált: a bérrendszer eltör-
lése után a szakszervezetek válnának a jövő közigazgatásának embriójává; a 
kormányt a munkásszervezetek tanácsai váltanák fel.

 1876-ban James Guillaume, Bakunyin tanítványa, megírta az Idées sur 
l’Organistaion Sociale-t (Gondolatok a társadalom szervezetéről), melyben az 
önigazgatást egyesítette a szakszervezetiséggel. Támogatta a munkások egye-
sült föderációinak létesítését, főképp olyan szakmák esetében, melyek „nem” 
azért egyesülnének, „mint korábban, hogy megvédjék béreiket a munkálta-
tók kapzsiságától, hanem azért (…), hogy kölcsönös garanciákat nyújtsanak 
a szakmájuk eszközeihez való hozzáféréshez, amelyek kölcsönös szerződések 
útján az egész egyesült föderáció kollektív tulajdonává válnának.” Bakunyin 
nézete az volt, hogy ezek a föderációk tervező ügynökségekként tevékeny-
kednének, így tömve be az egyik lyukat Proudhon önigazgatással kapcsolatos 
tervében. Egy dolog hiányzott a javaslatai közül: a kapocs, amely egyesítené a 
különféle termelői egyesüléseket és megakadályozná őket abban, hogy egois-
ta módon, szűk látókörűen saját ügyeikkel foglalatoskodjanak, anélkül, hogy 
a közjóval vagy más munkásegyesülésekkel törődnének. A szakszervezetiség 
volt az, amely betöltötte ezt az űrt, és érthetővé tette az önigazgatást. Úgy tűnt 
fel, mint a tervezés és a termelők közötti egység ügynöke.
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A kommunák
Korai pályafutása során Proudhon teljes mértékben a gazdasági szervező-
désekkel foglalkozott. Minden politikai dologgal szembeni gyanakvása arra 
sarkallta őt, hogy elhanyagolja a területi közigazgatás problémáját. Elég volt 
azt mondania, hogy a munkásoknak kell átvenniük az állam helyét, anél-
kül, hogy pontosan megmondta volna, hogyan is történne ez. Élete utol-
só éveiben több figyelmet szentelt a politika problémájának, melyet igazi 
anarchista stílusban, alulról felfelé haladva közelített meg. Helyi szinten 
az embereknek egy általa „természetes csoportnak” nevezett formációvá 
kellett összeállniuk, amely „egy városban vagy politikai egységben jönne 
létre, megerősítve magát egységben, függetlenségben és autonómiában.” 
„Hasonló, egymástól némi távolságra lévő csoportoknak lehetnek közös 
érdekeik; elképzelhető, hogy egyesülnek egymással, és létrehoznak egy ma-
gasabb szintű csoportot a kölcsönös biztonság érdekében.” Ezen a ponton 
az anarchista gondolkodó meglátta a gyűlölt állam kísértetét: soha, de soha 
nem szabad a helyi csoportoknak „érdekeik védelme és vagyonuk gyarapí-
tása céljából egyesülve (…) oly messzire elmenniük, hogy valamiféle önfel-
áldozást hajtsanak végre az új Moloch lábainál.”
 Proudhon az autonóm kommunát meglehetős pontossággal defi-
niálta: az lényegében egy „szuverén lény”, és mint ilyen, „joga van önmagát 
kormányozni és igazgatni, adókat kivetni, rendelkezni tulajdona és bevéte-
lei felett, iskolákat alapítani fiataljai számára és kinevezni a tanárokat” stb. 
„Ez tehát a kommuna, mert ez a kollektív politikai élet (…). Tagad minden 
korlátozást, önmagát korlátozza; minden külső kényszerítés idegen számá-
ra és fenyegetés a túlélésére nézve.” Bemutattuk, hogy Proudhon az önigaz-
gatást összeférhetetlennek tartotta egy autoriter állammal; hasonlóképpen 
a kommuna sem létezhet együtt egy felülről központosított hatalommal:

„Nincs köztes megoldás. A kommuna szuverén lesz vagy alatt-
való, minden vagy semmi. Adjátok neki a legjobb feladatokat; 
amint nem a saját törvényeinek van alávetve, amint elismer 
egy magasabb tekintélyt (…), [és] amint felsőbbrendűnek 
nyilvánítják azt a nagyobb csoportot, amelynek része (…), 
elkerülhetetlen, hogy valamikor ellentmondásba ne kerül-
jön és össze ne különbözzön vele. Amint konfliktus támad, 
a hatalom logikája biztosítja a győzelmet a központi hatalom 
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számára, méghozzá mindezt megbeszélés, megegyezés vagy 
tárgyalás nélkül, mivel a hatalom és az alárendelt közötti vita 
megengedhetetlen, felháborító és abszurd.”

Bakunyin a kommunát logikusabb módon illesztette bele a jövő társadalmi 
szervezetébe, mint Proudhon. A termelőmunkások egyesülései szabadon 
szövetkeztek egymással a kommunákon belül, a kommunák pedig szaba-
don szövetkeztek egymással. „A spontán élet és cselekvés évszázadok óta 
szünetel az állam mindent elnyelő és monopolisztikus hatalma miatt; en-
nek feladása vissza fogja vezetni őket a kommunákhoz.”
 Milyen kapcsolatban lenne a szakszervezetiség a kommunákkal? 
1880-ban a Jura Föderáció7 Courtelary körzete biztos volt a válaszban: „En-
nek a helyi életnek a szerve egy szakmai föderáció lenne, és ebből a helyi fö-
derációból lesz a kommuna.” A jelentés készítői azonban, akik e téren még 
nem határozták el véglegesen magukat, feltették a kérdést: „Minden lakos 
általános gyűlése vagy a szakmák delegáltjaié lesz az (…), amely felvázolja a 
kommuna alkotmányát?” A konklúzió az volt, hogy két lehetséges rendszer 
jöhet szóba. A szakszervezetnek vagy a kommunának legyen elsőbbsége? 
Később, különösen Oroszországban és Spanyolországban, e kérdés megosz-
totta az „anarcho-kommunistákat” és az „anarchoszindikalistákat”. 
 Bakunyin a kommunát ideális eszköznek tartotta a termelési esz-
közök kisajátításához az önigazgatás előmozdítása érdekében. A társadalmi 
újjászerveződés első szakaszában a kommuna lesz az, amely biztosítja az 
alapvető minimumot minden egyes „kisajátított” személynek, kompenzá-
ció gyanánt a konfiskált javakért cserében. Belső szervezetét meglehetősen 
pontosan írta le. A kommunát választott delegáltak tanácsa fogja irányítani 
egyértelműen pozitív utasításokkal; ők mindig felelősek lesznek a válasz-
tóknak, és visszahívhatók. A kommuna tanácsa közülük választhatja ki a 
végrehajtó bizottsági tagokat a kommuna forradalmi adminisztrációjának 
minden egyes ágához. A felelősség ilyen sokak között történő megosztá-
sa azzal az előnnyel jár, hogy a lehető legtöbb egyszerű munkást bevonja 
az irányításba. Csökkenti a hátrányait egy olyan képviseleti rendszernek, 
amelyben kisszámú választott delegált képes lenne átvenni minden felada-
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tot, miközben az emberek szinte passzívak maradnának a ritkán összehívott 
általános gyűléseken. Bakunyin ösztönösen megértette, hogy a választott 
tanácsoknak „dolgozó testületeknek” kell lenniük, szabályozó és végrehajtó 
kötelességekkel egyaránt – melyet Lenin később „parlamentarizmus nélküli 
demokráciának” nevezett liberter kedélyállapotában. Újfent a Courtelary 
körzet tette ezt az elgondolást még világosabbá:

„Annak érdekében, hogy elkerüljük a centralizált és bürokra-
tikus közigazgatás hibáihoz való visszatérést, úgy gondoljuk, 
hogy a kommuna általános érdekeit nem egyetlen helyi ad-
minisztratív testületnek kellene irányítania, hanem különféle 
cselekvési területekért felelős speciális bizottságoknak (…). Ez 
az elrendezés meggátolná, hogy az adminisztráció a kormány 
jellegét öltse magára.”

Bakunyin követői nem képviseltek ilyen kiegyensúlyozott nézetet a törté-
nelmi haladás szükségszerű állomásait illetően. Az 1880-as években fele-
lősségre vonták a kollektivista anarchistákat. Az 1871-es Párizsi Kommün 
által teremtett precedens kritikájában Kropotkin szidta az embereket, ami-
ért „a kommünön belül ismét a képviseleti rendszert használták”, amiért 
„lemondtak saját kezdeményezésükről egy többé-kevésbé véletlenszerűen 
megválasztott népgyűlés javára”, és sajnálkozott, hogy egyes reformerek 
„mindig minden áron megpróbálják ezt a kormányt meghatalmazás út-
ján megőrizni”. Úgy tartotta, hogy a képviseleti rendszernek meg vannak 
számlálva a napjai. Hogy az a burzsoázia szervezett uralma volt, és hogy 
vele együtt el kell tűnnie neki. „Az eljövendő új gazdasági korszak számá-
ra a politikai szervezet új formáját kell felkutatnunk, amely a képviselettől 
teljesen eltérő elven alapul.” A társadalomnak meg kell találnia a politikai 
kapcsolatok azon formáit, melyek közelebb állnak az emberekhez, mint a 
képviseleti kormányzás, „közelebb az önkormányzáshoz, a saját magunk 
által történő kormányzáshoz.”
 Az autoriter és liberter szocialisták számára a követendő eszmény-
nek minden bizonnyal ennek a közvetlen demokráciának kell lennie, amely, 
ha korlátok közé szorítják mind a gazdasági önigazgatás, mind a területi 
közigazgatás terén, mindenfajta uralom utolsó maradványait is elpusztítaná. 
Bizonyos azonban, hogy működésének szükséges feltétele a társadalmi fej-
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lődés egy olyan szakasza, amelyben minden munkás rendelkezne tudással 
és képzettségekkel éppúgy, mint tudatossággal, miközben ezzel egyidejűleg 
a hiány helyét átvenné a bőség. 1880-ban, jóval Lenin előtt, a Courtelary 
körzet proklamálta: „Az általános választójog többé-kevésbé demokratikus 
gyakorlata csökkenő jelentőségűvé fog válni egy tudományosan szervezett 
társadalomban.” De nem annak megjelenése előtt.   

Az „állam” vitatott fogalma
Az olvasó mostanra már tudja, hogy az anarchisták még egy átmeneti hely-
zetre sem voltak hajlandók az „állam” kifejezést használni. Az autoriterek 
és liberterek közötti szakadék nem volt mindig annyira széles ezen a téren. 
Az I. Internacionáléban a kollektivisták, akiknek szószólója Bakunyin volt, 
elfogadták a „regenerált állam”, az „új és forradalmi állam”, sőt a „szocia-
lista állam” terminusokat, mint a „társadalmi kollektíva” szinonimáit. Az 
anarchisták azonban hamarosan belátták, hogy meglehetősen veszélyes 
számukra ugyanazt a kifejezést használni, mint amit az autoriterek hasz-
nálnak, miközben teljesen eltérő jelentést tulajdonítanak neki. Úgy érez-
ték, hogy egy új fogalom új szót kíván, és hogy a régi terminus használata 
veszélyesen félreérthető lenne; így felhagytak azzal, hogy a jövő társadalmi 
kollektíváját az „állam” névvel illessék.
 A marxisták a maguk részéről nyugtalanok voltak, hogy együtt-
működésre tudják-e bírni az anarchistákat, hogy a kollektív tulajdon elve 
győzedelmeskedjen az Internacionáléban a neoproudhoni individualizmus 
utolsó maradványa felett. Ezért hajlandók voltak szóbeli engedményeket 
tenni, és beleegyeztek az anarchisták javaslatába, miszerint az „állam” szót 
a kommunák féderationjával [föderációjával] vagy solidarisationjával [„szo-
lidarizációjával”] helyettesítsék. Engels ugyanebben a szellemben támadta 
barátját és honfitársát, August Bebelt a német szociáldemokraták gothai 
programja miatt, és bölcsnek tartotta azt javasolni, hogy „nyomja el minde-
nütt az »állam« terminust, és helyette használjon egy jó öreg német kifeje-
zést, a Gemeinwesent, amely ugyanazt jelenti, mint a francia »Commune« 
szó”. Az 1869-es bázeli kongresszuson a kollektivista anarchisták és a mar-
xisták szövetkeztek, és úgy döntöttek, hogy mihelyt a tulajdont társadal-
masították, azt a communes solidarisées [szolidaritási kommunák] fogják 
továbbfejleszteni. Beszédében Bakunyin feltette az i-re a pontot:
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„Én a társadalmi vagyon és főképp a föld kollektivizálása mel-
lett szavazok, a társadalmi felszámolás értelmében. Társadalmi 
felszámolás alatt a jelenlegi tulajdonosok kisajátítását értem a 
jogi és politikai állam eltörlése révén, amely napjainkban is a 
tulajdon szentesítője és egyedüli garantálója. Ami a későbbi 
szervezeti formákat illeti (…), én a kommunák solidarisation-
ját pártolom (…), annál nagyobb megelégedéssel, mivel az 
ilyen solidarisation a társadalom alulról felfelé történő meg-
szervezését vonja maga után.”

Hogyan kellene működtetni a közszolgáltatásokat?
A kidolgozott kompromisszum messze volt attól, hogy megszüntesse a két-
értelműséget, annál is inkább, mivel ugyanezen a bázeli kongresszuson az 
autoriter szocialisták nem szégyellték megtapsolni a gazdaság állami irányí-
tását. A probléma később különösen kényesnek bizonyult, amikor a vita a 
nagy közszolgáltatások, mint a vasutak, postaszolgálatok stb. irányítása felé 
terelődött. Az 1872-es hágai kongresszusra Marx és Bakunyin követői eltá-
volodtak egymástól. Így a közszolgáltatásokról szóló vita a szakadást túlélő, 
rosszul elnevezett „antiautoriter” Internacionáléban alakult ki. Ez a kérdés 
újabb vitát szült az anarchisták és azon többé-kevésbé „államista” szocialis-
ták között, akik úgy döntöttek, elszakadnak Marxtól és az anarchistákkal 
maradnak az Internacionáléban.
 Mivel ezek a közszolgáltatások országos szintűek, nyilvánvalóan 
sem a munkások egyesülései, sem a kommunák nem képesek őket egy-
maguk irányítani. Proudhon úgy próbálta megoldani a problémát, hogy a 
munkásirányítást a „közös kezdeményezés” valamely formájával „ellensú-
lyozta”, melyet nem magyarázott meg teljesen. Ki igazgatná a közszolgálta-
tásokat? A kommunák föderációja – válaszolták a liberterek; az állam – vol-
tak hajlamosak válaszolni az autoriterek. 
 Az Internacionálé 1874-es brüsszeli kongresszusán a belga szoci-
alista César de Paepe megpróbálta megteremteni a kompromisszumot a 
két ellentétes nézet között. A helyi közszolgáltatások a kommunákhoz ke-
rülnének, a helyi irányító testület irányítása alá, melyet a szakszervezetek 
jelölnének ki. A magasabb szintű közszolgáltatásokat a kommunák jelöltje-
iből álló regionális adminisztráció irányítaná, s egy regionális munkakama-
ra felügyelné, miközben ezek országos szinten a „munkásállam”, azaz egy 
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olyan állam alá kerülnének, amely „a szabad munkáskommunák társulásán 
alapul”. Az anarchisták számára gyanús volt e kétértelmű szerveződés, de 
Paepe azonban ezt a gyanakvást félreértésnek tekintette: végeredményben 
nem verbális civakodás volt-e ez? Ha így volt, megelégedett volna azzal, 
hogy az „állam” szót félreteszi, miközben a tulajdonképpeni dolgot meg-
tartja „valamilyen más kifejezés kellemesebb álcája mögött”. 
 A liberterek többsége úgy gondolta, hogy a brüsszeli kongresszus 
jelentése az állam restaurálását jeleni: úgy látták, a „munkásállam” elke-
rülhetetlenül „autoriter állammá” válna. Ha ez csak egy verbális civako-
dás volt, nem látták be, miért kellene a kormány nélküli új társadalmat 
ugyanúgy nevezni, mint ahogyan az eltörlendő szerveződést. A következő, 
1876-os berni kongresszuson Malatesta elismerte, hogy a közszolgáltatások 
egységes, centralizált szerveződési formát igényelnek; elutasította azonban, 
hogy ezeket felülről, államilag igazgassák. Számára úgy tűnt, hogy ellenfelei 
összekeverik az államot a társadalommal, amely „élő szerves test”. A követ-
kező évben, 1877-ben a genti Egyetemes Szocialista Kongresszuson César 
de Paepe elismerte, hogy az ő becses munkás- vagy népállama „egy ideig 
nem lenne több, mint a bérmunkások állama”, de amely „nem lehet több, 
mint egy körülmények kikényszerítette átmeneti fázis”, amelyet követően 
a névtelen, hajthatatlan tömegek nem mulasztanák el átvenni a hatalmat a 
termelőeszközök felett és azt a munkásegyesülések kezébe adni. Az anar-
chistákat nem nyugtatta meg ez a bizonytalan és távoli perspektíva: amire 
az állam ráteszi a kezét, azt soha nem engedi el.  

Föderalizmus
Összefoglalva, a jövő liberter társadalma kettős struktúrával rendelkezett 
volna: gazdaságilag az önigazgató munkásegyesülések föderációjának for-
májában; közigazgatási szempontból a kommunák föderációjának formá-
jában. A végső követelmény az volt, hogy ezt az építményt egy szélesebb 
körű, az egész világra kiterjeszthető koncepcióval koronázzák meg és te-
gyék érthetővé: a föderalizmussal.
 Ahogy Proudhon gondolkodása érlelődött, a föderalista eszme le-
tisztult és uralkodóvá vált. Egyik utolsó írása a Du Principle Fédératif et 
de la Nécessité de Reconstituer de Parti de la Révolution [A föderatív elvről 
és a forradalmi párt újjáalakításának szükségességéről] (1863) címet visel-
te, és — mint korábban említettük — élete vége felé mindinkább hajlamos 
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volt magát föderalistának nevezni, mint anarchistának. Már nem a kicsi, 
ősi városok korát éljük, melyek néha még a maguk idejében is föderatív ala-
pon szerveződtek. Korunk problémája a nagy országok irányítása. Proud-
hon megjegyezte: „Ha az állam sohasem terjeszkedne egy város vagy egy 
kommuna területén túlra, mindenkinek meghagynám a saját döntését, és 
nem mondanék többet. Nem szabad elfelednünk azonban, hogy hatalmas 
konglomerátumokról van szó, amelyeken belül ezrével találunk városokat, 
falvakat és községeket.” Szó sincs a társadalom mikrokozmoszokra való fel-
darabolásáról. Az egység elengedhetetlen. 
 Az autoriterek szándéka azonban az volt, hogy a „hódítás” jogán 
uralják ezeket a helyi csoportokat, amire Proudhon így vágott vissza: „Köz-
löm velük, hogy ez teljességgel lehetetlen, éppen az egység törvénye miatt.”

„Mindezek a csoportok (…) elpusztíthatatlan szervezetek 
(…), amelyek éppúgy nem tudnak megválni szuverén füg-
getlenségüktől, mint ahogy a város tagja sem veszítheti el ál-
lampolgárságát vagy szabad emberként szerzett előjogait (…). 
Mindössze annyit érnénk el, hogy (…) kibékíthetetlen ellenté-
tet hoznánk létre az általános szuverenitás és az egyes különál-
ló szuverenitások között, autoritást állítva szembe autoritással; 
más szóval, miközben állítólag az egységet fejlesztjük, a meg-
osztottságot szerveznénk.”

Az „egységes felszívódás” ilyen rendszerében a városok vagy természetes 
csoportok „mindig identitásuk elvesztésére ítéltetnének a magasabb ren-
dű agglomerációban, amelyet mesterségesnek hívhatunk.” A centralizáció 
„azon csoportok megőrzését jelenti a kormányzati viszonyokban, amelyek 
természetüknél fogva autonómok”; „(…) ez a modern társadalom számára 
az igazi zsarnokság.” Ez az imperializmus, a kommunizmus, az abszolutiz-
mus rendszere — mennydörögte Proudhon —, beleszámítva azon egyesü-
lések egyikét, amelynek ő volt a mestere: „Mindezen szavak szinonimák.”
Másfelől az egység, a valódi egység, a centralizáció, a valódi centralizáció 
elpusztíthatatlan lenne, ha a különböző területi egységek között egy jogi 
kötelék, egy kölcsönösségi szerződés, egy föderációs paktum jönne létre: 
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„Ami valóban centralizálja a szabad emberek társadalmát (…), 
az a szerződés. A társadalmi egység (…) az állampolgárok 
szabad egyesülésének terméke (…). Ahhoz, hogy egy nemzet 
egységesnek mutassa magát, az egységnek centralizáltnak kell 
lennie (…) minden funkciójában és képességében; a centrali-
zációt alulról felfelé, a perifériáról a centrum felé kell létrehoz-
ni, és minden funkciónak függetlennek és önkormányzónak 
kell lennie. Minél több a fókuszpontja, annál erősebb lesz a 
centralizáció.”

A föderatív rendszer a kormányzati központosítás ellentéte. A libertaria-
nizmus és az autoritarianizmus két alapelve, melyek állandóan konfliktus-
ban állnak egymással, arra rendeltettek, hogy megegyezzenek: „A föderáció 
megold minden problémát, amely a szabadság és az autoritás összekapcso-
lásának szükségességéből fakad. A francia forradalom megteremtette egy 
új rend alapjait, amelynek titka örökségében, a munkásosztályban rejlik. 
Ez az új rend: az egész népet egyesíteni a »föderációk föderációjában«.” Ezt 
a kifejezést nem gondatlanul használta: egy egyetemes föderáció túl nagy 
lenne; a nagy egységeknek egymás között kellene föderatív kapcsolatokat 
kialakítaniuk. Kedvenc prófétai stílusában Proudhon kijelentette: „A hu-
szadik század a föderációk korszakát fogja megnyitni.”
 Bakunyin csupán továbbfejlesztette és megerősítette Proudhon föde-
ralista eszméit. Proudhonhoz hasonlóan ő is a föderatív egység felsőbbren-
dűségét hangsúlyozta az autoriter egységgel szemben: „Amikor az átkozott 
államhatalom nem korlátozza tovább az egyéneket, egyesüléseket, kommuná-
kat, tartományokat vagy régiókat, hogy együtt éljenek, ezek sokkal szorosabb 
köteléket fognak létrehozni egymás közt, egy sokkal életképesebb, igazibb 
és erőteljesebb egészet fognak alkotni, mint amibe jelenleg az államhatalom 
kényszeríti őket, amely mindannyiuk számára egyformán elnyomó.” Az au-
toriterek „mindig összekeverik (…) a formális, dogmatikus és kormányzati 
egységet azzal a valódi és élő egységgel, amely csakis minden egyén és cso-
port legszabadabb fejlődéséből, valamint a munkásegyesülések föderatív és 
teljesen önkéntes szövetségéből származhat (…) a kommunákban és azokon 
túl a régiókban, azokon túl pedig az országos munkásegyesülésekben.”
 Bakunyin hangsúlyozta, hogy szükség van egy közvetítő testület-
re a kommuna és az országos föderatív szerv között: a tartomány vagy ré-
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gió az autonóm kommunák szabad föderációja. Nem szabad azt gondolni 
azonban, hogy a föderalizmus egoizmushoz és elszigetelődéshez vezetne. 
A szolidaritás elválaszthatatlan a szabadságtól: „Miközben a kommunák 
teljesen autonómok maradnak, érzik (…) egymás közt a szolidaritást, és 
szorosan összefognak, anélkül, hogy szabadságukból jottányit is veszítené-
nek.” A modern világban az erkölcsi, anyagi és szellemi érdekek valódi és 
erős egységet hoztak létre egy nemzet különböző részei, illetve a különböző 
nemzetek között; ez az egység túléli az államot. 
 A föderalizmus azonban kétélű fegyver. A francia forradalom ide-
jén a girondista „föderalizmus” reakciós jellegű volt, és Charles Maurras 
royalista iskolája a „regionalizmus” elnevezés alatt támogatta. Egyes orszá-
gokban, mint például az Egyesült Államokban, a föderalista alkotmányt 
azok használták ki, akik a színesbőrű embereket megfosztják polgárjogaik-
tól. Bakunyin úgy vélte, hogy a szocializmus képes egyedül forradalmi tar-
talmat adni a föderalizmusnak. Ez okból kifolyólag spanyol követői csekély 
lelkesedést mutattak Pi y Margall polgári föderalista pártja iránt, amely ma-
gát proudhonistának nevezte, sőt még „kantonalista” balszárnya iránt is kö-
zömbösek maradtak a rövid és elvetélt 1873-as köztársaság epizódja idején.8 

Internacionalizmus
A föderalista eszme logikusan internacionalizmushoz vezet, vagyis a nem-
zetek föderalista alapon történő szerveződéséhez „az emberiség nagy, test-
véri szövetségébe”. Bakunyin itt ismételten rámutatott a nem a nemzetközi 
és forradalmi szocializmuson alapuló föderalista eszme burzsoá utópizmu-
sára. Korát messze megelőzve „európai” volt, amint azt ma mondanák; az 
Európai Egyesült Államokat követelte és kívánta, az egyetlen módot arra, 
hogy „az európai család különböző népei közti polgárháborút lehetetlenné 
tegye.” Gondosan ügyelt azonban arra, hogy óva intsen minden olyan eu-
rópai föderációtól, amely államokon alapul, „ahogy azok jelenleg léteznek”. 
„Egyetlen centralizált, bürokratikus, ennélfogva militarista állam, jóllehet 
köztársaságnak hívjak, sem léphet be komolyan és őszintén egy nemzetközi 
föderációba. Egy ilyen állam alkotmánya lényegénél fogva mindig a belső 
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szabadság nyílt vagy leplezett tagadása, és így szükségszerűen állandó ha-
düzenet, fenyegetés a szomszédos országok létére nézve.” Bármilyen szövet-
ség egy reakciós állammal „a forradalom elárulása” lenne. Előbb az Európai 
Egyesült Államok, később pedig a világ Egyesült Államai csakis a felülről 
lefelé gyakorolt erőszakon és az autoritás alapelvén nyugvó régi rend meg-
döntése után jöhetnek létre. Másfelől, ha a társadalmi forradalom bármely 
országban végbemegy, minden olyan külföldi országot, amely ugyanezen 
alapelvek szerint forradalmat hajtott végre, a létező államhatárokra való te-
kintet nélkül be kellene fogadni egy forradalmi föderációba.
 A valódi internacionalizmus önrendelkezésen alapul, ami magá-
ban foglalja az elszakadás jogát. Proudhon nyomán Bakunyin azt hirdette, 
hogy „minden egyénnek, minden egyesülésnek, kommunának vagy tarto-
mánynak, minden régiónak és nemzetnek abszolút joga van ahhoz, hogy 
döntsön saját sorsáról, hogy társuljon-e másokkal vagy ne, hogy azzal szö-
vetkezzen, akivel akar, vagy felbontson bármiféle szövetséget az úgyneve-
zett történelmi követelésekre vagy a szomszédainak való megfelelésre való 
tekintet nélkül.” „A jog, hogy szabadon egyesüljenek és ugyanilyen szaba-
don szétváljanak, a legfontosabb minden politikai jog közül, amely nélkül a 
konföderáció mindig álcázott centralizáció lesz.”
 Az anarchisták azonban nem úgy tekintettek erre az alapelvre, 
mint amely elszakadáshoz vagy elszigetelődéshez vezet. Ellenkezőleg, „úgy 
tartották, hogyha a kiválás jogát egyszer elismerték, az elszakadás gyakor-
latilag lehetetlenné válik, mert az országos egységek szabadon jönnek létre, 
és többé nem az erőszak és a történelmi álnokság termékei lesznek.” Akkor 
és csakis akkor fognak „valóban erőssé, gyümölcsözővé és állandóvá” válni.
 Később Lenin és a III. Internacionálé első kongresszusai elfogadták 
ezt a Bakunyintól származó koncepciót, és a bolsevikok ezt tették nemze-
tiségi politikájuk és antikolonialista stratégiájuk alapjává – míg végül meg 
nem hazudtolták ezt az autoriter centralizáció és az álcázott imperializmus 
felé való elfordulással.  
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Dekolonizáció
Figyelemre méltó, ahogy a logikai dedukció elvezette a föderalizmus kez-
deményezőit a dekolonizáció problémáinak profetikus előrevetítéséhez. 
Proudhon megkülönböztette a „hódításon alapuló” egységet a „racionális” 
egységtől, és úgy látta, hogy „minden olyan szerveződés, amely túllép valós 
határain, hogy megszálljon vagy annektáljon más organizmusokat, erejéből 
annyit veszít, amennyit méretéből fakadóan nyer, s a felbomlás felé halad.” 
Minél inkább kiterjeszti egy város (más szavakkal egy ország) a népességét 
vagy a területét, annál közelebb kerül a zsarnoksághoz és végül a szétesés-
hez:

„Ha fióktelepeket vagy kolóniákat hoz létre bizonyos távolság-
ra, ezek a fióktelepek vagy kolóniák előbb vagy utóbb új váro-
sokká alakulnak át, amelyek csak a föderáción keresztül ma-
radnak kapcsolatban az anyavárossal, vagy sehogy sem (…).
 Amikor az új város készen áll arra, hogy eltartsa magát, maga 
fogja kikiáltani függetlenségét: milyen jogon merészelhetné a 
szülőváros fenyegetni őt, mint vazallust, kizsákmányolt tulaj-
dont?
 Ekképpen korunkban láthattuk az Egyesült Államokat fel-
szabadulni Angliától; és  Kanadát hasonlóképp a gyakorlat-
ban, még ha nem is elnevezésében; Ausztrália az anyaország 
beleegyezésével és jóváhagyásával indult el az elszakadás út-
ján. Ugyanígy Algéria előbb-utóbb egy afrikai Franciaország-
gá fog alakulni, hacsak nem tartjuk meg gyalázatos, önző indí-
tékokból külön egységként az erőszak és a szegénység eszközei 
révén.”

Bakunyinnak jó szeme volt az alulfejlett országokhoz, és kételkedett benne, 
hogy az „imperialista Európa” képes lenne 800 millió ázsiait szolgaságban 
tartani. „Az emberiség kétharmada, a szolgaságban szunnyadó 800 mil-
lió ázsiai, szükségszerűen fel fog ébredni és mozgolódni kezd. De melyik 
irányba és milyen céllal?” Kinyilvánította „erős szimpátiáját az elnyomás 
minden formájával szembeni nemzeti felkelések iránt”, továbbá a szóban 
forgó népek figyelmébe ajánlotta a spanyolok Napóleon elleni felkelésének 
káprázatos példáját. Az őslakos gerillák és a császári csapatok közti rendkí-
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vüli aránytalanság ellenére a megszálló hatalom képtelen volt leverni őket, 
a franciákat pedig ötéves küzdelem után kiűzték Spanyolországból.
 Minden népnek „joga van önmaga lenni, és senkinek sincs joga 
ráerőltetni viseletét, szokásait, nyelvét, véleményeit vagy törvényeit.” Ba-
kunyin azonban hitt abban is, hogy nem lehetséges igazi föderalizmus szo-
cializmus nélkül, és azt kívánta, hogy a nemzeti felszabadítás „a tömegek 
gazdasági és politikai érdekeit egyaránt szem előtt tartva” valósuljon meg, 
„ne pedig egy erős állam létrehozásának ambiciózus szándékával.” Minden 
nemzeti függetlenségi forradalom „szükségszerűen a nép ellen való (…), ha 
a nép nélkül zajlik, s emiatt a siker egy privilegizált osztálytól függ”, ennél-
fogva pedig „retrográd, veszélyes, ellenforradalmi mozgalommá” fog válni.”
 Sajnálatos lenne, ha a dekolonizált országok, ledobva magukról a 
külföldi igát, beleesnének a bennszülött politikai vagy vallási szolgaságba. 
Emancipációjuk megköveteli „a tömegek körében minden isteni vagy em-
beri autoritásba vetett hit kiirtását.” A nemzeti kérdés történelmileg másod-
lagos a társadalmi kérdéshez képest, a megváltás pedig a társadalmi forra-
dalom függvénye. Egy elszigetelt nemzeti forradalom nem lehet sikeres. A 
társadalmi forradalom elkerülhetetlenül világforradalommá válik.
 Bakunyin előre látta, hogy a dekolonializációt a forradalmi népek 
folyvást bővülő föderációja fogja követni: „A jövő kezdetben egy európai–
amerikai nemzetközi egység létrehozásában rejlik. Később, jóval később, ez 
a hatalmas európai–amerikai nemzet össze fog olvadni az afrikai és ázsiai 
egységekkel.”
 Ez az elemzés egyenesen a 20. század közepére vezet minket.
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3.
ANARCHIZMUS A FORRADALMI 

GYAKORLATBAN
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1880–1914 

Az anarchizmus elszigetelődik a munkásmozgalomtól 
Itt az idő, hogy megvizsgáljuk az anarchizmust cselekvés közben. Ez el-
visz minket a huszadik század előestéjéig. A liberter eszmék bizonyosan 
játszottak némi szerepet a tizenkilencedik század forradalmaiban, de nem 
független áramlatként. Proudhon negatívan viszonyult az 1848-as forrada-
lomhoz még annak kitörése előtt. Támadta azt, mint egy politikai forradal-
mat, egy álcázott burzsoá csapdát, és ennek nagy része valóban igaz is volt. 
Proudhon szerint továbbá időszerűtlen volt, a barikádok és utcai harcok 
alkalmazása pedig elavult, ő személy szerint egy egészen más győzelemhez 
vezető útról álmodozott, mint csodaszerről: a mutuelliste (mutualista) kol-
lektivizmusról. A Párizsi Kommün, miközben igaz, hogy spontán módon 
elszakadt a „hagyományos állami centralizációtól”, egy „kompromisszum” 
terméke volt — mint azt Henri Lefebvre megjegyzi —, egy rövidéletű „nép-
front” egyfelől a proudhonisták és bakunyinisták, másfelől a jakobinusok és 
blanquisták között. „Merészen elutasította az államot, de Bakunyinnak be 
kellett ismernie, hogy soraiban az internacionalista anarchisták csupán egy 
„szűk kisebbséget” tettek ki.
 Mindazonáltal, Bakunyin ösztönzésének eredményeképp, az anar-
chizmus sikeresen beoltotta magát az I. Internacionáléba — egy proletár, 
internacionalista, apolitikus tömegmozgalomba. De valamikor 1880 körül 
az anarchisták elkezdték kigúnyolni „az első periódus bátortalan Interna-
cionáléját”, és azt a célt tűzték ki, hogy helyére felállítják azt, amit Malatesta 
1884-ben „rettenthetetlen Internacionáléként” írt le, amely egyszerre volt 
anarchista, kommunista, vallásellenes, antiparlamentarista és forradalmi. 
Ez a madárijesztő nagyon gyatra volt: az anarchizmus elvágta magát a mun-
kásmozgalomtól, ami azt eredményezte, hogy lehanyatlott, s a szektarianiz-
musba és kisebbségi aktivizmusba merülve elveszítette eszközeit.
 Mi okozta ezt a hanyatlást? Az egyik ok az ipari fejlődés és a poli-
tikai jogok munkások általi gyors meghódítása volt, akik ezt követően fo-
gékonyabbá váltak a parlamentarista reformizmusra. Ezt követte az, hogy 
a nemzetközi munkásmozgalmat leuralták a politikai gondolkodású, a vá-
lasztásokat középpontba állító reformista szociáldemokraták, akiknek célja 
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nem a társadalmi forradalom volt, hanem a polgári állam legális meghódí-
tása, valamint rövid távú igények kielégítése. 
 Amikor törpe kisebbségben találták magukat, az anarchisták fel-
hagytak a nagy népi mozgalmakban való küzdelem eszméjével. Átadták 
a gyeplőt az utópista doktrínáknak, elhamarkodott várakozásokkal és egy 
aranykor nosztalgikus felidézésével kombinálva; Kropotkin, Malatesta és 
barátaik a doktriner tisztaság megtartásának ürügyén visszafordultak a Ba-
kunyin által megkezdett úton. Ők és általában az anarchista irodalom azzal 
vádolták Bakunyint, hogy „túlságosan átszíneződött marxizmussal”. Az an-
archisták magukba fordultak, maguknak szerveztek direkt akciókat kis tit-
kos csoportok keretében, amelyekbe a rendőrspiclik könnyen beszivárogtak. 
 Bakunyin nem sokkal a visszavonulását követően elhunyt, s 1876-
tól az anarchizmus a kalandorság és a vad fanatizmus mániájának fogságá-
ba került. A Berni Kongresszus elfogadta a „tett propagandájának” jelsza-
vát. Cafiero és Malatesta szolgáltatták a cselekvés első leckéjét. 1877. április 
5-én egy körülbelül harminc főnyi fegyveres militánsból álló bandát vezet-
tek, akik hirtelen feltűntek Benevento olasz tartomány hegyeiben, eléget-
ték egy kis falu nyilvántartási jegyzékeit, szétosztották a szegényeknek az 
adóbehajtó széfjében talált összegeket, és megkísérelték bevezetni a liberter 
kommunizmust miniatűr, vidéki, gyermeki léptékben. Végül, amikor nyo-
mukra akadtak, ők jéggé dermedtek, s ellenállás nélkül megadták magukat.
 Három évvel később, 1880. december 25-én Kropotkin így szóno-
kolt Le Révolté [A Lázadó] című lapjában: „Permanens lázadás beszédben, 
írásban, késsel és pisztollyal vagy dinamittal (…), bármi megfelel nekünk, 
ami idegen a törvényességtől.” A „tett propagandáját” és a személyek elleni 
támadásokat már csak egy lépés választotta el egymástól. Ezt hamarosan 
meg is tették.
 A munkásosztály tömegeitől való elszakadás volt az egyik oka a 
terrorizmus felé fordulásnak, bár a „tett propagandája” valamelyest való-
ban hozzájárult a munkások apátiából való felrázásához. A La Révolution 
prolétarienne-ben [A Proletárforradalom] megjelent 1937. novemberi írásá-
ban Robert Louzon kijelentette, hogy „ez olyan volt, mint egy gongcsapás, 
amely talpára állította a francia proletariátust, azután a földre borulás után, 
amelybe a Kommün [jobboldal által elkövetett] vérengzései következté-
ben alámerült (…), [és ez volt] az előjáték a CGT [Conféderation Géné-
ral du Travail] megalapításához, illetve az 1900-as és 1910-es évek tömeges 
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szakszervezeti mozgalmához.” Ezt a meglehetősen optimista látásmódot 
korrigálta vagy egészítette ki9 Fernand Pelloutier, egy fiatal anarchista né-
zőpontja, aki később átpártolt a forradalmi szindikalizmushoz: az volt a 
meggyőződése, hogy a munkásokat – bármennyire is kiábrándultak vol-
tak a parlamentarista szocializmusból – a dinamit használata elrettentette a 
meggyőződéses liberter szocializmustól; senki sem merészelte magát anar-
chistának nevezni közülük, nehogy úgy tűnjön, hogy az elszigetelt lázadást 
választja a kollektív akcióval szemben.
 A szociáldemokraták nem késlekedtek, hogy az anarchisták ellen 
fordítsák a bombák és a kropotkinista utópiák kombinációja szolgáltatta 
fegyvereket.

Az anarchizmus szociáldemokrata elmarasztalása
A szocialista munkásmozgalom sok éven át kibékíthetetlen részekre oszlott: 
miközben az anarchizmus belecsúszott a terrorizmussal kombinált passzív 
millenniumvárásba, a politikai mozgalom — többé-kevésbé hazug módon 
azt állítva, hogy marxistává vált — a „parlamenti kretenizmus” mocsará-
ba süllyedt. Pierre Monatte, egy szindikalistává lett anarchista később feli-
dézte: „A forradalmi szellem Franciaországban évről évre kiveszőben van. 
Guesde forradalmi eszméi most már pusztán szavak, vagy ami rosszabb, 
választásiak és parlamentiek; Jaurés-éi egyszerűen és nyíltan miniszteriek 
és kormányzatiak.” Franciaországban az anarchisták és szocialisták közötti 
szakadás az 1880-as Le Havre-i Kongresszuson vált teljessé, amikor az új-
szülött munkáspárt belevetette magát a választási politikába. 
 Párizsban 1889-ben különböző országok szociáldemokratái elhatá-
rozták, hogy újjáélesztik a nemzetközi szocialista kongresszusok megrende-
zésének hosszú időn át mellőzött gyakorlatát. Ez utat nyitott a II. Internaci-
onálé létrehozásának, néhány anarchista pedig úgy gondolta, szükségszerű, 
hogy részt vegyen a találkozón. Jelenlétük erőszakos incidensekig fajult, 
miután a szociáldemokraták számbeli fölényüket kihasználva minden el-
lenfeleiktől érkező érvet elnyomtak. Az 1891-es Brüsszeli Kongresszuson a 
libertereket lehurrogták és kizárták. Számos Angliából, Olaszországból és 
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Hollandiából érkezett munkásküldött azonban, noha valójában reformis-
ták voltak, tüntetőleg visszahúzódott. A következő kongresszust 1893-ban 
Zürichben tartották, s a szociáldemokraták azt állították, hogy a jövőben ki 
fognak zárni minden olyan nem szakszervezeti szerveződést, amely nem 
ismeri el a „politikai cselekvés” szükségességet, azaz a burzsoá hatalom vá-
lasztási cédulák útján történő meghódítását.
 Az 1896-os Londoni Kongresszuson néhány francia és olasz anar-
chista azzal játszották ki ezt a kizáró feltételt, hogy rávettek szakszerveze-
teket, jelöljék őket küldötteknek. Ez nem pusztán egy ravasz kibúvó volt: 
mint azt lentebb láthatjuk, az anarchisták ismét megtalálták a valóság ösvé-
nyét — beléptek a szakszervezeti mozgalomba. Amikor azonban egyikük, 
Paul Delesalle megpróbált a szószékre emelkedni, a tömegből erőszako-
san megdobták, és megsérült. Jaurés azzal vádolta az anarchistákat, hogy 
a szakszervezeteket forradalmi anarchista csoportokká akarják alakítani, 
és hogy szét fogják őket rombolni, éppúgy, mint ahogy a kongresszusra is 
csak azért jöttek el, hogy szétverjék azt, „nagy jótéteményt téve a burzsoá 
reakciónak”.
 A kongresszuson fellépő német szociáldemokrata vezetők, a meg-
rögzött választójogpárti Wilhelm Liebknecht és August Bebel az anarchis-
tákkal szemben éppolyan kegyetlennek mutatták magukat, mint amilyenek 
az I. Internacionáléban voltak. Marx lánya, Eleanor Aveling támogatásával, 
aki az anarchistákat „őrülteknek” titulálta, saját irányvonalukat követték a 
gyűlésen, s rávették azt, hogy fogadjon el egy határozatot, amely minden 
„antiparlamentaristát” kizár a jövőbeni kongresszusokról, bármilyen alak-
ban jelenjenek is meg.
 Később az Állam és forradalomban Lenin egy tüskéket rejtő bok-
rétát nyújtott át az anarchistáknak. Támogatta őket a szociáldemokraták-
kal szemben, azzal vádolva utóbbiakat, hogy „az anarchistákra hagyták a 
parlamentarizmus kritizálásának monopóliumát”, és hogy az ilyen kritikát 
„anarchistának bélyegezték”. Aligha meglepő, hogy a parlamentarista or-
szágok proletariátusában ellenszenvet váltottak ki az ilyen szocialisták és 
mind szimpatikusabbá váltak az anarchisták. A szociáldemokraták minden 
eszközt, ami a burzsoá állam lerombolására irányult, anarchistának nevez-
tek. Az anarchisták „helyesen írták le a legtöbb szocialista párt államról 
vallott eszméinek opportunista karakterét”.  
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 Lenin szerint Marx és Proudhon egyek voltak „a fennálló államgé-
pezet megsemmisítésének” kívánalmában. „Az opportunisták nem akarják 
elismerni a marxizmus, valamint a Proudhon és Bakunyin anarchizmu-
sa közötti hasonlóságokat”. A szociáldemokraták „nem marxista” módon 
szálltak vitába az anarchistákkal. Anarchizmus-kritikájuk úgy foglalható 
össze, mint merő polgári banalitás: „Mi elismerjük az államot, az anar-
chisták nem.” Az anarchisták erős pozícióban voltak, hogy azzal vágjanak 
vissza: az efféle szociáldemokrácia kudarcot vallott abbéli kötelessége te-
rén, hogy a munkásoknak forradalmi képzést nyújtson. Lenin szigorúan 
bírálta az orosz szociáldemokrata Plehanov anarchistaellenes pamfletjét, 
mint amely „az anarchistákkal szemben rendkívül igazságtalan”, „szofista”, 
„vulgáris érveléssel teli, burkoltan azt sejtetve, hogy nincs különbség egy 
anarchista és egy bandita között”. 

Anarchisták a szakszervezetekben
Az 1890-es években az anarchisták holtpontra jutottak, és elszakadtak a 
munkások világától, amely a szociáldemokraták monopóliumává vált. 
Apró szektákba tömörültek, elefántcsonttornyukba barikádozva el magu-
kat, ahol csiszolgatták egyre irrealisztikusabb dogmáikat; vagy épp ellen-
kezőleg, véghez vitték és ünnepelték az individualista terrorizmus akcióit, s 
hagyták magukat az elnyomás és megtorlás hálójának fogságába esni. 
 Kropotkin rászolgált a hitelére, amiért az elsők egyike volt, akik 
vallottak hibáikról, és elismerték a „tett propagandájának” terméketlensé-
gét. Egy cikksorozatban, amely 1890-ben jelent meg, azt állította, „a néppel 
kell tartani, amely már nem elszigetelt cselekedeteket akar, hanem a tettek 
embereit saját soraiban”. Olvasóit óva intette „attól az illúziótól, miszerint le 
lehet győzni a kizsákmányolók szövetségét néhány fontnyi robbanóanyag-
gal”. A tömeges szakszervezetiséghez való visszatérést javasolta, hasonlóan 
ahhoz, aminek az I. Internacionálé volt az embriója és a propagátora: „A 
proletárok millióit felkaroló szakszervezeti monstrumokhoz”.  
 Az anarchisták parancsoló kötelessége volt behatolni a szakszerve-
zetekbe annak érdekében, hogy leválasszák a munkástömegeket a csalárd 
szocialistákról, akik megtévesztették őket. 1895-ben egy anarchista hetilap, 
a Les Temps Nouveaux [Az Új Idők] publikálta Fernand Pelloutier L’Anarch-
isme et les Syndicats Ouvriers [Az anarchizmus és a munkásszakszervezetek] 
című cikkét, amely ismertette az új taktikát. Az anarchizmus remekül tud 
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dinamit nélkül is boldogulni, és a tömegek közelébe kell férkőznie, egyszer-
re propagálva az anarchista eszméket amilyen széles körben csak lehet, vala-
mint megvédve a szakszervezeti mozgalmat a beszűkült korporatizmustól, 
amibe belesüppedt. A szakszervezetnek „az anarchizmus gyakorlati isko-
lájává” kell válnia. A szakszervezet mint a gazdasági harc laboratóriuma, 
amely elszakadt a választási versengéstől és vezette az anarchista irányvona-
lat, nem az egyetlen liberter és forradalmi szerveződés-e, amely képes volt 
ellensúlyozni és elpusztítani a szociáldemokrata politikusok veszedelmes 
befolyását? Pelloutier a szakszervezeteket hozzákötötte a liberter kommu-
nista társadalomhoz, amely továbbra is az anarchista végcél maradt: azon a 
napon, amikor a forradalom kitör — tette fel a kérdést —, „[a szakszervezet] 
vajon nem egy majdnem liberter szervezet lesz-e, készen arra, hogy a létező 
rend örökébe lépjen, ily módon hatékonyan semmisítve meg minden politi-
kai autoritást; részeinek mindegyike felügyelné a termelőeszközöket, irányí-
taná saját ügyeit, szuverén módon, tagjainak szabad beleegyezése révén?”
 Később, az 1907-es Nemzetközi Anarchista Kongresszuson Pierre 
Monatte kijelentette: „A szakszervezetiség (…) új távlatokat nyitott meg az 
anarchizmus számára, amely túl hosszú ideje már, hogy magába fordult.” 
Egyfelől „a szakszervezetiség (…) megújította az anarchizmus tudatosságát 
saját munkásosztálybeli gyökereit illetően; másfelől az anarchisták nem kis 
hozzájárulást tettek annak érdekében, hogy a munkásmozgalmat a forrada-
lom útjára tereljék, valamint népszerűsítsék a direkt akció eszméjét.” Élénk 
vitát követően a kongresszus egy kompromisszumos határozatot fogadott 
el, amely a következő alapelv kinyilvánításával kezdődött: „Ez a Nemzetkö-
zi Anarchista Kongresszus a szakszervezeteket harci egységeknek tekinti a 
jobb munkafeltételékért folytatott osztályharcban, továbbá termelői szövet-
kezeteknek, amelyek képesek biztosítani az átmenetet a kapitalista társada-
lomból egy anarcho-kommunista társadalomba.”
 A szindikalista anarchisták némi nehézséggel találkoztak abbéli 
törekvéseikben, hogy rátereljék az egész liberter mozgalmat a választott új 
útra. Az anarchizmus „tisztái” leküzdhetetlen gyanúval viseltettek a szak-
szervezeti mozgalom iránt. Nehezményezték, hogy lábait túl szilárdan 
vetette meg a talajon. Vádolták engedékeny attitűdje miatt a kapitalista 
társadalom irányába, amelynek integrálódott része volt, s amiért rövidtá-
vú követelésekre korlátozta magát. Vitatták azon állítását, hogy egymaga 
képes lenne megoldani a társadalmi problémát. Az 1907-es kongresszuson 
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Malatesta csípős választ adott Monatte-nak, kifejtve, hogy az ipari moz-
galom az anarchisták számára eszköz és nem cél: „A szakszervezetiség 
sem most, sem a jövőben nem lehet más, mint egy legális és konzervatív 
mozgalom, amely képtelen a munkafeltételek javításán túlmutató — pláne 
ilyen messzire! — célkitűzésekre.” A szakszervezeti mozgalmat az azonnali 
növekedések hajszolása szűklátókörűvé tette, a munkásokat pedig elfordí-
totta a végső küzdelemtől: „Nem azt kellene kérni a munkásoktól, hogy 
sztrájkoljanak; hanem azt, hogy folytassák a munkát, de saját hasznukra.” 
Malatesta végül óva intette hallgatóságát a szakszervezeti bürokráciák kon-
zervativizmusától: „Az ipari mozgalomban a hivatalnok egy olyan veszély, 
amely csak a parlamentarizmushoz hasonlítható. Bármely anarchista, aki 
elfogadja, hogy egy szakszervezetnek állandó és fizetett tisztségviselője le-
gyen, elveszett az anarchizmus számára.”
 Monatte erre azt válaszolta, hogy a szakszervezeti mozgalom bizo-
nyára nem tökéletesebb, mint bármely más emberi intézmény: „Távol álljon 
tőlem, hogy takargassam a vétkeit, úgy vélem, bölcs dolog, hogy mindig 
észben tartjuk ezeket, így fel tudunk lépni velük szemben.” Felismerte, hogy 
a szakszervezeti bürokrácia éles kritikát vált ki, gyakran jogosan. Ennek 
ellenére szembeszállt azzal a váddal, miszerint a szakszervezetiséggel felál-
doznák az anarchizmust és a forradalmat: „Éppúgy, mint itt mindenkinek, 
a mi végső célunk is az anarchia. Mindazonáltal, mivel az idők megvál-
toztak, mi is megváltoztattuk mozgalmunk és a forradalom koncepcióját 
(…). Ha a szakszervezetiség múltbéli, jelenkori, sőt jövőbeli hibáinak fenti 
kritizálása helyett az anarchisták inkább saját munkájuk miatt aggódnának, 
a szakszervezetiségben leselkedő veszélyek örökre elhárulnának.” 
 A szektás anarchisták dühe nem volt teljesen ok nélküli. Ugyan-
akkor az a fajta szakszervezet, amelyet ők helytelenítettek, egy korábbi 
periódushoz tartozott: ezek kezdetben tisztán és egyszerűen korporatívak 
voltak, később pedig azoknak a szociáldemokrata politikusoknak a vak kö-
vetői, akik Franciaországban a Kommünt követő represszió utáni években 
szaporodtak el. Az anarchoszindikalisták behatolása révén megújuló osz-
tályharcos szakszervezetiség viszont a „tiszta” anarchisták számára épp az 
ellenkező hátránnyal járt: azt állította, hogy saját ideológiát termel, amely 
„önmagában is elégséges”. Leghatékonyabb szószólójuk, Émile Pouget kije-
lentette: „A szakszervezet magasabb rendű, mint az egyének közötti bármi-
féle más kohéziós forma, mert a részleges javulás és a társadalmi átalakulás 
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jóval meghatározóbb céljai képesek egymással párhuzamosan haladni saját 
kereteik között. Éppen azért, mert a szakszervezet megfelel e kettős szük-
ségnek (…) a továbbiakban nem kell feláldozni a jelent a jövőért, vagy a 
jövőt a jelenért, ennélfogva a szakszervezet tűnik a legjobb fajta csoporto-
sulásnak.”
 Az újfajta szakszervezeti mozgalom törekvését, hogy hangsúlyozza 
és megőrizze „függetlenségét”, egy híres chartában hirdették meg, melyet 
a CGT 1906-os amiens-i kongresszusa fogadott el. Az állásfoglalást nem 
annyira az anarchizmussal szembeni ellenzékiség inspirálta, mint inkább 
az az igény, hogy megszabaduljanak a polgári demokrácia gyámkodásá-
tól és annak munkásmozgalombéli nyúlványától, a szociáldemokráciától. 
Fontosnak tartották a szakszervezeti mozgalom kohéziójának megőrzését 
is, amikor szembesültek a rivális politikai szekták elburjánzásával, például 
azokéval, amelyek Franciaországban a „szocialista egység” létrejötte előtt 
léteztek. Proudhon munkájára, a De la Capacité Politique des Classes Ouvri-
éres-re [A munkásosztály politikai kapacitásáról] (1865) a forradalmi szin-
dikalisták Bibliájukként tekintettek; ebből válogatták ki különös gonddal 
a „szeparáció” eszméjét: egy elkülönült osztállyá válva a proletariátusnak 
vissza kell utasítani minden szembenálló osztálytól érkező támogatást. 
 Néhány anarchistát azonban sokkolt a szakszervezetiségnek a párt-
fogásuk nélküli cselekvésre való igénye. Malatesta azt kiáltotta, hogy ez egy 
alapjaiban hibás doktrína, amely fenyegetést jelent az anarchizmus igazi 
mibenlétére. Hű követője, Jean Grave visszhangozta: „A szakszervezetiség 
képes önállóan küzdeni – és kell is, hogy önállóan küzdjön – a munkáltatók 
kizsákmányolásával szemben, de nem tehet úgy, mintha képes lenne egy-
maga megoldani a társadalmi problémát.” „Önmagában oly kevéssé elegen-
dő, hogy magát az eszmét, hogy mi ő, s hogy mivé lehetne és mit kellene 
csinálnia, kívülről kellett behoznia.”
 E vádak ellenére az anarchisták szakszervezetiségre való áttérése 
által magával hozott forradalmi erjedés a szakszervezeti mozgalmat Fran-
ciaországban és más latin országokban olyan erővé tette, amellyel a Nagy 
Háború előtti években számolni kellett. Mindez nem csupán a burzsoáziára 
és a kormányzatra volt hatással, hanem a szociáldemokrata politikusokra 
is, akik ettől kezdve elvesztették a kontroll nagy részét a munkásmozgalom 
felett. A filozófus Georges Sorel az anarchisták behatolását a szakszerveze-
tekbe kora egyik legnagyobb eseményének tartotta. Az anarchista doktrína 
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felhígult egy tömegmozgalomban, de csak azért, hogy megújhodva és meg-
acélozódva ismét előbukkanjon.
 A liberter mozgalomra megtermékenyítőleg hatott az anarchista 
eszme és a szakszervezeti eszme eme fúziója. 1914-ig a francia CGT ennek 
a szintézisnek volt a mulandó terméke, legteljesebb és legidőtállóbb termé-
kévé viszont a spanyol CNT (Confederación Nacional del Trabajo) vált. 
1910-ben alapították, kihasználva a politikus Alejandro Lerroux radikális 
pártjának szétesését. A spanyol anarchoszindikalizmus egyik szószólója, 
Diego Abad de Santillán nem felejtett el elismeréssel adózni Fernand Pel-
loutier-nek, Émile Pouget-nak és a többi anarchistának, akik megértették, 
mennyire szükséges volt, hogy munkájukat eszméiknek a proletariátus gaz-
dasági szervezeteibe történő beplántálásával kezdjék. 

ANARCHIZMUS AZ OROSZ FORRADALOMBAN 

Az anarchizmus második fuvallata a forradalmi szindikalizmushoz kötő-
dik; a harmadik az orosz forradalomhoz. Ez az állítás talán elsőre meglepi 
az olvasót, aki megszokta, hogy az 1917. októberi nagy forradalmi mozgal-
mat kizárólag a bolsevikok művének és terepének tekintse. Az orosz forra-
dalom valójában egy nagy tömegmozgalom volt, egy népi felkelési hullám, 
amely átsiklott az egyes ideológiai formációkon és elsüllyesztette őket. Sen-
kihez sem tartozott, csakis a néphez. Vagyis autentikus forradalom volt, 
impulzusát alulról fölfelé nyerte, és spontán módon hozta létre a közvetlen 
demokrácia szervezeteit, felmutatva egy liberter tendenciákkal rendelkező 
társadalmi forradalom minden karakterét. Az orosz anarchistákat azonban 
viszonylagos gyengeségük megakadályozta abban, hogy kihasználják az 
eszméik győzelemre jutásához szerfelett kedvező helyzeteket.
 A forradalmat végül kisajátította és eltorzította a Lenin körül cso-
portosuló hivatásos forradalmi csapat egyesek szerinti ügyessége, mások 
szerinti ravaszsága. Ámde sem az anarchizmus, sem az autentikus népi 
forradalom veresége nem volt teljesen terméketlen a liberter eszmeiségre 
nézve. Első helyen a termelőeszközök kollektív tulajdonba vétele említhető 
meg, amely ettől kezdve többé nem lehet kérdés, és ez biztosítja azt a talajt, 
amelyen egy napon talán az alulról jövő szocializmus győzedelmeskedhet 
az állami parancsolgatás felett. Az orosz tapasztalat továbbá lehetőséget te-
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remtett néhány orosz és nem orosz anarchista számára, hogy megtanulja 
egy ideiglenes vereség összetett tanulságait, amelyeknek, úgy tűnik, maga 
Lenin is tudatában volt halála előestéjén. Ebben az összefüggésben újra-
gondolhatták a forradalom és az anarchizmus egész problémáját. Kropot-
kin szerint, visszhangozza Volin, ez megtanította őket arra, amit mindig is 
tudniuk kellett volna: hogy hogyan ne csináljanak forradalmat. A szovjet 
tapasztalatok távolról sem bizonyították, hogy a liberter szocializmus meg-
valósíthatatlan, hanem éppen ellenkezőleg, messzemenően igazolták az an-
archizmus alapítói által képviselt nézetek profetikus helyességét, és főképp 
az autoriter szocializmussal szembeni kritikáját.  

Egy liberter forradalom
Az 1917-es forradalom kezdőpontja az 1905-ös forradalom volt, amely 
alatt egy újfajta forradalmi szerveződés kristályosodott ki: a szovjetek. Ezek 
Szentpétervár gyáraiban születtek meg egy spontán általános sztrájk so-
rán. A szakszervezeti mozgalom és hagyomány szinte teljes hiányában a 
szovjetek a gyárak sztrájk alatti harcainak koordinálásával töltötték be a vá-
kuumot. Az anarchista Volin tagja volt egy kis csoportnak, amelynek az az 
ötlete támadt, hogy felállítja az első szovjetet, szoros együttműködésben a 
munkásokkal és az ő javaslataikkal. Az ő tanúsága egybevág Trockijéval, aki 
pár hónappal később az első szovjet elnöke lett. 1905-ös beszámolójában 
mindenféle pejoratív célzás nélkül, sőt épp ellenkezőleg, azt írta: „A szovjet 
tevékenysége az anarchia megszervezését jelentette. Létezése és későbbi fej-
lődése pedig az anarchia megszilárdulását.”
 Ez a tapasztalat maradandó nyomot hagyott a munkásosztály ön-
tudatában, és amikor 1917 februárjában kitört a második orosz forrada-
lom, vezetőinek nem kellett semmi újat kitalálniuk. A munkások spontán 
módon átvették az irányítást a gyárak fölött. A szovjetek saját kezdemé-
nyezésükre éledtek újjá. Lenin saját bevallása szerint a parasztok és mun-
kások tömegei „százszorta balrább” álltak, mint a bolsevikok. A szovjetek 
presztízse olyan nagy volt, hogy az októberi felkelés csak az ő nevükben és 
parancsuknak köszönhetően tudott megvalósulni. 
 Tetterejük dacára mindazonáltal híján voltak a homogenitásnak, a 
forradalmi tapasztalatnak és az ideológiai felkészültségnek. Mindez köny-
nyű prédává tette őket a bizonytalan forradalmi eszmeiségű politikai pártok 
számára. A bolsevik párt, habár csak egy kisebbségi szervezet volt, képvi-
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selte az egyetlen valóban szervezett forradalmi erőt, amely tudta, hová tart. 
Sem politikai, sem szakszervezeti téren nem voltak riválisai a szélsőbalol-
dalon. Első osztályú káderek álltak rendelkezésre, és lendültek mozgásba 
„lázas, elsöprő, ádáz aktivitással” – mint azt Volin is elismerte. 
 A pártgépezet azonban – amelynek akkoriban Sztálin obskúrus dí-
sze volt – mindig is gyanúval viseltetett a szovjetek, mint zavart okozó ve-
télytársak iránt. A hatalom megragadását követően a termelés társadalma-
sításának irányába mutató spontán és ellenállhatatlan folyamatot először a 
munkásellenőrzés medrébe terelték. Egy 1917. november 14-i rendelet leg-
alizálta a munkások részvételét a vállalatok irányításában, valamint rögzí-
tette az árakat; eltörölte az üzleti titkokat, és arra kötelezte a munkáltatókat, 
hogy hozzák nyilvánosságra levelezésüket és könyvelésüket. Victor Serge 
szerint „a forradalom vezetői nem szándékoztak ennél tovább menni”. 1918 
áprilisában nekik „még szándékukban állt (…) vegyes részvénytársaságokat 
felállítani, amelyekben a szovjet állam, illetve az orosz és a külföldi tőke 
egyaránt részt venne.” „A kisajátítási módszerek kezdeményezése a töme-
gektől jött, nem pedig a hatalomtól.”  
 Már 1917. október 20-án, a Gyári Tanácsok Első Kongresszusán 
benyújtottak egy anarchisták által inspirált indítványt. Ez javasolta „a ter-
melés feletti ellenőrzést, valamint azt, hogy az ellenőrző bizottságok ne csak 
vizsgálják a testületeket, hanem (…) ettől a pillanattól kezdve a jövő sejtje-
iként készüljenek is fel rá, hogy a termelést a munkások kezébe adják”. „Az 
októberi forradalom legelső napjaiban” — számolt be róla Anna Pankrato-
va10 — az anarchista tendenciák könnyebben és sikeresebben nyilvánultak 
meg, mivel a kapitalisták a legélénkebb ellenállást a munkásellenőrzésről 
szóló rendelet végrehajtásával szemben tanúsították, és tulajdonképpen el-
utasították a munkások részvételét a termelésben.”
 A munkásellenőrzés valójában hamar megmutatta magáról, hogy 
félmegoldás, nehézkes és nem hatékony. A munkáltatók szabotálták azt, el-
dugták készleteiket, eltávolították az eszközöket, váltogatták vagy kirúgták 
a munkásokat; néha a gyári bizottságokat a vezetőség puszta ügynökeiként 
vagy tanácsadóiként használták; még azt is felvetették, hogy gazdaságosabb 
lenne megpróbálni államosítani a vállalataikat. A munkások az ilyen manő-
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verekre a gyárak elfoglalásával és saját hasznukra történő működtetésével 
válaszoltak. „Mi magunk nem küldhetjük el a tulajdonosokat,” — jelentet-
ték ki állásfoglalásaikban a munkások — „de átvehetjük az irányítást a ter-
melés felett, hogyha ők nem képesek biztosítani a gyárak működését.” Anna 
Pankratova hozzáteszi még, hogy a „kaotikus” és „primitív” társadalmasítás 
eme első fázisában a gyári tanácsok „gyakran átvették azoknak a gyáraknak 
az irányítását, amelyeknek tulajdonosait elűzték vagy akik megszöktek.”
 A munkásellenőrzés hamarosan átadta helyét a társadalmasítás-
nak. Lenin szó szerint erőszakot tett bátortalanabb alvezérein azzal, hogy 
az „élő népi kreativitás tűzpróbájába” vetve arra kötelezte őket, hogy be-
széljenek autentikus liberter nyelven. A forradalmi újjáépítés alapját a mun-
kásönigazgatás jelentette. Egyedül ez tudta felizgatni a tömegek forradalmi 
lelkesedését, amely a lehetetlent lehetségessé tette. Amikor az utolsó két-
kezi munkás, minden munkanélküli, minden szakács látná, hogy a gyá-
rak, a föld, a közigazgatás a munkások, az alkalmazottak, a tisztviselők, a 
parasztok egyesüléseinek a kezében van; az elosztás pedig a demokratikus 
bizottságok kezében stb.; melyeket spontán módon mind a nép hozott létre 
— „amikor a szegények ezt látják és érzik, nem lesz olyan erő, amely képes 
lenne legyőzni a társadalmi forradalmat”. Úgy tűnt, a jövő nyitva áll egy 
1871-es Kommün-típusú köztársaság, a szovjetek köztársasága előtt. 
 Volin beszámolója szerint „a bolsevik párt, annak érdekében, hogy 
megragadja a tömegek képzeletét, megnyerje a bizalmukat és szimpátiáju-
kat, olyan jelszavakat hirdetett meg (…), amelyek addig az anarchizmusra 
(…) voltak jellemzők.” A „minden hatalmat a szovjeteknek!” volt az egyik 
olyan jelszó, amelyet a tömegek ösztönösen megértettek annak liberter je-
lentésében. Pjotr Arsinov arról számolt be, hogy „a munkások úgy értel-
mezték a szovjethatalom eszméjét, mint arra való jogukat, hogy társadal-
milag és gazdaságilag rendelkezzenek önmagukról.” 1918 elején a Szovjetek 
Harmadik Kongresszusán Lenin deklarálta: „Az anarchista eszmék mos-
tanra élő formát öltöttek.” Nem sokkal később, a VII. Pártkongresszuson 
március 6-a és 8-a között javasolta, hogy vegyék át azokat a téziseket, ame-
lyek többek között a társadalmasított termelés munkásszervezetek (szak-
szervezetek, gyári bizottságok stb.) általi adminisztrálásával foglalkoztak; 
a kézműves szakmákért, a rendőrségért és katonaságért felelős tisztviselők 
eltörlését; a bérek és javadalmazások egyenlőségét; a szovjetek minden tag-
jának részvételét az állami irányításban és ügyintézésben; a nevezett állam 
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és a pénzhasználat teljes és fokozatos megszüntetését.  A Szakszervezeti 
Kongresszuson (1918 tavaszán) Lenin úgy írta le a gyárakat, mint „a ter-
melők és a fogyasztók önkormányzó kommunáit.” Az anarchoszindikalis-
ta Makszimov olyan messzire ment, hogy azt állította: „A bolsevikok nem 
csak az állam fokozatos elhalásáról szóló teóriával hagytak fel, de általában 
véve a marxista ideológiával is. Egyfajta anarchistákká váltak.”       

Egy autoriter forradalom 
A tömegek ösztönének és forradalmi temperamentumának ez a vakmerő 
összehangolása lehetővé tette a bolsevikok számára, hogy parancsnokol-
hassanak a forradalom felett, azonban semmit sem tudtak kezdeni hagyo-
mányos ideológiájukkal, sem valódi célkitűzéseikkel. Régóta autoriterek 
voltak, eltelve az állam, a diktatúra, a centralizáció, egy uralkodó párt, a 
gazdaság felülről történő irányításának és mindannak az eszméivel, ame-
lyek égbekiáltó ellentétben álltak a szovjetdemokrácia ízig-vérig liberter 
koncepciójával.
 Az Állam és forradalom az októberi felkelés idején íródott, és tük-
rözte Lenin ambivalens gondolatait. Néhány oldalt írhatott volna akár egy 
liberter is, és mint azt fentebb láthattuk, néhány követelés végső soron az 
anarchistáktól származott. Ez az alulról jövő forradalomra történő felhívás 
azonban párhuzamosan fut egy felülről jövő forradalom mellett szóló állás-
foglalással. Egy hierarchikus, centralizált állami rendszer koncepciói nem 
félig rejtett utólagos gondolatok, hanem éppen ellenkezőleg, nyíltan dekla-
ráltak: az állam túléli a proletariátus hatalomátvételét, és csak egy átmeneti 
periódus után hal el. Meddig fog tartani ez a purgatórium? Nincs véka alá 
rejtve: azt mondja nekünk, inkább megnyugtatóan, mint megkapóan, hogy 
a folyamat „lassú” lesz, és „sokáig fog tartani”. A szovjethatalom álarca mö-
gött a forradalom elhozza majd a „proletárállamot” vagy „a proletariátus 
diktatúráját”; a szerző még a „burzsoázia nélküli polgári állam” kifejezést is 
előhozza, de csak akkor, amikor felfedi legbensőbb gondolatait. Ez a min-
denevő állam biztosan mindent be kíván kebelezni.
 Lenin a korabeli német államkapitalizmusról, a Kriegswirtschaftról 
(hadigazdaság) vesz példát. Modelljének egy másik eleme a kapitalizmus 
modern nagyiparának szervezete, annak „vasfegyelmével”. Főképp az olyan 
állami monopóliumoktól volt elbűvölve, mint a posták és a távírdák, és fel-
kiáltott: „Micsoda egy csodálatosan tökéletes mechanizmus! A gazdasági 
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élet egésze úgy van megszervezve, mint a postai szolgáltatások (…), ez az 
az állam, ez az a gazdasági alap, amelyre szükségünk van.” Arra törekedni, 
hogy „autoritás” és „alárendeltség” nélkül cselekedjünk, „anarchista álom-
kép” – vonta le a következtetést. Egy időben lelkesedett az ötletért, hogy a 
termelést és a cserét a munkásszervezetekre és az önigazgatásra bízzák. De 
ez félreértés volt csak. Ezúttal nem rejtette véka alá mágikus receptjét: min-
den állampolgár „egyetlen egyetemes és egységes állami tröszt alkalmazott-
jává és munkásává” válik, az egész társadalom átalakul „egy nagy irodává és 
egy nagy gyárrá”. Biztosan lennének szovjetek, de a munkáspárt ellenőrzése 
alatt, egy oly párt ellenőrzése alatt, amelynek történelmi szerepe az, hogy 
„vezesse” a proletariátust. 
 A legtisztánlátóbb orosz anarchistákat nem csapta be ez a látvány. 
Lenin liberter periódusának csúcspontján ők már figyelmeztették a mun-
kásokat, hogy legyenek résen: újságjukban, a Golosz Trudában (A Munka 
Hangja) 1917 utolsó hónapjaiban és 1918 elején Volin a következő profeti-
kus figyelmeztetést tette:

„Ha egyszer konszolidálták és legalizálták a hatalmukat, a bol-
sevikok – akik szocialisták, politikusok és az állam hívei, vagy-
is centralista és autoriter cselekvők – el fogják kezdeni a köz-
pontokból irányítva, kormányzati és diktatórikus eszközökkel 
megszervezni az ország és a nép életét (…). A szovjetjeitek 
(…) fokozatosan a központi kormányzat akaratának egyszerű 
végrehajtó eszközeivé fognak válni (…). Egy autoriter politikai 
államapparátus fog létesülni, s felülről cselekedve arra törek-
szik majd, hogy vasöklével mindent szétzúzzon (…). Jaj mind-
azoknak, akik nem értenek egyet a központi hatalommal!”

„A »Minden hatalmat a szovjeteknek!« valójában a pártvezetés hatalmát 
fogja jelenteni.”
 Volin úgy vélte, hogy a tömegek egyre növekvő anarchista tenden-
ciái kényszerítették Lenint arra, hogy időről időre letérjen eredeti útjáról. 
Engedné, hogy az állam, a tekintély, a diktatúra csak egy órára, egy rövid 
pillanatra megmaradjon. És aztán jönne az „anarchizmus”. „De jó Isten, 
nem látjátok előre (…), mit fog mondani Lenin polgártárs akkor, amikor a 
valódi hatalmat konszolidálták, és lehetségessé vált, hogy többé ne hallgas-
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sanak a tömegek hangjára?” Akkor ő vissza fog térni a kitaposott ösvényre. 
Létre fog hozni „egy marxista államot”, a legteljesebb típusút. 
 Ezt persze kockázatos lett volna véghez vinni, úgyhogy Lenin és 
csapata tudatosan csapdát állított a tömegeknek. Több elvi kettősség volt 
bennük, mint szándékos kétszínűség. A gondolkodásuk két pólusa közötti 
ellentmondás nagyon kézenfekvő, s igen égbekiáltó volt, annyira, hogy elő-
re lehetett látni, hamarosan összeütközésbe fog kerülni az eseményekkel. 
Az anarchista irányvonal és a tömegek nyomása egyaránt arra kényszerítet-
te volna a bolsevikokat, hogy elfeledjék koncepcióik autoriter aspektusát, 
vagy épp ellenkezőleg, arra, hogy a nép forradalmi fellendülésének kiful-
ladásával szembesülve konszolidálják hatalmukat, sutba dobva átmeneti 
anarchista nézeteiket.     
 Feltűnt aztán egy új tényező, megzavarva a szóban forgó kérdések 
egyensúlyát: a polgárháború és a külföldi intervenció szörnyűséges kö-
rülményei, a közlekedés dezorganizálódása, a technikusok hiánya. Ezek a 
dolgok sürgősségi intézkedésekre, diktatúrára, centralizációra és a „vasö-
kölhöz” folyamodásra ösztönözték a bolsevikokat. Az anarchisták azon-
ban tagadták, hogy ezek szimplán a forradalomra kívülről ható objektív 
okok lennének. Véleményük szerint ezek részben a bolsevizmus autoriter 
eszméinek belső logikájából, egy túlcentralizált és rendkívül bürokratikus 
hatalomnak a gyengeségéből fakadtak. Volin szerint, más dolgok mellett, 
az állami inkompetencia, valamint az arra való óhaj, hogy az mindent irá-
nyítson és ellenőrizzen, volt az, ami képtelenné tette az ország gazdasági 
életének újjászervezését, és amely valódi „összeomláshoz” vezetett; az ipar 
megbénulásához, a mezőgazdaság romba dőléséhez, valamint a gazdaság 
különféle ágazatai közötti mindenféle kapcsolat elpusztulásához.
 Példaképp Volin elmesélte egy korábbi petrográdi Nobel olajfino-
mító történetét. Tulajdonosai elhagyták, és 4000 munkása úgy döntött, hogy 
kollektívan fogja azt működtetni. Hiába küldték el azonban képviselőiket a 
bolsevik kormányhoz. Ezután megpróbálták saját kezdeményezésükként 
megvalósítani az üzemi munkát. Mozgó csoportokra osztották magukat, 
és megpróbáltak üzemanyagot, nyersanyagot, értékesítési lehetőségeket és 
szállítóeszközöket találni. Ez utóbbival kapcsolatban már megbeszéléseket 
is folytattak a vasútnál dolgozó elvtársaikkal. A kormány dühbe gurult, úgy 
érezvén, hogy az országgal szembeni felelőssége nem teszi lehetővé, hogy 
az egyes gyárak függetlenül cselekedjenek. A munkástanácsok kitartottak, 
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és összehívták a munkások általános gyűlését. A népi munkaügyi komisz-
szár vette a fáradságot, hogy személyesen figyelmeztesse a munkásokat a 
„súlyos fegyelemsértési cselekedetre”. „Anarchista és egoista” attitűdjüket 
szigorúan bírálta. Kompenzáció nélküli elbocsátással fenyegette meg őket. 
A munkások azzal vágtak vissza, hogy ők nem követeltek semmiféle elő-
jogot: a kormánynak hagynia kellene, hogy a munkások és a parasztok az 
egész országban hasonlóképp cselekedjenek. Minden hiába volt, a kormány 
ragaszkodott álláspontjához, és a gyárat bezáratta.
 Egy kommunista megerősíti Volin elemzését: Alekszandra Kollon-
táj. 1921-ben arról panaszkodott, hogy a munkáskezdeményezések számos 
példája veszett oda a végtelen papírmunka és a haszontalan adminisztratív 
viták közepette: „Mennyi keserűség van a munkások körében (…), mikor 
látják, hogy mit lennének képesek megvalósítani, ha jogot és szabadságot 
kapnának a cselekvésre (…). A kezdeményezőkészség gyengül, a cselekvés 
iránti vágy pedig alábbhagy.”
 Valójában a szovjetek hatalma csak néhány hónapig tartott, 1917 
októberétől 1918 tavaszáig. A gyári tanácsokat igen hamar megfosztották 
hatalmuktól, azzal az ürüggyel, hogy az önigazgatás nem veszi figyelembe 
a gazdaság „racionális” szükségleteit, hogy az egymással versengő, a szűkös 
erőforrásokért marakodó, mindenáron túlélni akaró vállalatok egoizmusá-
val jár, még akkor is, hogyha más gyárak „az állam számára” fontosabbak és 
jobban felszereltek is. Röviden, Anna Pankratova szerint, a helyzet valami-
féle „anarchisták által megálmodott autonóm termelői föderációk” irányá-
ba mutató gazdasági fragmentálódás felé indult el. Kétség sem férhet hozzá, 
hogy a bimbódzó munkásönigazgatásnak a fentieket nem lehet a szemére 
vetni. Megpróbálta fájdalmasan és kísérletképpen létrehozni a termelés új 
formáit, amelyekre nem volt precedens a világtörténelemben. Bizonyosan 
követett el hibákat és tett rossz fordulatokat. Ez volt a tanulóidő ára. Amint 
azt Alekszandra Kollontáj állította: a kommunizmus nem „születhet meg 
másképp, mint a gyakorlati kísérletezés folyamatában, talán hibákkal, de 
magának a munkásosztálynak az alkotóerőitől hajtva.” 
 A párt vezetői nem osztották ezt a nézetet. Örömmel vették vissza a 
gyári bizottságoktól a hatalmat, amelyet [korábban] nem szívesen engedtek 
ki a kezükből. Lenin már 1918-ban kijelentette, hogy a vállalatok irányítá-
sában az „egyedüli akaratot” preferálja. A munkásoknak „feltétlenül” enge-
delmeskedniük kell a munkafolyamatot irányítók egyedüli akaratának. Kol-
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lontáj elmondása szerint minden bolsevik vezető „szkeptikusan viszonyult a 
munkáskollektívák alkotóképességeihez”. Ráadásul az adminisztrációt nagy 
számban lepte el a régi orosz kapitalizmust elhagyó kispolgár, akik túl gyor-
san idomultak a szovjet típusú intézményekhez, és helyezték magukat fele-
lős pozíciókba a különféle komisszáriátusokon, ragaszkodva ahhoz, hogy a 
gazdaságirányítást rájuk kellene bízni és nem a munkásszervezetekre. 
 Az állami bürokrácia egyre növekvő szerepet játszott a gazdaság-
ban. 1917. december 5-étől fogva az ipar a Legfelsőbb Gazdasági Tanács 
irányítása alá került, amely felelős volt minden termelőegység tevékenysé-
gének autoriter koordinációjáért. 1918. május 26-tól június 4-ig ülésezett a 
Gazdasági Tanácsok Kongresszusa, s úgy határozott, hogy az egyes vállala-
tok irányítását kétharmad részben olyan tagoknak kellene ellátniuk, akiket 
a helyi tanácsok vagy a Legfelsőbb Gazdasági Tanács jelölnek ki, és csak 
egyharmadrészt olyanoknak, akiket a munkások helyben választanak. Egy 
1918. március 28-i rendelet kiterjesztette az ipar egészére a kollektivizálást, 
de egy csapásra át is alakította államosításokká a forradalom első hónapjai-
nak spontán társadalmasításait. A Legfelsőbb Gazdasági Tanács volt felelős 
az államosított iparágak irányításáért. Az igazgatók és a műszaki személyzet 
az állam által kinevezett személyekként maradtak a helyükön. A Legfelsőbb 
Gazdasági Tanács 1918. végi II. Kongresszusán a bizottsági tudósító a gyári 
tanácsokat alaposan lehordta, s a gyárakat megpróbálta a helyi igazgatóta-
nácsok alá rendelni.
 A látszat kedvéért a gyári bizottsági választások folytatódtak, de a 
kommunista sejt egyik tagja olvasta fel a jelöltek előre összeállított listá-
ját, és a kézfeltartással történő szavazásra a vállalat fegyveres „kommunista 
gárdájának” jelenlétében került sor. Bárki, aki kinyilvánította nemtetszését 
a javasolt jelöltekről, gazdasági szankcióknak (bércsökkentés stb.) volt ki-
téve. Amint arról Pjotr Arsinov tudósított, egyetlen mindenütt jelenlevő úr 
maradt – az állam. A munkások és ezen új úr közötti viszony a munka és a 
tőke között korábbi viszonyhoz vált hasonlatossá.
 A szovjetek funkciói tisztán névlegessé váltak. A kormányzati ha-
talom intézményeivé alakították át őket. „Az állam alapsejtjeivé kell válno-
tok” — mondta Lenin 1918. június 27-én a Gyári Tanácsok Kongresszusán. 
Mint azt Volin kifejezte, „tisztán adminisztratív és végrehajtó” szerepre re-
dukálták őket, melyek „kis és jelentéktelen helyi ügyekért felelősek, és tel-
jesen ki vannak téve a központi hatóságoktól — a kormánytól és a párt ve-
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zető szerveitől — származó »direktíváknak«”. Nem maradt meg számukra 
„még a hatalom árnyéka sem”. A Szakszervezetek III. Kongresszusán (1920. 
április) a bizottság tudósítója, Lozovszkij elismerte: „Felhagytunk a mun-
kásellenőrzés régi módszereivel és csak az állami ellenőrzés alapelvét őriz-
tük meg.” Ettől kezdve ezt az „ellenőrzést” egy állami szerv, a Munkások és 
Parasztok Felügyelősége gyakorolta. 
 Az ipari föderációk, amelyek felépítésüket tekintve centralisták 
voltak, első helyen segítettek a bolsevikoknak elnyelni és alávetni a gyári 
tanácsokat, amelyek természetüknél fogva föderalisták és liberterek voltak. 
1918. április 1-től a kétféle típusú szerveződés közötti fúzió már befejezett 
tény volt. Ezt követően a szakszervezetek a párt felügyelete alatt fegyelme-
ző szerepet töltöttek be. A munkások szakszervezete Petrográd nehézfé-
miparában megtiltotta a gyári tanácsok „bomlasztó kezdeményezéseit”, 
tiltakozott továbbá azon „legveszélyesebb” törekvésük ellen, miszerint ezt 
vagy azt a vállalatot a munkások kezébe adják. Azt mondták, hogy ez a 
legrosszabb módja a termelőszövetkezetek utánzásának, „amelyeknek az 
ötlete már régen zátonyra futott”, és amelyek „nem mulasztanák el, hogy 
kapitalista vállalatokká alakuljanak át”. „Minden vállalatot, amit a gyáripa-
rosok elhagytak vagy szabotáltak, továbbá amelyeknek a terméke a nem-
zetgazdaság számára nélkülözhetetlen volt, az állam ellenőrzése alá kellett 
helyezni.” „Nem megengedhető”, hogy a munkások a szakszervezetek jóvá-
hagyása nélkül átvegyenek ilyen vállalatokat.
 Ezen előkészítő átvételi művelet után a szakszervezeteket sorjában 
megszelídítették, megfosztották mindenféle autonómiától, s megtisztítot-
ták őket; kongresszusaikat elnapolták, tagjaikat letartóztatták, szervezetei-
ket feloszlatták vagy nagyobb egységekre szabdalták. Ennek a folyamatnak 
a végére minden anarchoszindikalista irányultságot kitöröltek belőlük, a 
szakszervezeti mozgalom pedig teljesen alárendelődött az államnak és az 
egyetlen pártnak.
 Ugyanez történt a fogyasztói szövetkezetekkel. A forradalom korai 
szakaszaiban ezek mindenütt feltűntek, növelték létszámukat és szövetségre 
léptek egymással. Bűnük azonban az volt, hogy kívül álltak a párt ellenőr-
zésén, és hogy a szociáldemokraták egy bizonyos csoportja (mensevikek) 
beszivárogtak közéjük. Először a helyi boltokat fosztották meg ellátmá-
nyaiktól és közlekedési eszközeiktől „magánkereskedelem” és „spekuláció” 
ürügyén, sőt olykor bármiféle kifogás nélkül. Azután minden szabad szö-
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vetkezetet egy csapásra bezárattak, és bürokratikus módon állami szövetke-
zeteket állítottak a helyükre. Az 1919. március 20-i rendelet beolvasztotta a 
fogyasztói szövetkezeteket az Élelmiszerellátási Komisszáriátusba, az ipari 
termelők szövetkezeteit pedig a Legfelsőbb Gazdasági Tanácsba. A szövet-
kezetek számos tagját börtönbe vetették.
 A munkásosztály nem reagált sem elég gyorsan, sem elég erélye-
sen. Megosztott volt, elszigetelt egy óriási, maradi és legfőképpen falusias 
vidéken, melyet a szűkölködés és a forradalmi harcok kimerítettek, de ami 
még rosszabb, amely demoralizált volt. Végső soron legjobb tagjai a pol-
gárháború frontjaira mentek, vagy felszívta őket a párt és a kormányzati 
apparátus. Meglehetősen sok munkás azonban többé vagy kevésbé nem 
érezte magáénak a forradalom győzelmeinek gyümölcseit: megfosztották 
jogaiktól, gyámság alá helyezték őket, az új urak arroganciája és korlátlan 
hatalma pedig megalázta őket; ennek hatására pedig tudatára ébredtek az 
állítólagos „proletárállam” valódi természetének. Ily módon 1918 nyarán az 
elégedetlen munkások Moszkva és Petrográd gyáraiban küldötteket válasz-
tottak soraikból, megkísérelve szembeállítani autentikus „megbízott taná-
csukat” a vállalatok szovjetjeivel, amelyeket a hatóságok már bekebeleztek. 
Kollontáj megfigyelte, hogy a munkások haragosak voltak és megértették, 
hogy félreállították őket. Össze tudta hasonlítani a szovjet funkcionáriusai-
nak életmódját azzal, ahogyan ő élt — ő, akire a „proletariátus diktatúrája” 
épült, legalábbis elméletben.
 Ekkorra a munkások már csakugyan észrevették a fényt, de túl 
késő volt. A hatalomnak volt elég ideje, hogy szilárdan megszervezze ma-
gát, továbbá megvoltak a maga rendelkezésére álló elnyomó erői, teljesen 
készen arra, hogy letörjenek bármiféle autonóm cselekvést, amit a tömegek 
megkísérelnének. Volin szerint mintegy három éven át keserves, de egyen-
lőtlen harc folyt, amely Oroszországon kívül teljesen ismeretlen volt. Ebben 
egy munkásosztálybeli élcsapat állt szemben egy olyan államapparátussal, 
amely elszántan tagadta a közte és a tömegek között kialakult megosztott-
ságot. 1919-től 1921-ig sztrájkokra került sor a nagyobb városokban, kivált-
képp Petrográdon, sőt Moszkvában is. Ezeket, mint azt a továbbiakban látni 
fogjuk, kíméletlenül elfojtották.
 Az irányító párton belül létrejött egy „Munkásellenzék”, amely 
vissza kívánt térni a szovjetdemokráciához és az önigazgatáshoz. 1921 már-
ciusában a X. Pártkongresszuson egyik szóvivőjük, Alekszandra Kollontáj 
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egy pamfletet osztott szét, melyben kezdeményezési és szervezkedési sza-
badságot követelt a szakszervezetek számára, továbbá egy „termelői kong-
resszust”, amely központi irányító szervezetet választana a nemzetgazdaság 
irányítására. A brosúrát elkobozták és betiltották. Lenin majdnem az egész 
kongresszust meggyőzte, hogy szavazzon meg egy olyan határozatot, amely 
a Munkásellenzék téziseit „kispolgári és anarchista elhajlásoknak” bélyegzi: 
az opportunisták „szindikalizmusa”, „félanarchizmusa” szemében „közvet-
len veszélyt” jelentett arra a hatalommonopóliumra nézve, amelyet a párt 
a proletariátus nevében gyakorolt. Ettől kezdve minden párton belüli el-
lenzéket betiltottak, ez pedig megnyitotta az utat a „totalitarianizmushoz”, 
mint azt évekkel később Trockij megállapította.  
 A harc tovább folytatódott a szakszervezetek központi vezetősé-
gének berkeiben. Tomszkijt és Rjazanovot kizárták az Elnöki Tanácsból és 
száműzték őket, mert kiálltak a párttól független szakszervezetek mellett. 
Slapnyikovra, a Munkásellenzék vezetőjére ugyanez a sors várt, és hama-
rosan követte őt egy másik ellenzéki csoport fő javaslattevője: G. I. Mjasz-
nyikov, egy zseniális munkás, aki 1917-ben kivégezte Mihály nagyherceget. 
Tizenöt éven keresztül volt párttag, a forradalmat megelőzően pedig hét 
évet töltött börtönben, s 75 napig folytatott éhségsztrájkot. 1921 novembe-
rében egy pamfletben ki merte jelenteni, hogy a munkások elvesztették a 
kommunistákba vetett bizalmat, mivel a párt többé már nem beszél közös 
nyelvet az egyszerű munkásokkal, és azokat az elnyomó módszereket alkal-
mazza most a munkásosztállyal szemben, amelyeket 1918 és 1920 között a 
burzsoáziával szemben foganatosították.

Az anarchisták szerepvállalása
Milyen szerepet játszottak az orosz anarchisták ebben a drámában, amely-
ben egy liberter jellegű forradalom az ellentétévé változott? Oroszország-
nak nem voltak liberter hagyományai, és idegen országokban történt, hogy 
Bakunyin és Kropotkin anarchistává váltak. Egy militáns anarchista sem 
játszott sohasem szerepet Oroszországban. Az 1917-es forradalom idősza-
káig írásaik rövid kivonatainak csupán néhány másolata tűnt fel Oroszor-
szágban, azok is titokban és óriási nehézségek árán. Az oroszok társadalmi, 
szocialista és forradalmi nevelésében semmi anarchista nem volt. Épp el-
lenkezőleg, mint azt Volin elbeszéli nekünk: „a haladó orosz fiatalság által 
olvasott irodalom a szocializmust mindig államista formában mutatta be.” 
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Az emberek tudata átitatódott a kormányzat eszméivel, s megfertőződött a 
német szociáldemokrácia által. 
 Az anarchisták „egy maréknyi befolyás nélküli ember voltak”, leg-
feljebb pár ezren lehettek. Volin arról tudósít, hogy mozgalmuk „messze 
volt attól, hogy bármiféle közvetlen, konkrét hatással legyen az esemé-
nyekre”. Ráadásul többségük individualista értelmiségi volt, akik nem igen 
vonódtak be a munkásmozgalomba. Volin kivételnek számított, akárcsak 
Nyesztor Mahno, aki képes volt a tömegek szívébe lopnia magát szülőföld-
jén, Ukrajnában. Mahno emlékirataiban azt a könyörtelen ítéletet fogal-
mazta meg, hogy „az orosz anarchizmus az események után kullogott, vagy 
egyenesen azokon kívül tevékenykedett”.
 Ez az állítás azonban nem igazán tűnik igazságosnak. Az anarchis-
ták messze nem elhanyagolható szerepet játszottak a februári és az októberi 
forradalom közötti eseményekben. Trockij ezt többször is elismerte Az orosz 
forradalom történetében. „Bátor” és „aktív”, habár kisszámú elvi ellenfelek 
voltak az Alkotmányozó Gyűlésben akkoriban, amikor a bolsevikok még 
nem fordultak szembe a parlamenttel. Ők már jóval azelőtt kiadták a „min-
den hatalmat a szovjeteknek!” felhívást, hogy azt Lenin pártja megtette vol-
na. Ösztönözték a spontán házkisajátítási mozgalmat, gyakran a bolsevikok 
akaratával szemben. Az anarchoszindikalista aktivisták szerepet játszottak 
a gyárak feletti irányítás átvételében már októbert megelőzően is.
 Azokban a forradalmi napokban, amelyek véget vetettek Kerensz-
kij polgári köztársaságának, az anarchisták élén jártak a fegyveres harcban, 
kiváltképp Dvinszk ezredében, melynek olyan öreg liberterek parancsno-
koltak, mint Gracsov és Fedotov. Ez az erő verte ki az ellenforradalmi „ka-
detokat”. Különítménye segítségével az anarchista Gyeleznyakov zavarta 
szét az Alkotmányozó Gyűlést: a bolsevikok mindössze ratifikálták a kész 
tényeket. Számos partizánosztagot anarchisták hoztak létre vagy vezettek 
(Mokruszov, Csernyák és mások), és lankadatlanul harcoltak a fehér hadse-
regekkel szemben 1918 és 1920 között.
 Alig volt olyan nagyobb város, ahol ne lett volna egy anarchista 
vagy anarchoszindikalista csoport, viszonylag nagymennyiségű nyomtatott 
anyagot — újságokat, folyóiratokat, röplapokat, pamfleteket és könyveket 
— terjesztve. Petrográdon két hetilapjuk, Moszkvában pedig egy napilap-
juk jelent meg, mindegyik 25 ezres példányszámban. Az anarchista szim-
patizánsok köre a forradalom elmélyülésével megnövekedett, később azon-
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ban eltávolodott a tömegektől. A francia Jacques Sadoul százados, aki egy 
küldetésen vett részt Oroszországban, 1918. április 6-i jelentésében azt írta: 
„Az ellenzéki csoportok közül az anarchista párt a legaktívabb, a legmili-
tánsabb és valószínűleg a legnépszerűbb (…). A bolsevikok nyugtalanok.” 
Volin szerint 1918 végén „ez a hatás olyan óriásivá vált, hogy a bolsevikok, 
akik képtelenek voltak elfogadni a kritikát, még kevésbé az ellenzékiséget, 
komolyan megzavarodtak.” Volin beszámol róla, hogy a bolsevik hatóságok 
számára „egyenértékű volt (…) az öngyilkossággal az anarchista propagan-
da tolerálása. Minden tőlük telhetőt megtettek, hogy megelőzzék, majd be-
tiltsák a liberter eszmék bármiféle megnyilvánulását, végül pedig brutális 
erővel fojtották el ezeket.”
 A bolsevik kormányzat „elkezdte erőszakkal bezáratni a liberter 
szervezetek irodáit, valamint megtiltani, hogy az anarchisták részt vehes-
senek bármiféle propagandában vagy tevékenységben.” Moszkvában 1918. 
április 12-ének éjszakáján a Vörös Őrség osztagai állig felfegyverkezve 
meglepetésszerűen megkaparintottak 25, anarchisták által elfoglalt házat. 
Utóbbiak, azt gondolván, hogy a Fehér Gárdák támadták meg őket, puska-
ropogással válaszoltak. Volin szerint a hatóságok hamarosan „erőszakosabb 
eszközökhöz folyamodtak: bebörtönzéshez, törvényen kívül helyezéshez és 
kivégzéshez.” „Négy éven át ez a konfliktus tartotta lázban a bolsevik ható-
ságokat (…), míg nem végül (1921 végén) a liberter irányvonalat katonai 
eszközökkel szétzúzták.”
 Az anarchisták likvidálása annál is könnyebb volt, mivel két frak-
cióra oszlottak, az egyik elutasította, hogy megszelídítsék, míg a másik 
hozzájárult domesztikálásához. Utóbbiak „történelmi szükségszerűségnek” 
tartották a rezsim iránti lojalitásuk kinyilvánítását, és — legalábbis átmene-
tileg — hozzájárultak annak diktatórikus intézkedéseihez. A polgárháború 
győzedelmes befejezését, illetve az ellenforradalom szétzúzását elsődleges 
szükségletnek tekintették.
 A rendíthetetlenebb anarchisták ezt szűklátókörű taktikának tekin-
tették. Az ellenforradalmi mozgalmakat folyamatosan táplálta a kormány-
zati apparátus bürokratikus impotenciája és a néptömegek illúzióvesztése 
és elégedetlensége. Ráadásul a hatóságok végső soron nem tettek különbsé-
get a liberter forradalom ellenőrzési módszereiket vitató aktív szárnya, va-
lamint bűnöző tevékenységeket folytató jobboldali ellenfelei között. A dik-
tatúra és a terror elfogadása öngyilkos taktika volt az anarchisták számára, 
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akik maguk is áldozataivá váltak. Végül az úgynevezett szovjet anarchisták 
átállása csapást jelentett a többiek, az összeférhetetlenek számára, akiket így 
könnyebb volt „hamis” anarchistákként, felelőtlen és irrealisztikus álmodo-
zókként, ostoba pancserekként, őrültekként, széthúzást szítókként, végső 
soron pedig ellenforradalmi banditákként kezelni.
 Victor Serge volt az átállt anarchisták közül a legbriliánsabb és emi-
att a legmérvadóbb. A rezsim szolgálatában tevékenykedett, és kiadott egy 
francia nyelvű pamfletet, amelyben megkísérelte megvédeni magát az anar-
chista kritikával szemben. A könyv, amit később L’An I de la Révolution Rus-
se [Az orosz forradalom első éve] címmel írt, nagyrészt egyfajta igazolása a 
szovjetek bolsevizmus általi likvidálásának. A pártot — vagy inkább annak 
vezetői elitjét — a munkásosztály agyaként mutatta be. Az élcsapat gon-
dosan kiválasztott vezetőjén múlik annak felvázolása, hogy a proletariátus 
mire képes és mit kell tennie. Nélkülük a szovjetekben szerveződő tömegek 
nem lesznek többek, mint „egy csapatnyi zavart törekvésű ember, áthatva 
az intelligencia csillogásával”.
 Victor Serge bizonyára túlságosan tiszta elméjű volt ahhoz, hogy 
bármiféle illúziói legyenek a központi szovjethatalom valódi természetéről. 
De ezt a hatalmat még az első győztes proletárforradalom presztízsének 
glóriája vonta be; egy világméretű ellenforradalom gyűlöletében létezett; 
és ez volt az egyik — a legtiszteletreméltóbb — ok, amiért Serge és sok más 
forradalmár jónak látta lakatot tenni a szájára. 1921 nyarán az anarchista 
Gaston Leval a spanyol küldöttség tagjaként Moszkvába érkezett a Kom-
munista Internacionálé III. Kongresszusára. Privát beszélgetésben Serge 
bizalmasan közölte vele, hogy „a Kommunista Párt többé már nem a pro-
letariátus diktatúráját gyakorolja, hanem a proletariátus feletti diktatúrát.” 
Franciaországba visszatérve Leval közzétette cikkeit a Le Libertaire-ben, jól 
dokumentált tényeket használva, s egymás mellé helyezve mindazt, amit 
Victor Serge mondott neki bizalmasan és nyilvános állásfoglalásaiban, me-
lyekről úgy írt, mint „tudatos hazugságokról”. Élem az életem című művé-
ben a nagyszerű amerikai anarchista, Emma Goldman sem volt kedvesebb 
Victor Serge-hez, akit Moszkvában látott cselekvés közben. 
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A Mahnovscsina
A városokban viszonylag könnyű volt likvidálni az anarchisták kicsi, gyenge 
sejtjeit, más volt azonban a helyzet Ukrajnában, ahol a paraszti származású 
Nyesztor Mahno egy gazdasági és katonai értelemben véve egyaránt erős 
vidéki anarchista szervezetet épített fel. Mahno szegény ukrajnai parasz-
toktól származott, és 1919-ben húsz éves volt. Gyerekként látta az 1905-ös 
forradalmat, később pedig anarchistává vált. A cári rendszer halálra ítélte 
őt, amit nyolc év börtönbüntetésre módosítottak, s ezt le is töltötte — in-
kább vasban, mint anélkül — a Butirka börtönben, amely az egyetlen iskola 
volt, amit elvégzett. Az oktatásában tátongó űrök egy részét végül rabtársa, 
Pjotr Arsinov segítségével töltötte ki.
 Közvetlenül az októberi forradalmat követően Mahno részt vett a 
parasztok tömegeinek megszervezésére irányuló kezdeményezésben egy 
durván 280-szor 250 kilométeres, 7 millió lakosú autonóm területen. Ennek 
déli vége Bergyanszk kikötőjénél elérte az Azovi-tengert, központja pedig 
Guljajpolje volt, egy nagyobb város 20–30.000 fővel. Ez egy hagyományosan 
lázadó vidék volt, amely 1905-ben is erőszakos forrongások tanúja volt. 
 A történet akkor vette kezdetét, amikor a német és az osztrák 
megszálló hadseregek egy jobboldali rezsimet juttattak hatalomra, amely 
gyorsan visszaadta korábbi birtokosaiknak a forradalmi parasztság által 
kisajátított földeket. A földművesek fegyveres védelmet állítottak fel új szer-
zeményeik megóvására. Szembeszálltak a reakcióval, de éppúgy a bolsevik 
komisszárok időszerűtlen behatolásával és túlzott rekvirálásával is. Ezt a 
hatalmas Jacquerie-t egy „igazságszerető”, egyfajta anarchista Robin Hood 
inspirálta, akit a parasztok Mahno „apánknak” neveztek. Első fegyverté-
nye Guljajpolje elfoglalása volt 1918 szeptemberének közepén. A november 
11-i fegyverszünet azonban az osztrák-német megszálló erők visszavonulá-
sához vezetett, és egyedülálló lehetőséget teremtett Mahno számára, hogy 
felhalmozza a lefoglalt fegyvereket és ellátmányt.
 A történelemben először alkalmaztak liberter kommunista alapel-
veket a felszabadított Ukrajnában, az önigazgatás pedig realitássá vált, már 
amennyire a polgárháború körülményei közepette csak lehetséges volt. A 
parasztok „kommunákban” vagy „szabad szovjetekben” egyesültek, és kö-
zösen művelték meg a földet, amelyért megharcoltak a korábbi tulajdono-
sokkal. Ezek a csoportok tisztelték az egyenlőség és a testvériség alapelveit. 
Minden férfinak, nőnek vagy gyereknek erejéhez mérten dolgoznia kellett, 
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és azok az elvtársak, akiket megválasztottak ideiglenes irányítói feladatokra, 
később visszatértek saját rendes munkájukhoz, a kommuna többi tagja közé.
 Minden szovjet egyszerűen a helyi parasztok akaratának választott 
végrehajtója volt. A termelőegységeket körzetekbe szervezték, a körzetek 
pedig regionális föderációkat alkottak. A szovjeteket beintegrálták egy ál-
talános gazdasági rendszerbe, amely a társadalmi egyenlőségen alapult; 
mindenféle politikai párttól függetlenek voltak. Nem volt olyan politikus, 
aki a szovjethatalom leplébe burkolózva rájuk erőltette volna az akaratát. A 
tagoknak a dolgozó tömegek szolgálatában álló autentikus munkásoknak 
kellett lenniük.
 Amikor a mahnovista partizánok behatoltak egy területre, falra-
gaszokat helyeztek fel a következő szöveggel: „A munkások és a parasztok 
szabadsága az ő sajátjuk, és nem eshet semmiféle korlátozás alá. Maguknak 
a munkásoknak és a parasztoknak a dolga, hogy úgy cselekedjenek, hogy 
úgy szervezzék meg magukat, hogy úgy állapodjanak meg egymás közt 
életük minden vonatkozásában, ahogyan azt jónak és kívánatosnak tartják 
(…). A mahnovisták képtelenek többet tenni, mint segítséget nyújtani és 
tanácsot adni (…). Semmilyen körülmények között nem tudnak és nem is 
akarnak kormányozni.”
 Amikor 1920-ban Mahno emberei tető alá hoztak egy egyezséget 
a bolsevikokkal, azt egyenlő félként tették, és ideiglenes megállapodásnak 
szánták, ragaszkodva hozzá, hogy az a következő függeléket tartalmazza: 
„Azon a területen, ahol a mahnovista hadsereg tevékenykedik, a munkás és 
paraszt lakosság szabadon létrehozhatja saját szervezeteit a gazdasági és po-
litikai önigazgatás érdekében; ezeknek a szervezeteknek autonómoknak kell 
lenniük, továbbá megállapodások révén föderatív kapcsolatban kell állniuk 
a Szovjetköztársaság kormányzó szerveivel.” A bolsevik közvetítők tétováz-
tak, s leválasztották a függeléket a megállapodásról annak Moszkvába küldé-
sekor, ahol azt természetesen „teljesen elfogadhatatlannak” tartották volna.
 A mahnovista mozgalom egyik viszonylagos gyengesége a liberter 
értelmiségiek hiánya volt, bár időszakosan kaptak némi külső segítséget. 
Ez elsőként Harkovból és Kurszkból érkezett, ahol a Volin által inspirált 
anarchisták 1918-ban létrehoztak egy Nabat (Vészharang) nevű szerveze-
tet. 1919-ben kongresszust tartottak, amelyen magukat „kategorikusan és 
kifejezetten szembenállónak” deklarálták „a szovjetekben való részvétel 
bárminemű formájával, amelyek tisztán politikai szervekké váltak, és au-
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toriter, centralizált, államista alapon szerveződtek”. A bolsevik kormány-
zat ezt az állítást hadüzenetnek tekintette, és a Nabatot arra kényszerítette, 
hogy minden tevékenységével felhagyjon. Később, júliusban Volin Mahno 
főhadiszállására ment, és Pjotr Arsinovval összefogva átvette a mozgalom 
kulturális és oktatási szárnyának irányítását. Ő elnökölt az októberben Al-
ekszandrovszkban tartott kongresszuson, ahol elfogadták az „Általános Té-
zisek” „szabad szovjetekre” vonatkozó alaptételét.
 Ezen a kongresszuson paraszti és partizán küldöttek vettek részt. 
Valójában a civil szerveződés egy gerillataktikát alkalmazó felkelő paraszt-
hadsereg kiterjesztése volt. Ez a hadsereg figyelemreméltóan mobilis volt, 
annyira, hogy akár 100 kilométert is megtett egy nap alatt, nem csak lovas-
ságának, hanem gyalogságának köszönhetően is, amelyet tavasszal köny-
nyű lóvontatású szekereken szállítottak. Ez a hadsereg kifejezetten liberter, 
önkéntes alapon szerveződött. A választás alapelvét minden szinten elfo-
gadták, a fegyelemről pedig szabadon állapodtak meg: az utóbbiról szóló 
szabályokat a partizánbizottságok dolgozták ki, majd az általános gyűlés 
hagyta jóvá, és mindenkinek szigorúan be kellett tartania őket.
 Mahno mesterlövészei sok gondot okoztak az intervenciós fehér 
hadseregeknek. A bolsevik Vörös Gárda egységei ellenben nem voltak na-
gyon hatásosak. Ők csak a vasútvonalak mellett harcoltak, és soha nem 
mentek messzire a páncélozott vonatoktól, ahová az első hátraarcnál vissza-
vonultak, néha anélkül, hogy minden harcosukat felvették volna. Mindez 
nem jelentett nagy megnyugvást azoknak a parasztoknak, akik híján voltak 
a fegyvereknek, akiket elvágtak falvaiktól, s akik ily módon az ellenforra-
dalmárok irgalmára voltak utalva. Arsinov, a Mahnovscsina történésze azt 
írta, hogy „Gyenyikin ellenforradalmának 1919. őszi megsemmisítéséért a 
tisztelet főképp az anarchista felkelőket illeti meg”.
 Később, amikor a Vörös Gárda egységeit felszívta a Vörös Hadse-
reg, Mahno kitartóan visszautasította seregének alávetését a Vörös Hadsereg 
vezére, Trockij főparancsnokságának. Ez a nagyszerű forradalmár emiatt 
szükségesnek vélte, hogy szembeforduljon a felkelő mozgalommal. 1919. 
június 4-én megfogalmazott parancsában betiltotta a mahnovisták közelgő 
kongresszusát, azzal vádolva őket, hogy Ukrajnában szembenállnak a szov-
jethatalommal. „Hazaárulásként” tekintett a kongresszuson való részvételre, 
és felszólított a küldöttek letartóztatására. Segítségnyújtási kötelezettségét 
elmulasztva visszautasította, hogy fegyvereket küldjön Mahno partizánjai-
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nak, később pedig „árulással” vádolta őket, s lehetővé tette, hogy vereséget 
szenvedjenek a fehérek csapataitól. Ugyanezt a procedúrát ismételték meg 
18 évvel később a spanyol sztálinisták az anarchista brigádokkal szemben.
 A két hadsereg mindazonáltal ismételten egyezségre jutott még két 
alkalommal, amikor az intervenció jelentette rendkívüli veszély megköve-
telte az egységes cselekvést. Erre először 1919 márciusában került sor Gye-
nyikinnel szemben, másodszor pedig 1920 nyarán és őszén, Vrangel fehér 
erőinek fenyegetése idején, melyeket végül Mahno mind megsemmisített. 
De amint elmúlt a legfőbb veszély, a Vörös Hadsereg visszatért a Mahno 
partizánjaival szembeni katonai hadműveletekhez, akik a csapást csapással 
viszonozták.
 1920 novemberének végén a hatalmon levők egészen odáig men-
tek, hogy csapdát állítottak. A bolsevikok meghívták a krími mahnovista 
hadsereg tisztjeit, hogy vegyenek részt egy katonai tanácskozáson. Ott az-
tán a Cseka, a politikai rendőrség azonnal letartóztatta és agyonlőtte őket, 
miközben partizánjaikat lefegyverezték. Ugyanebben az időben szabályos 
offenzíva vette kezdetét Guljajpolje ellen. A liberterek és az autoriterek kö-
zött mindinkább egyenlőtlenné váló küzdelem a következő kilenc hónap-
ban tovább folytatódott. Végül azonban a nagyobb számú és jobban felsze-
relt erők győzelmet arattak, Mahnónak pedig fel kellett adnia a küzdelmet. 
1921 augusztusában sikerült Romániába menekülnie, később pedig Párizs-
ba ment, ahol aztán betegen és szegényen halt meg. Ez volt a Mahnovscsina 
epikus történetének befejezése. A Mahnovscsináé, mely Pjotr Arsinov sze-
rint a munkástömegek független mozgalmának prototípusa volt, ennélfog-
va pedig inspirációs forrás a jövőben a világ munkásai számára. 

Kronstadt
1921 február–márciusában a petrográdi munkások és a kronstadti erőd 
tengerészei a lázadás útjára léptek. Az őket ösztönző vágyak nagyon hason-
lóak voltak a mahnovista forradalmár parasztokéihoz. 
 A városi munkások anyagi körülményei az élelmiszer, az üzem-
anyag és a szállítás terén bekövetkezett hiány következtében tűrhetetlenné 
váltak, és az elégedetlenség bármely megnyilvánulását egy mind diktatóri-
kusabb és totalitariánusabb rezsim zúzta széjjel. Február végén sztrájkok 
törtek ki Petrográdon, Moszkvában és néhány másik nagyobb ipari köz-
pontban. A munkások kenyeret és szabadságot követeltek; egyik gyártól a 
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másikig vonultak, lezárva azokat és a munkások újabb csoportjait nyerve 
meg demonstrációikhoz. A hatóságok sortűzzel válaszoltak, a petrográ-
di munkások viszont egy 10.000 munkást mozgósító tiltakozó gyűléssel. 
Kronstadt egy szigeten fekvő haditengerészeti bázis volt 30 kilométerre 
Petrográdtól a Finn-öbölben, amely a tél folyamán befagyott. Hírhedt volt 
tengerészeiről és arról a pár ezer munkásról, akik a haditengerészeti arzen-
álban dolgoztak. A kronstadti tengerészek az 1905-ös és az 1917-es forra-
dalmi események előőrséhez tartoztak. Mint azt Trockij megjegyezte, ők 
voltak „az orosz forradalom büszkesége és dicsősége”. Kronstadt civil lakói 
egy szabad kommünt hoztak létre, mely a hatóságoktól viszonylag függet-
lenül működött. Az erőd központjában fekvő óriási köztér egy 30.000 fő 
befogadására is képes népi fórumként szolgált.
 1921-ben a tengerészeknek bizonyára nem ugyanaz volt a forra-
dalmi összetétele és a személyi állománya, mint 1917-ben; ők már sokkal 
inkább paraszti sorból származtak, mint elődeik; de a militáns szellem to-
vábbra is megmaradt, s korábbi jelenlétüknek köszönhetően megőrizték a 
jogot, hogy aktívan részt vegyenek a petrográdi munkásgyűléseken. Ami-
kor a korábbi főváros munkásai sztrájkba mentek, megbízottakat küldtek, 
akiket a rendvédelmi erők kergettek haza. Két tömeggyűlés során, melyeket 
a főtéren tartottak, a sztrájkolók követeléseit a sajátjaikként fogadták el. A 
március 1-jén tartott második gyűlésen 16.000 tengerész, munkás és katona 
vett részt, csakúgy, mint az államfő Kalinyin, a Központi Végrehajtó Bizott-
ság elnöke. Jelenléte dacára egy olyan határozatot fogadtak el, amely köve-
telte, hogy Petrográd, Kronstadt és a Petrográdi terület munkásait, vörös-
katonáit és tengerészeit hívják egybe a következő tíz napban egy politikai 
pártoktól független tanácskozásra. Hasonlóképpen felhívást tettek közzé a 
„politikai tisztek” intézményének eltörlésére, azt követelve, hogy semelyik 
politikai pártnak ne legyenek privilégiumai, és hogy a hadseregen belüli 
kommunista rohamosztagokat, valamint a gyárakban működő „kommu-
nista gárdákat” oszlassák fel.
 Valójában a kormányzó párt hatalmi monopóliuma volt az, amit 
ők támadtak. A kronstadti lázadók „bitorlásnak” merészelték nevezni ezt a 
monopóliumot. Átfutva a kronstadti Izvesztyija [Hírek], ezen új kommün 
hivatalos lapjának oldalait, hadd beszéljenek a dühös tengerészek maguk. 
Szerintük attól kezdve, hogy megragadta a hatalmat, a Kommunista Pár-
tot csak egy dolog foglalkoztatta: hogy tisztes vagy alantas eszközökkel, de 
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megőrizze azt. Elveszítette kapcsolatát a tömegekkel, és képtelennek bizo-
nyult kivezetni az országot az általános összeomlás állapotából. Bürokrati-
kussá vált és elvesztette a munkások bizalmát. A valódi hatalmukat elvesztő 
szovjetek működésébe belekontárkodtak, átvették az irányítást felettük és 
manipulálták őket, a szakszervezeteket pedig az állam eszközeivé tették. 
Egy mindenható rendőri apparátus telepedett a népre, fegyverrel és terror 
alkalmazásával kényszerítve rá törvényeit. A gazdasági élet nem a vágyott, 
szabad munkán alapuló szocializmussá vált, hanem durva államkapitaliz-
mussá. A munkások ennek az országos vállalatnak voltak az egyszerű bér-
munkásai, és ugyanúgy kizsákmányolták őket, mint korábban. A pimasz 
kronstadtiak túl messzire mentek azzal, hogy kifejezésre juttatták a forra-
dalom legfelsőbb vezetőinek tévedhetetlenségével kapcsolatos kételyeiket. 
Tiszteletlen módon Trockijt éppúgy kigúnyolták, mint Lenint. Azonnali 
követeléseik között szerepelt minden szabadságjog visszaállítása, valamint 
szabad választások biztosítása a szovjetdemokrácia minden szerve számá-
ra, ezen túl azonban egy távolabbi cél felé tekintettek, mely nyilvánvalóan 
anarchista tartalmú volt: egy „harmadik forradalom” felé.
 A lázadók ugyanakkor a forradalom keretei között kívántak ma-
radni, és vállalták, hogy ügyelnek a társadalmi forradalom vívmányaira. Ki-
nyilvánították, hogy semmi közük azokhoz, akik szeretnének „visszatérni a 
cárizmus kancsukájához”, és habár nem titkolták a „kommunisták” hata-
lomfosztására irányuló szándékaikat, ezt nem azzal a céllal óhajtották, hogy 
„visszaállítsák a munkások és parasztok szolgaságát”. Mi több, nem vágták 
el a rezsimmel való együttműködés minden lehetőségét sem, reménykedve 
benne, hogy „képesek lesznek megtalálni a közös nyelvet”. Végső soron az 
általuk követelt szólásszabadságot nem mindenki, hanem csak a forrada-
lom őszinte hívei számára kívánták biztosítani: az anarchisták és a „balol-
dali szocialisták” (egy formula, amely kizárná a szociáldemokratákat vagy 
másképp a mensevikeket) számára.
 Kronstadt arcátlansága túl sok volt ahhoz, amit egy Lenin vagy 
egy Trockij elbírt volna viselni. A bolsevik vezetők a forradalmat egyszer 
és mindenkorra a Kommunista Párttal azonosították, és bármi, ami szem-
bement ezzel a mítosszal, szemükben óhatatlanul „ellenforradalminak” 
tűnt. Az egész marxista–leninista ortodoxiát veszélyben érezték. Kronstadt 
annál is inkább megrémítette őket, mivelhogy ők a proletariátus nevében 
kormányoztak, és most hirtelen tekintélyüket egy olyan mozgalom vitatta 
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el, amelyről tudták, hogy autentikusan proletár. Ezen túlmenően Lenin azt 
a meglehetősen leegyszerűsített eszmét vallotta, hogy az ő pártjuk diktatú-
rájának egyetlen alternatívája csakis egy cárista restauráció lehet. A Kreml 
államférfiai 1921-ben ugyanúgy érveltek, mint jóval későbbi utódaik 1956 
őszén: Kronstadt Budapest előfutára volt.
 Trockij, a „vasöklű” férfi személyesen vállalta a felelősséget a rep-
resszióért. „Ha folytatjátok, le fogunk lőni titeket, mint a fogolymadarakat” 
– közölte a „zendülőkkel”. A tengerészeket „fehérgárdistáknak”, az inter-
vencionista nyugati hatalmak és a „Párizsi Iroda” cinkosainak tekintette. 
Fegyveres erővel kellett őket legyőznie. Az anarchista Emma Goldman és 
Alekszandr Berkman, akik menedéket találtak a munkások hazájában, mi-
után kitoloncolták őket az Egyesült Államokból, hiába küldtek egy pate-
tikus levelet Zinovjevnek, azt bizonygatva, hogy az erőszak alkalmazása 
„kiszámíthatatlan kárt fog okozni a társadalmi forradalomnak”, és hiába 
kérték a „bolsevik elvtársakat”, hogy a konfliktust testvéri tárgyalások útján 
rendezzék. A petrográdi munkások képtelenek voltak Kronstadt segítségé-
re sietni, mert őket már megfélemlítették és statárium alá vetették.
 Gondosan összeválogatott csapatokból egy expedíciós haderőt ál-
lítottak fel, mivel sok vöröskatona nem akart volna osztályos testvéreire tü-
zelni. Ez a haderő egy korábbi cárista katonatiszt, a később marsalli rangot 
kapó Tuhacsevszkij parancsnoksága alá került. Az erőd tüzérségi tűz alá 
vétele március 7-én vette kezdetét. „Tudja meg a világ!” címmel az ostrom-
lott lakosság egy utolsó felhívást tett közzé: „Az ártatlanok vére száradjon a 
kommunisták kezén, akik megőrültek, megrészegültek és megbőszültek a 
hatalomtól. Éljen a szovjetek hatalma!” A támadó erők március 18-án kel-
tek át a befagyott Finn-öblön, és egy mészárlási orgia keretében elfojtották 
a „zendülést”.
 Az anarchisták nem játszottak szerepet ebben az eseményben. 
Mindazonáltal a kronstadti forradalmi bizottság meghívott két libertert, 
hogy csatlakozzanak hozzájuk: Jarcsukot (az 1917-es kronstadti szovjet 
alapítóját) és Volint; hiába, mert ebben az időben a bolsevikok jóvoltából 
mindketten börtönben ültek. Ida Mett, a kronstadti lázadás történésze (La 
Commune de Cronstadt [A Kronstadti Kommün] című művében) megje-
gyezte, hogy „anarchista befolyásról csak annyiban beszélhetünk, ameny-
nyiben az anarchizmus maga is hirdette a munkásdemokrácia eszméjét”. 
Az anarchisták nem játszottak semmilyen közvetlen szerepet az esemé-
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nyekben, de sorsukat összekapcsolták a kronstadtiakéval. Volin később azt 
írta: „Kronstadt volt a nép első teljesen független kísérlete arra, hogy fel-
szabadítsa magát mindenféle ellenőrzés alól és véghez vigye a társadalmi 
forradalmat: ez a kísérlet közvetlenül (…) maguknak a munkástömegeknek 
a tette volt »politikai pásztorok«, »vezetők« vagy »gyámok« nélkül.” Alek-
szandr Berkman hozzátette: „Kronstadt lerántotta a leplet a proletárállam 
mítoszáról, s bebizonyította, hogy a Kommunista Párt diktatúrája és a for-
radalom teljesen összeegyeztethetetlenek egymással”.   

Anarchizmus élve és holtan
Habár az anarchisták nem játszottak közvetlen szerepet a kronstadti láza-
dásban, a rezsim ezt arra használta fel, hogy leszámoljon egy olyan ideo-
lógiával, amely folyamatosan fenyegette. Néhány héttel korábban, február 
8-án, az idős Kropotkin meghalt oroszföldön, maradványait pedig impo-
záns temetésben részesítették, amelyet egy 100.000 fős óriás menet köve-
tett. A tömeg feje felett, vörös zászlók között látni lehetett az anarchista 
csoportok fekete transzparenseit, rajtuk tűzpiros betűkkel: „Ahol autoritás 
van, ott nincs szabadság.” Kropotkin életrajzírói szerint ez volt „az utolsó 
nagy demonstráció a bolsevik zsarnoksággal szemben, és az emberek sokan 
inkább azért vettek részt rajta, hogy szabadságot követeljenek, minthogy 
magasztalják a nagy anarchistát.”
 Anarchisták százait tartóztatták le Kronstadt után, és alig néhány 
hónappal később a liberter Fanni Baront és nyolc elvtársát agyonlőtték a 
Cseka moszkvai börtönének celláiban. A militáns anarchizmus végzetes 
csapást szenvedett el. Oroszországon kívül azonban az orosz forradalmat át-
élt anarchisták hozzáláttak a kritika és az elvek felülvizsgálatának hatalmas 
munkájához, amely új lendületet adott a liberter gondolatnak és konkrétab-
bá tette azt. Legkorábban 1920 szeptemberében a Nabat, azaz az Ukrajnai 
Anarchista Szervezetek Konföderációjának kongresszusán kategorikusan 
elutasították a „proletárdiktatúra” szóhasználatot, látva, hogy ez óhatatla-
nul a tömegek feletti diktatúrához vezetett a proletariátus azon frakciója 
— tisztségviselők és egy maroknyi vezető — által, amely elsáncolta magát a 
pártban. Közvetlenül azelőtt, hogy Kropotkin meghalt, intéztek egy „Üze-
netet a Nyugat munkásaihoz”, amelyben szomorúan elítélték egy „rettentő 
bürokrácia” felemelkedését: „Úgy tűnik számomra, hogy ez a kommunis-
ta köztársaság építésére irányuló kísérlet egy erősen központosított állam 
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alapjain, egyetlen párt diktatúrájának vastörvényei alatt, szörnyű fiaskóval 
végződött. Oroszország megtanítja számunkra azt, hogyan ne csináljunk 
kommunizmust.”
 Az orosz anarchoszindikalisták egyik patetikus felhívását a világ 
proletariátusához 1921. január 7–14-én publikálták a Le Libertaire fran-
cia lapban: „Elvtársak, vessetek véget burzsoáziátok uralmának, éppen úgy, 
ahogyan azt mi is tettük itt! De ne ismételjétek meg a mi hibáinkat; ne lé-
tesítsetek államkommunizmust saját országaitokban!” 1920-ban a német 
anarchista, Rudolf Rocker, aki később az Egyesült Államokban élt és ott 
is halt meg, megírta Die Bankrotte des Russichen Staatskommunismus (Az 
államkommunizmus csődje) című művét, amely 1921-ben jelent meg. Ez 
volt az első elemzés, amelyik az orosz forradalom degenerálódásáról ké-
szült. Nézőpontja szerint a hírhedt „proletárdiktatúra” nem egyetlen osz-
tály akaratának a kifejeződése volt, hanem egy párt diktatúrája, amely úgy 
tett, mintha egy osztály nevében beszélne, és amely a hatalmat erővel és 
bajonettekkel tartotta meg. „A proletárdiktatúra alatt Oroszországban egy 
új osztály emelkedett fel, a »komisszárokrácia«, amely éppúgy elnyomja a 
szélesebb tömegeket, mint ahogyan azt annak idején a régi rezsim is tette.” 
A társadalmi élet összes tényezőjének szisztematikus alárendelése egy min-
denható és minden előjoggal felruházott kormánynak „képtelen véget vetni 
annak a tisztviselői hierarchiának, amely végzetesnek bizonyult az orosz 
forradalom fejlődésére nézve.” „A bolsevikok nemcsak hogy kölcsönvették 
az államapparátust a korábbi társadalomtól, de fel is ruházták azt egy olyan 
mindenre kiterjedő hatalommal, amilyet semmilyen más kormányzat nem 
mondhat magáénak.”
 1922 júniusában az orosz anarchisták Németországba menekült cso-
portja kiadott egy leleplező kis könyvet A. Gorelik, A. Komov és Volin nevé-
vel: Répression de l’Anarchisme en Russie Soviétique (Az anarchizmus elfojtá-
sa Szovjet-Oroszországban). Volin készített egy francia fordítást, amely 1923 
elején jelent meg. Ez tartalmazott egy betűrendbe szedett listát az orosz an-
archizmus mártírjairól. 1921–1922-ben Alekszandr Berkman, 1922–1923-
ban pedig Emma Goldman is közzétett egy-egy pamflet-sorozatot azokról a 
drámai eseményekről, melyeknek szemtanúi voltak Oroszországban.
 Másfelől maga Pjotr Arsinov és Nyesztor Mahno mint szökött ma-
hnovisták, akik Nyugaton leltek menedékre, nyilvánosságra hozták saját 
tanúságtételüket.
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 A két legnagyszerűbb liberter klasszikus az orosz forradalomról — 
G. P. Makszimov A Guillotine munkában: A terror húsz éve Oroszországban 
[The Guillotine at Work: Twenty Years of Terror in Russia about Bolshevik 
repression of anarchists and syndicalists after the Russian Revolution], vala-
mint Volin Az ismeretlen forradalom [La Révolution inconnue] című műve 
— csak később, a második világháború idején születtek, és az évek múlása 
által lehetővé tett gondolati érettséggel íródtak.
 Makszimov számára, akinek beszámolója Amerikában jelent meg, 
a múlt tanulságai biztos várakozást támasztottak egy jobb jövő felé. Az új 
uralkodó osztály a Szovjetunióban nem lehet és nem lesz állandó, s a liber-
ter szocializmus fog örökébe lépni. Az objektív feltételek e fejlődés irányába 
mutatnak: „Elképzelhető-e (…), hogy a munkások óhajtanák a kapitalis-
ták visszatérését a vállalataikba? Soha! Kifejezetten ezért lázadnak az állam 
és bürokratáinak kizsákmányolása ellen.” Amit a munkások kívánnak, az 
a termelés ezen tekintélyelvű irányításának a helyettesítése saját gyári ta-
nácsaikkal, és ezen tanácsok egyesítése egy hatalmas országos föderációba. 
Amit ők óhajtanak, az a munkásönigazgatás. Hasonlóképpen a parasztok 
megértették, hogy szó sem lehet az egyéni gazdálkodáshoz való visszatérés-
ről. A kollektív mezőgazdaság az egyetlen megoldás, a vidéki kollektívák, 
gyári tanácsok és szakszervezetek együttműködése révén: röviden, az októ-
beri forradalom programjának továbbfejlesztése a teljes szabadság irányába.
 Volin erősen bizonygatta, hogy bármiféle kísérlet az orosz minta kö-
vetésére csak „a tömegek gyűlöletes kizsákmányolásán alapuló államkapitaliz-
mushoz” vezethet, „a kapitalizmus legrosszabb formájához, aminek abszolúte 
semmi köze az emberiség szocialista társadalom irányába való fejlődéséhez”. 
Ez nem tett semmit, kivéve, hogy „egyetlen párt diktatúráját” nyújtotta, „amely 
elkerülhetetlenül a szólás, a sajtó, a szerveződés és az akció szabadságának, sőt 
a forradalmi tendenciáknak az elnyomásához vezet, egyedül a hatalmon levő 
párt kivételével”, valamint egy „társadalmi inkvizícióhoz”, amely elfojtja „a for-
radalom igazi leheletét”. Volin további fenntartásainak adott hangot, miszerint 
Sztálin „nem a Holdról pottyant le”. Nézetei szerint Sztálin és a sztálinizmus az 
1918 és 1921 között létrehozott autoriter rendszer logikus következménye volt. 
„Ez az a lecke, amelyet a világnak muszáj megtanulnia a borzasztó és bizonyító 
erejű bolsevik kísérletből: egy lecke, amely erőteljes támogatást nyújt a liberter 
tételnek, és amely események hamarosan világossá teszik mindazok felismeré-
seit, akik keseregnek, szenvednek, gondolkodnak és küzdenek.”
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ANARCHIZMUS AZ OLASZ GYÁRI TANÁCSOKBAN 

Az olasz anarchisták közvetlenül az I. világháborút követő periódusban kö-
vették az oroszországi események példáját, és a szovjethatalom partizánja-
ival tartottak. Az olasz munkások, különösen élcsapatuk, az ország északi 
részének fémmunkásai, az orosz forradalmat mély szimpátiával fogadták. 
1919. február 20-án az Olaszországi Fémmunkások Föderációja (FIOM) 
kieszközölt egy szerződést, amely a gyárakon belüli „belső bizottságok” vá-
lasztásáról rendelkezett. Ezt követően sztrájkok és gyárfoglalások sorozata 
révén megpróbálták ezeket a munkásképviseleti szerveket igazgatási funk-
cióval rendelkező gyári tanácsokká alakítani.
 Ezek közül az utolsót 1920 augusztusának végén a munkáltatók által 
végrehajtott kizárások eredményezték. A fémmunkások egyöntetűen úgy 
határoztak, hogy saját szakállukra folytatják tovább a termelést. Felváltva 
próbálkoztak rábeszéléssel és kényszerítéssel, de nem tudták együttműkö-
désre bírni a mérnököket és a felügyeleti személyzetet. A gyárak irányítását 
ezért technikai és adminisztratív munkásbizottságoknak kellett ellátniuk. 
Az önigazgatás eléggé messzire ment: a kezdeti periódusban a bankoktól 
szereztek támogatást, amikor viszont ezt megvonták tőlük, az önigazgató 
rendszer saját pénzt bocsátott ki, hogy kifizethesse a munkások bérét. Na-
gyon szigorú önfegyelmet követeltek meg, az alkoholos italok fogyasztását 
betiltották, valamint önvédelmükre fegyveres őrséget szerveztek. Igen erős 
szolidaritás jött létre az önigazgatás alatt álló gyárak között. Érceket és sze-
net hordtak egy közös készletbe, majd pedig egyenlően szétosztották azt. 
 A szakszervezetek reformista szárnya a munkáltatókkal kötött 
kompromisszumot választotta. Néhány héttel az irányítás átvételét követő-
en a munkásoknak el kellett hagyniuk a gyárakat annak az ígéretnek a fejé-
ben, hogy megtarthatják a munkásellenőrzést — egy olyan ígéret fejében, 
amelyet nem tartottak be. Az anarchistákból és baloldali szocialistákból 
álló forradalmi balszárny árulást kiáltott, de mindhiába.
 Ennek a balszárnynak volt egy elmélete, egy szószólója és egy ki-
adványa. A L’Ordine Nuovo (Az Új Rend) hetilap először Torinóban jelent 
meg 1919. május 1-jén. Egy baloldali szocialista, Antonio Gramsci szer-
kesztette, akit anarchista eszmékkel a Torinói Egyetem Carlo Petri álnéven 
író filozófiaprofesszora és a torinói liberterek egész magja támogatott. A 
gyárakban az L’Ordine Nuovo csoportot számos ember támogatta, különö-
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sen Pietro Ferrero és Maurizio Garino, a fémipari szakszervezetek anar-
choszindikalista militánsai. Az L’Ordine Nuovo kiáltványát szocialisták és 
liberterek közösen szignózták, egyetértve azzal, hogy a gyári tanácsot olyan 
szervezetnek tartják, amely „illik a jövő kommunista irányításához mind az 
egyes gyárakban, mind az egész társadalomban”.
 Az L’Ordine Nuovo hajlott rá, hogy a hagyományos tradeunioniz-
must a gyári tanácsok struktúrájával helyettesítse. Ez nem teljesen a szak-
szervezetek ellen irányult, amelyeket „a nagy proletár test erős gerincosz-
lopának” tartott. Malatesta 1907-es stílusához hasonlóan azonban kritikus 
volt a bürokratikus és reformista tradeunionista mozgalom dekadenciájá-
val szemben, amely integrálódott a kapitalista társadalomba; elmarasztalta 
a szakszervezetek arra való képtelenségét, hogy a proletárforradalom esz-
közeiként cselekedjenek. 
 Másfelől az L’Ordine Nuovo minden értéket a gyári tanácsoknak 
tulajdonított. Azokat a munkásosztály egyesítésére alkalmas eszköznek 
tekintette, az egyetlen olyan szerveződésnek, amely képes a munkásokat 
a különböző szakmák sajátos érdekei fölé emelni, illetve összekapcsolni a 
„szervezetteket” a „szervezetlenekkel”. Bízott benne, hogy a tanácsok meg-
alkotják a termelői lelkületet, s felkészítik a munkásokat az önigazgatásra. 
Nekik köszönhetően a gyár meghódítása a legkevésbé képzett munkások 
számára is konkrét céllá vált. A tanácsokat a szocialista társadalom előké-
peinek tekintették.
 Az olasz anarchisták realistábbak voltak és kevésbé bőbeszédűek, 
mint Antonio Gramsci, és időnként ironikus megjegyzéseket fűztek a pré-
dikációk „varázslatos” túlzásaihoz a gyári tanácsok javára. Természetesen 
tudatában voltak érdemeiknek, de tartózkodtak a mértéktelenségtől. Gram-
sci nem ok nélkül ítélte el a szakszervezetek reformizmusát, ugyanakkor az 
anarchoszindikalisták kimutatták, hogy egy nem forradalmi periódusban a 
gyári tanácsok is képesek az osztálykollaboráció szerveivé degenerálódni. 
Azok, akik a leginkább kapcsolódtak a tradeunionizmushoz szintén igaz-
ságtalannak tartották, hogy az L’Ordine Nuovo válogatás nélkül elítéli nem-
csak a reformista tradeunionizmust, hanem központjuk, az Olasz Szindika-
lista Szervezet forradalmi tradeunionizmusát is.11
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 Végül, és ez a leglényegesebb, az anarchisták némileg nyugtalanok 
voltak amiatt a bizonytalan és ellentmondásos interpretáció miatt, amelyet 
az L’Ordine Nuovo tulajdonított a gyári tanácsok prototípusának, a szov-
jeteknek. Persze Gramsci gyakran használta a „liberter” kifejezést írásai-
ban, és összeakasztotta a bajszát a megrögzött autoriter Angelo Tascával, 
aki a „proletariátus diktatúrájának” egy nem demokratikus koncepcióját 
vázolta fel, amely a gyári tanácsokat pusztán a Kommunista Párt eszköze-
ivé fokozná le, és aki azzal támadta Gramsci elgondolását, hogy „proud-
honista”. Gramsci nem tudott eleget az oroszországi eseményekről, hogy 
különbséget tudjon tenni a forradalom első hónapjainak szabad szovjetjei 
és a bolsevik állam megszelídített szovjetjei között. Ez ahhoz vezetett, hogy 
kétértelmű megfogalmazásokat használt. A gyári tanácsot „a proletárállam 
modelljének” tekintette, amely reményei szerint egy világrendszerré egye-
sül: a Kommunista Internacionálévá. Azt gondolta, képes összeegyeztetni 
a bolsevizmust az állam elhalásával és a „proletariátus diktatúrájának” egy 
demokratikus interpretációjával. 
 Az olasz anarchisták az orosz szovjeteket kritikátlan lelkesedéssel 
üdvözölték. 1919. június 1-jén egyikük, Camillo Berneri közzétett egy cik-
ket „Auto-demokrácia” címmel, üdvözölve a bolsevik rezsimet „a szerves 
demokráciára tett leggyakorlatibb kísérletként a legnagyobb léptékben, 
amivel valaha is próbálkoztak”, valamint „a központosító államszocializ-
mus antitéziseként”. Egy évvel később azonban az Olasz Anarchista Unió 
kongresszusán Maurizio Garino már egészen másképp beszélt: a szovjetek, 
amelyeket a bolsevikok hoztak létre Oroszországban, nagymértékben kü-
lönböznek attól a munkásönigazgatástól, amit az anarchisták elképzelnek. 
Ezek „egy új és szükségszerűen centralizált és autoriter állam talaján” for-
málódtak. 
 Az olasz anarchisták és Gramsci barátai a továbbiakban eltérő uta-
kat követtek. Utóbbiak kezdetben fenntartották, hogy a Szocialista Párt, 
akárcsak a szakszervezetek, egy olyan szervezet, amely a burzsoá államba 
integrálódott, ebből következőleg pedig támogatása se nem szükséges, se 
nem kívánatos. Később aztán kivételt tettek a Szocialista Párton belüli kom-
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munista csoportokkal. Az 1921. január 21-én Livornóban bekövetkezett 
szakadást követően ezek a csoportok megalakították az Olasz Kommunista 
Pártot, amely csatlakozott a Kommunista Internacionáléhoz.

 Ami az olasz libertereket illeti, le kellett számolniuk néhány illú-
ziójukkal és több figyelmet fordítaniuk Malatesta egy 1919 nyarán nekik 
írt profetikus levelére. Ez figyelmeztette őket „egy új kormányzatra, amely 
[Oroszországban] a forradalom fölé helyezte magát annak érdekében, hogy 
megzabolázza és alávesse azt egy párt (…) vagy inkább egy pártvezetés ér-
dekeinek.” Az öreg forradalmár profetikusan azt állította, hogy ez egy dik-
tatúra volt,

„rendeleteivel, büntetőjogi szankcióival, végrehajtó ügynö-
keivel és mindezek tetejébe fegyveres erőivel, amelyek arra 
szolgáltak, hogy megvédjék a forradalmat annak külső ellen-
ségeitől, de amelyek holnap már arra fognak szolgálni, hogy 
ráerőszakolják a diktátorok akaratát a munkásokra, hogy elle-
nőrizzék a forradalom folyását, hogy konszolidálják újonnan 
létesített érdekeltségeiket, valamint azt, hogy megvédelmezze-
nek egy új, privilegizált osztályt a tömegekkel szemben. Lenin, 
Trockij és elvtársaik minden bizonnyal őszinte forradalmárok, 
mindazonáltal felkészítik a kormányzati kádereket, amely le-
hetővé teszi örököseiknek, hogy profitáljanak a forradalom-
ból, és hogy bevégezzék azt. Ők lesznek saját módszereik első 
áldozatai.”

Két évvel később az Olasz Anarchista Unió 1921. november 2-a és 4-e kö-
zött kongresszust tartott Anconában, és visszautasította az orosz kormány, 
mint a forradalom képviselőjének elismerését, s ehelyett elítélte azt mint „a 
forradalom fő ellenségét”, „a proletariátus elnyomóját és kizsákmányolóját, 
amelynek nevében az megjátssza, hogy gyakorolja a hatalmat”. A liberter 
író, Luigi Fabbri pedig ugyanebben az évben arra a következtetésre jutott, 
hogy „az orosz forradalom kritikai vizsgálata mérhetetlen fontosságú lenne 
(…), hogy a nyugati forradalmárok képesek legyenek akcióikat oly módon 
irányítani, hogy elkerüljék azokat a hibákat, amelyekre az orosz tapasztalat 
fényt derített”. 
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A SPANYOL FORRADALOM ÉS AZ ANARCHIA12

A szovjet ábránd
Örök jelenség a történelemben, hogy a tények szubjektív feldolgozása min-
dig elmarad az objektív valóság mögött. Az orosz anarchisták, s mindazok, 
akik szemtanúi voltak az orosz drámának, már korán, 1920-ban megta-
nulták a leckét, de az események csak évekkel később váltak ismertté, csak 
ekkor fogadták el őket, a tények csak ekkor váltak közös tapasztalattá. A 
földgolyó több mint egyhatodán győzedelmeskedő proletárforradalmat oly 
hírnév és ragyogás övezte, hogy a munkásmozgalmat sokáig szinte hipno-
tizálta a példa lenyűgöző ereje. Mindenfelé felbukkantak az oroszországi 
szovjetek képére megalkotott „tanácsok”, mint azt láttuk, nemcsak Olasz-
országban, hanem Németországban, Ausztriában és Magyarországon is. 
Németországban a Karl Liebknecht és Rosa Luxemburg vezette Spartacus 
Szövetség legfőbb programpontja a tanácsrendszer létrehozása volt.
 1919-ben a Bajor Tanácsköztársaság elnöke, Kurt Eisner Mün-
chenben orgyilkosság áldozata lett. Ekkor Gustav Landauer liberter író 
vezetése alatt kikiáltottak egy tanácsköztársaságot. Landauer szintén me-
rénylet áldozata lett, őt azonban az ellenforradalmárok lőtték agyon. Ba-
rátja és harcostársa, Erich Mühsam anarchista költő „Räte-Marseillaise”-t 
(Tanács-Marseillaise) komponált, amelyben fegyverbe szólította a mun-
kásokat, de nem azért, hogy háborúzzanak, hanem hogy orosz és magyar 
mintára tanácsokat alakítsanak, s így vessenek véget az évszázados szolga-
ságnak.
 1920 tavaszán azonban a Räte-Kommunismus (Tanácskommuniz-
mus) híveiből álló német ellenzékiek egy csoportja kivált a Kommunista 
Pártból és megalakította a Német Kommunista Munkáspártot (KAPD).13 
A tanácsok eszméje inspirált egy kis csoportot Hollandiában is, melyet 
Herman Gorter és Anton Pannekoek vezetett. Herman Gorter, aki élénk 
vitát folytatott Leninnel, volt olyan bátor, hogy a maga hamisítatlan liberter 
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stílusában válaszoljon az orosz forradalom csalhatatlan vezérének: „Még 
keressük a megfelelő vezetőket, akik nem próbálnak uralkodni a tömege-
ken és nem árulják el őket; és amíg nem találjuk meg ezeket a vezetőket, 
minden dolgot alulról felfelé, maguk a tömegek diktatúrája révén akarunk 
elérni. Ha hegyet mászok és a vezetőm a szakadék felé vezet engem, szíve-
sebben megyek inkább egyedül.” Pannekoek kijelentette, hogy a tanácsok az 
önkormányzat szervei és egyszer majd a régi világ állami intézményeinek a 
helyébe fognak lépni. Ugyanúgy, mint Gramsci, ő is képtelen volt nem ész-
revenni a tanácsrendszer és a „bolsevik diktatúra” közti különbséget. 
 Az anarchisták számos helyen, különösen Bajorországban, Német-
országban és Hollandiában, pozitív szerepet játszottak a tanácsrendszer el-
méleti és gyakorlati kidolgozásában.
 Hasonlóképpen az októberi forradalom Spanyolországban is meg-
szédítette az anarchoszindikalistákat. A CNT [Országos Munkakonföde-
ráció] madridi kongresszusán (1919. december 10–20.) egy olyan nyilat-
kozat hangzott el, mely szerint „az orosz nép hőstörténete felvillanyozta a 
világ proletariátusát”. A kongresszus, általános tetszésnyilvánítás közepette, 
„vonakodás nélkül, mint a szépasszony, mikor odaadja magát a szeretett 
férfinak”, megszavazta ideiglenes jelleggel a Kommunista Internacionálé-
hoz való csatlakozást. Miközben azonban forradalmi jellegét hangsúlyoz-
ták, kifejezték reményüket, hogy a jövőben sor kerül majd egy nemzetközi 
munkáskongresszus összehívására, ahol le fogják fektetni egy igazi mun-
kásinternacionálé alapjait. Megszólalt azonban néhány bátortalan hang is, 
melyek az általános véleménytől eltérően azt állították, hogy az orosz for-
radalom „politikai” forradalom volt, s mint ilyen, nem testesítette meg a 
liberter eszményt. A kongresszus azonban elsiklott e megállapítások fölött, 
és úgy határozott, hogy delegációt küld a III. Internacionálé 1920. július 15-
én Moszkvában tartandó II. kongresszusára.
 Ekkor azonban a szerelmi házasság már felbomlóban volt. A spa-
nyol anarchoszindikalistákat képviselő küldöttet rávették, hogy működjék 
közre egy nemzetközi forradalmi szakszervezeti központ létrehozásában. 
Amikor azonban egy olyan szöveg került a kezébe, amely a „politikai hata-
lom megragadásáról” és a „proletariátus diktatúrájáról” szólt, megváltoztatta 
álláspontját: a szöveg ugyanis a szakszervezetek meg a kommunista pártok 
között egyfajta organikus jellegű kapcsolatot javasolt, mely elleplezte volna, 
még ha igen átlátszóan is, az előbbiek alárendelődését az utóbbiaknak.
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 A Kommunista Internacionálé elkövetkezendő kongresszusain a 
különböző országok szakszervezeteit az illető országok kommunista pártja-
inak küldöttsége képviselte volna, s azt tervezték, hogy a Vörös Szakszerve-
zeti Internacionálé nyíltan a Kommunista Internacionálé és országos szek-
cióinak ellenőrzése alá kerül. Ángel Pestaña, a spanyol szóvivő, a társadalmi 
forradalom liberter koncepciója mellett érvelt, és kijelentette: „A forrada-
lom nem pártfeladat, és nem is válhat azzá. A legtöbb, amit egy párt tehet, 
az, hogy államcsínyt készít elő. Egy államcsíny azonban nem forradalom.” 
Fejtegetéseit a következőkkel zárta: „Azt mondjátok, hogy kommunista 
párt nélkül nincsen forradalom, hogy a politikai hatalom megragadása nél-
kül nem valósítható meg a szabadság, és hogy diktatúra nélkül nem győz-
hető le a burzsoázia. Ezek az állítások azonban teljesen indokolatlanok.”
 A kommunisták úgy tettek, mintha figyelembe vennék a CNT kül-
dötte által megfogalmazott kételyeket és kijavítanák a határozatot a „prole-
tárdiktatúra” vonatkozásában. Az orosz szakszervezeti vezető, Lozovszkij 
azonban a szöveget végül a Pestaña által javasolt módosítások nélkül, de 
az ő aláírásával tette közzé. Trockij majd egy órán át korholta a spanyol 
küldöttet a szónoki emelvényről, ám, amikor Pestaña szót kért, hogy vála-
szolhasson ezekre a támadásokra, az elnök lezártnak nyilvánította a vitát.
 Pestaña hónapokat töltött Moszkvában, és az országot mélysége-
sen kiábrándulva hagyta el 1920. szeptember 6-án. „Mint egy hajótörött” – 
ilyennek látta őt Berlinben nem sokkal ezután Rudolf Rocker. Pestañát nem 
vitte rá a lelke, hogy felvilágosítsa spanyol elvtársait az igazságról. „Gyil-
kosságnak” tűnt szemében, hogy lerombolja azokat a roppant reményeket, 
amelyeket az orosz forradalom ébresztett bennük. Amint átlépte a spanyol 
határt, letartóztatták, s így megmenekült a fájdalmas kötelességtől, hogy 
elsőként beszéljen. 
 1921 nyarán a CNT újabb küldöttséget menesztett a Vörös Szak-
szervezeti Internacionálé alapító kongresszusára. A delegátus tagjai között 
az orosz bolsevizmus olyan ifjú apostolai képviseltették magukat, mint Jo-
aquín Maurín és Andrés Nin, de velük volt egy higgadt gondolkodású fran-
cia anarchista, Gaston Leval is. Leval inkább vállalta a vádat, hogy „összeját-
szik a burzsoáziával”, meg hogy „az ellenforradalmat támogatja”, mint hogy 
csendben maradjon. A hallgatásnál is rosszabb lett volna eltitkolni a töme-
gek elől, hogy Oroszországban nem a forradalom vallott kudarcot, hanem 
az állam, nem megmutatni nekik „az élő forradalom mögött a forradalmat 
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gúzsba kötő és megfojtó államot”. Maga írta e szavakat a Le Libertaire-ben 
1921 novemberében. Levalnak az volt a véleménye, hogy a bolsevikokkal 
való „mindenféle tisztességes és őszinte együttműködés” lehetetlenné vált, 
és Spanyolországba való hazatértekor javasolta a CNT-nek, hogy lépjen ki a 
III. Internacionáléból, s hogy ne vegyen részt annak a szakszervezetek felett 
gyakorolt hazug gyámkodásában.
 Ez Pestañának is megadta a kezdőlökést, aki elhatározta, hogy nyilvá-
nosságra hozza első oroszországi beszámolóját, s hogy később egy második-
kal egészíti ki, melyben feltárja a bolsevizmussal kapcsolatos teljes igazságot: 

„A kommunista párt pont az ellenkező elveket vallja, mint 
amiket a forradalom első óráiban meghirdetett. A kommunis-
ta párt elvei, módszerei és végső célja szöges ellentétben áll az 
orosz forradaloméval (…). Amint a kommunista párt korlát-
lan hatalomhoz jutott, még a gondolkodás jogát is megvonta 
azoktól, akik más véleményen vannak, mint a kommunisták 
(persze, ahogy a kommunizmust ők elképzelik). (...) A kom-
munista párt megtagadta az orosz munkásoktól mindazokat a 
szent jogokat, amelyekkel a forradalom felruházta őket.”

Pestaña ezek után kétségbe vonta a Kommunista Internacionálé létjogo-
sultságát, azt az Orosz Kommunista Párt kihelyezett szervének nevezte, és 
fenntartását fejezte ki arra vonatkozóan, hogy az megfelelően képviselni 
tudná a forradalmat a világ proletariátusa előtt.
 1922 júniusában, a CNT Zaragozában tartott országos kongresz-
szusán elfogadták Pestaña jelentését, és úgy határoztak, hogy kilépnek a 
szakszervezeti frontból, a Vörös Szakszervezeti Internacionáléból. Döntés 
született arról is, hogy delegációt küldenek egy decemberben Berlinben 
tartandó anarchoszindikalista konferenciára, melynek eredményeképp ké-
sőbb megalakult a Nemzetközi Munkásszövetség. Ez nem volt igazi inter-
nacionálé, mivel a jelentős spanyol csoporttól eltekintve más országokban 
nem igen akadt támogatója.14
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 A szakítás után Moszkva engesztelhetetlen gyűlölettel viseltetett a 
spanyol anarchizmus iránt. A CNT elhatárolta magát Joaquín Mauríntól és 
Andrés Nintől, akik kiléptek a szövetségből, és megalapították a Spanyol 
Kommunista Pártot. 1924 májusában Maurín röpiratot tett közzé, melyben 
élethalálharcot hirdetett korábbi elvtársai ellen: „Nehéz feladat véglegesen 
felszámolni az anarchizmust egy olyan országban, ahol a munkásmozgalom 
ötvenévi anarchista propaganda jegyét viseli magán. De elintézzük őket!” A 
fenyegetést beváltották.

Az anarchista tradíció Spanyolországban
A spanyol anarchisták ily módon már igen korán levonták az orosz forra-
dalom tanulságait, és ez arra indította őket, hogy a forradalom számára egy 
másik utat készítsenek elő. A tekintélyelvű kommunizmus torzulásai még 
szilárdabbá tették őket abbéli elhatározásukban, hogy győzelemre vigyék a 
kommunizmus liberter formáját. Kegyetlenül csalódtak a szovjet ábránd-
ban, és — Diego Abad de Santillán szavaival élve — az anarchizmusban „e 
komor kor utolsó reményét látták a megújulásra”. 
 A néptömegek tudatában és a liberter gondolkodók munkásságá-
ban a liberter forradalom már szilárd alapokkal rendelkezett. José Peirats 
szerint az anarchoszindikalizmus „lelkülete, vérmérséklete és a világról al-
kotott felfogása a legspanyolabb dologgá teszi egész Spanyolországban”. Az 
anarchoszindikalizmus egy összetett fejlődési folyamat kettős eredménye 
volt. Nemcsak az elmaradott ország fejletlen viszonyainak felelt meg, mely-
ben a vidéki életkörülmények archaikusak maradtak, hanem választ adott 
az egyes iparosodottabb területeken élő, már felnövekvőben lévő modern 
proletariátus kérdéseire is. A spanyol anarchizmus e sajátos jellege múlt és 
jövő különös keveredéséből alakult ilyenné. E két folyamat szimbiózisa tá-
volról sem volt tökéletes.
 1918-ban a CNT több mint egymillió szakszervezeti tagot tudott 
sorai között. Az iparosodott térségek közül Katalóniában erős volt, Mad-
ridban és Valenciában kevésbé,15 de hasonlóképp mély gyökerei voltak vi-
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déken is, ahol a szegényparasztság még őrizte a faluközösség, a lokálpat-
riotizmus és a kooperatív szellem hagyományait. 1898-ban Joaquín Costa 
író ismertette az agrárkollektivizmus maradványait. Sok faluban fennma-
radt a közösségi tulajdon. A közös földből osztottak telket a föld nélküli 
parasztoknak, de az is gyakran előfordult, hogy ezeket más falvakkal együtt 
legeltetésre vagy egyéb közösségi célokra használták. Délen, ahol a nagybir-
tokrendszer uralkodott, a földosztás eszméje nem talált követőkre, a nap-
számosok inkább a szocializálás hívei voltak.
 Emellett a több évtizedes, vidékre koncentrálódó, rövid, népszerű 
röpiratok formájában terjesztett anarchista propaganda előkészítette a ta-
lajt az agrárkollektivizmus számára. Különösen erős volt a CNT a délvidék 
parasztjainak körében (Andalúzia), keleten (a levantei térségben, Valencia 
környékén) és északkeleten (Aragóniában, a Zaragozát övező területeken).
A spanyol anarchoszindikalizmus ekképpen – mivel egyaránt voltak hí-
vei az ipari munkásság és a parasztság körében — kettős talajba eresztette 
gyökerét, és az ezáltal hirdetett liberter kommunizmust is kétarcúvá tet-
te: egyrészt kommunalista, másrészt szindikalista vonások jellemezték. A 
kommunalizmus inkább helyi színezetet öltött, a vidéki, mondhatnánk azt 
is, hogy a déli szellemiség nyert benne kifejezést, mivel egyik fő bástyája 
Andalúziában volt. Másrészről a szindikalizmusban inkább az integrációs 
és az urbánus, vagyis az északi szellemiség tükröződött, hiszen Katalónia 
volt a legjelentősebb központja. Ez a különbség valamelyest szakadást idé-
zett elő, megosztotta a liberter gondolkodókat.
 Egyesek Kropotkinra esküdtek, és a primitív paraszti közösségek 
spanyolországi hagyományait Kropotkinnak a középkori közösségekről 
vallott, tudományosan megalapozott, de leegyszerűsítő elképzeléseivel 
azonosították. Kedvenc jelszavuk a „szabad közösség” volt. A köztársaság 
1931-es megalakítását követő parasztfelkelések során számos kísérlet tör-
tént a liberter kommunizmus gyakorlati megvalósítása terén. Számos kö-
zösség jött létre paraszti kistulajdonosokból, akik önkéntes és kölcsönös 
megegyezés alapján úgy döntöttek, hogy együtt művelik a földet, bevételei-
ket egyenlő részre osztják, és ellátásukról maguk gondoskodnak egy „közös 
alap” létrehozásával. Szélnek eresztették a községi elöljáróságot, és bizottsá-
gokat választottak feladataik ellátására. Naivul azt hitték, hogy függetlenít-
hetik magukat a környező társadalomtól, az adózási kötelezettségektől és a 
katonai szolgálattól.
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 A spanyol kollektivista, szindikalista és internacionalista munkás-
mozgalom alapító atyja Bakunyin volt. Őt és tanítványát, Ricardo Mellát 
követték többnyire azok az anarchisták, akik egy kicsit reálisabban gon-
dolkodtak, és akiket az aranykor helyett inkább a jelen foglalkoztatott. Fő 
gondjuk az ország gazdasági egyesítése volt, és azt vallották, hogy szükség 
lenne egy hosszú átmeneti időszakra, melynek során helyénvalóbb lenne a 
munkást a ledolgozott órák után és nem szükségletei szerint részesíteni a 
közös javakból. Képzeletükben a jövő gazdasági rendszere a helyi szakszer-
vezeti csoportokon és az iparágak föderációin nyugodott.
 A CNT-n belül sokáig a síndicatos únicos (helyi szakszerveze-
tek) játszották a vezető szerepet. Ezek a csoportok, amelyek közel álltak a 
munkásokhoz, és mentesek voltak minden intézményi egoizmustól, mind 
fizikai, mind lelki értelemben a proletariátus otthonává váltak.16 A helyi 
szakszervezetekben folyó képzés a szakszervezeti eszmét a kommunális 
gondolattal egyesítette az egyszerű munkások soraiból kikerült aktivisták 
fejében.
 Az elméleti vita, mely már az 1907-es Nemzetközi Anarchista 
Kongresszuson szembeállította a szindikalistákat az anarchistákkal, újból 
feléledt, és két táborra osztotta a spanyol anarchoszindikalistákat. A napi 
követelésekért folytatott küzdelem hozta létre a CNT reformista szárnyát, 
amellyel szemben az 1927-ben alapított FAI (Federación Anarquista Ibéri-
ca) vállalta az eredeti anarchista eszmék védelmét. 1931-ben a szindikalis-
ta szárny a „Harmincak kiáltványában” nyilvánosan elítélte a kisebbségek 
„diktatúráját” a szakszervezeti mozgalomban, meghirdette a szakszervezeti 
mozgalom függetlenségét, és arra való jogát, hogy megmaradjon saját kere-
tei között. A szakszervezetek egy része kivált a CNT-ből, de egy reformista 
mag azután is tartotta magát a szakszervezeti központban, hogy a szakítás 
az 1936-os júliusi forradalom előestéjén végérvényessé vált.
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Az elmélet
A spanyol anarchisták rendszeresen kiadták a nemzetközi anarchizmus 
főbb, illetve kisebb jelentőségű műveit spanyol nyelven. Így a forradalmi 
és egyben szabad szocializmus hagyományait nemcsak a feledéstől óvták 
meg, hanem a teljes tönkretételtől is. Augustin Souchy német anarchoszin-
dikalista író, a spanyol anarchizmus híve arról tudósít, hogy „a társadalmi 
forradalom kérdéseit az anarchista szakszervezetekben és csoportos össze-
jöveteleken, az anarchista újságokban, kiadványokban és könyvekben fo-
lyamatosan és rendszeresen megvitatták.”
 A Spanyol Köztársaság 1931-es kikiáltása után elszaporodtak az 
úgynevezett „eseményeket váró” írások: Peirats közel ötvenet sorol fel, 
de nem győzi hangoztatni, hogy ennél jóval több volt, és kijelenti, hogy a 
„forradalmi megszállottság” a művek valóságos elburjánzásához vezetett, 
ami nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a népet forradalmi útra tereljék. A 
spanyol anarchisták azért ismerik James Guillaume 1876-ban kiadott Idées 
sur l’Organisation Sociale (Gondolatok a társadalom szervezetéről) című 
munkáját, mert Pierre Besnard bőségesen idézi 1930-as, Párizsban meg-
jelent könyvében, a Les Syndicats Ouvriers et la Révolution Sociale-ban (A 
munkásszervezetek és a társadalmi forradalom). Gaston Leval Argentínába 
emigrált, és 1931-ben kiadta a Les Problémes économiques de la Révolution 
espagnolét (A spanyol forradalom gazdasági problémái), mely közvetlen ösz-
tönzést adott Diego Abad de Santillán a későbbiekben még tárgyalásra ke-
rülő, jelentős munkájához.
 1932-ben Isaac Puente, aki egyébként városi orvos volt, közzétett 
egy meglehetősen naiv és idealisztikus írást a liberter kommunizmusról. 
Gondolatait átvette a CNT 1936 májusában tartott zaragozai kongresszusa. 
Maga Puente 1933-ban egy felkelőbizottság élére állt Aragóniában.
 Az 1936-os zaragozai program meglehetős pontossággal kidolgozta 
a közvetlen faludemokrácia működésének tervét. A lakosok általános gyű-
lése községi tanácsot választ, melyben részt vesznek a különböző szakmai 
bizottságok képviselői. Az általános gyűlés köteles összejönni valahányszor 
a közösség érdekei úgy kívánják, de össze kell hívni a községi tanács kéré-
sére, illetve a lakosság közvetlen követelésére is. Az egyes felelős tisztségek 
nem lennének végrehajtó, illetve bürokratikus jellegűek. Néhány szakem-
bertől és statisztikustól eltekintve a tisztségviselők — akárcsak a többi dol-
gozó — termelőkként végeznék munkájukat. A nap végeztével megbeszé-
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lést tartanának azokról a részletkérdésekről, melyekhez nem szükséges az 
általános gyűlés döntése.
 Az aktív dolgozók „termelői kártyát” kapnának, melyen napi egy-
ségekben mérve rögzítenék az elvégzett munka mennyiségét, s amelyet 
javakra cserélhetnének. A közösség inaktív tagjai egyszerűen „fogyasztói 
kártyát” kapnának. A program szerint nem állapítanának meg általános 
szabályokat: tiszteletben tartanák az egyes közösségek autonómiáját. Bár-
melyiknek jogában állna az elosztás más mechanizmusát kiépíteni, ha úgy 
látja helyesnek, egyedül arra kell tekintettel lenni, hogy ne sértse más kö-
zösségek érdekeit. Az autonómiához való jog mindazonáltal nem ellenkez-
ne a közösségek tartományi és regionális föderációiban érvényes kollektív 
szolidaritási kötelezettséggel.
 A zaragozai kongresszus tagjainak egyik fő gondja az elme műve-
lése volt. Az emberek számára egész életükben biztosítani kell, hogy hoz-
záférhessenek a tudományokhoz és a művészetekhez, lehetővé kell tenni 
számukra mindenféle kutatást, feltéve, hogy e tevékenységek nem kerülnek 
ellentétbe az anyagi javak termelésével. Megszűnne a társadalom felosztása 
fizikai és szellemi munkásokra: mindenki ez is, meg az is lenne egyszerre. 
A párhuzamosan végzett fizikai és szellemi munka biztosítaná az emberi 
természet egészséges egyensúlyát. Amint a dolgozó elvégezte napi termelő-
munkáját, szabadon rendelkezik saját ideje felett. A CNT előre látta, hogy 
a spirituális szükségletek mind szorongatóbban kifejeződést fognak nyerni, 
amint a felszabadult társadalom már kielégítette materiális szükségleteit.
 A spanyol anarchoszindikalizmust régóta foglalkoztatta az „affi-
nitás csoportoknak” nevezett csoportosulások autonómiájának védelme. 
Tagjaik között szép számmal voltak gyakorló naturisták és vegetáriánusok, 
akik elsősorban a déli szegényparasztság köreiből kerültek ki. Úgy vélték, 
hogy ezek az életformák alkalmasak az emberi természet átalakítására a li-
berter társadalom előkészítésének folyamatában. A zaragozai kongresszus 
tagjai nem feledkeztek meg azoknak a naturista és nudista csoportoknak 
a sorsáról sem, akik „alkalmatlanok voltak az iparosodásra”. Minthogy e 
csoportok nem lennének képesek kielégíteni saját igényeiket, a kongresszus 
felvetette, hogy a konföderációs ülésekre delegált küldöttségeiknek jogában 
álljon különleges gazdasági egyezményeket kötni a többi mezőgazdasági és 
ipari közösséggel. Mindez megmosolyogtat minket? Egy nagyszabású, vé-
res társadalmi átalakulás előestéjén a CNT nem tartotta fölöslegesnek, hogy 

128



ANARCHIZMUS — AZ ELMÉLETTŐL A GYAKORLATIG

megpróbáljon eleget tenni az emberek végtelenül változatos igényeinek.
 Ami a bűnözést és a büntetéseket illeti, a zaragozai kongresszus 
Bakunyin nyomán megállapította, hogy a bűnözés fő oka a társadalmi igaz-
ságtalanság, s ha majd ez eltűnik, törvénysértéseket is csak nagy ritkán fog-
nak elkövetni. A kongresszus kijelentette, hogy az ember nem eredendően 
rossz. Az erkölcsi téren, valamint a termelésben elkövetett emberi hibákat 
népgyűlések fogják megvizsgálni, és mindent el fognak követni, hogy vala-
mennyi esetben megtalálják az igazságos megoldást.
 A liberter kommunizmus az orvosi kezelésen és az átnevelésen kí-
vül nem ismeri el semmiféle büntetési módszer szükségességét. Ha valaki 
valamiféle patologikus állapot folytán megsértené az embertársai között 
uralkodó harmóniát — amellett, hogy igyekeznének feltámasztani benne az 
erkölcsi és közösségi érzést —, kiegyensúlyozatlan lelkiállapota miatt orvo-
si kezelésben részesítenék. A zaragozai kongresszus „levegőváltozást” ajánl 
azoknak, akik szerelmi vágyukban túllépik azokat a határokat, amelyeket az 
embertársaink szabadságának tiszteletben tartása megkövetel. Véleménye 
szerint ez a szerelmi bánatnak éppolyan jót tesz, mint a testi betegségeknek. 
A szakszervezeti szövetség őszintén kételkedett abban, hogy a szexuális sza-
badság légkörében előfordulhat ilyen extrém viselkedés. 
 Amikor 1936 májusában a CNT-kongresszus elfogadta a zarago-
zai programot, senki sem gondolta volna komolyan, hogy megvalósításá-
ra mindössze két hónapot kell majd várni. A föld és az üzemek társadal-
masítása, melyre a július 19-i forradalmi győzelmet követően került sor, 
a gyakorlatban egészen másképp nézett ki, mint ez az idillikus program. 
Miközben a különböző írásos szövegek hemzsegtek a „kommuna” szótól, 
a szocialista termelőegységeket valójában collectividades-nek [kollektívák-
nak] hívták. Ez nemcsak terminológiai változást jelentett: az önigazgatás 
spanyolországi megteremtői más forrásokból merítettek ihletet. 
 Két hónappal a zaragozai kongresszus előtt Diego Abad de Santil-
lán kiadott egy könyvet El Organismo Económico de la Revolución (A forra-
dalom gazdasági szervezete) címmel. Ez a gazdasági tervezet némileg más 
úton indult el, mint a zaragozai program. 
 Santillán, sok más kortársától eltérően nem félt alakító kézzel nyúl-
ni a nagy 19. századi anarchisták hagyományához. Sajnálattal említette, 
hogy az elmúlt huszonöt, illetve harminc év anarchista irodalma oly kevés 
figyelmet fordított az új gazdasági rendszer konkrét problémáira, s hogy 
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nem nyitott meg új távlatokat a jövőre. Másrészt ugyanakkor az anarchiz-
mus minden nyelven bőséggel ontotta a műveket, mindenhol ugyanazon a 
teljesen elvont szabadságfogalmon rágódva. Santillán ezt az óriási mennyi-
ségű művet összehasonlította az I. Internacionálé országos és nemzetközi 
kongresszusain tett jelentésekkel (az utóbbiakat találta a legmegfelelőbbnek 
az összehasonlításra). Szerinte ezek jóval nagyobb megértést mutattak a 
gazdasági problémák iránt, mint ahogy az a későbbi periódusokban látha-
tóvá vált.
 Santillán haladó gondolkodású, igazi tudós volt, aki megértette 
korát. Tudatában volt, hogy „a modern ipar hatalmas fejlődése egy egész 
sor olyan új problémát hozott felszínre, melyet lehetetlen volt előre látni”. 
Ma már fel sem merülhet, hogy visszatérjünk a római harci szekérhez vagy 
a kézműves termelés primitív formáihoz. A gazdasági elkülönültség, a vi-
cinálisszemlélet, az aranykor után sóhajtozó spanyol parasztok szívének 
olyannyira kedves patria chica (szűkebb pátria), a Kropotkin-féle kisipari 
és középkori „szabad kommuna” – mindezt már régiség múzeumban kéne 
mutogatni, mint egy idejétmúlt közösségfelfogás utolsó emlékeit. Gazda-
sági szemszögből „szabad kommuna” mint olyan, nem létezhet: „Célunk 
az olyan kommuna, mely egy forradalmi folyamat során egyesülésekbe és 
föderációkba tömörül, s beolvad országa, valamint a többi ország gazdasá-
gának teljességébe.” Az még nem jelent kollektivizmust, sem önigazgatást, 
ha a magántulajdonost egy hétfejű tulajdonossal helyettesítjük. A föld, a 
gyárak, a bányák, a közlekedési eszközök az összesség munkájának gyü-
mölcsei, és az összességet kell szolgálniuk. Napjainkban a gazdasági tevé-
kenység nem szorul helyi vagy akár nemzeti keretek közé, hanem nemzet-
közi méretekben folyik. A modern életet minden termelő- és elosztó erő 
kohéziója jellemzi. „A társadalmasított, irányított tervgazdaság kiépítése 
ma már parancsoló szükségszerűség, ez felel meg a modern világgazdaság 
igényeinek.”
 Santillán megjósolta, hogy a tervezési és koordinációs feladatokat 
egy föderációs gazdasági tanács fogja végezni, mely nem politikai hatóság, 
hanem egy egyszerű koordinációs szerv, egy gazdaságirányítási szabályozó 
testület lenne. Utasításokat alulról, az üzemi tanácsoktól kapna, amelyek 
a különféle iparágak szakszervezeti tanácsaiba, valamint helyi gazdasági 
tanácsokba tömörülnének. A föderációs tanács ily módon a helyi és szak-
mai érdekekből fonódott kettős hatalmi lánc végpontjait kötné össze. Az 
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alsó szervek látnák el statisztikai adatokkal, hogy mindig tisztában legyen 
a valós gazdasági helyzettel. Ily módon nyomon tudná követni, hol lép fel 
nagyobb hiány, hogy mely körzetekben van leginkább szükség új termé-
kekre vagy szolgáltatásokra. „Ahol a legfelsőbb hatóság számokból és sta-
tisztikákból áll, ott rendőrségre többé semmi szükség nincsen.” Egy ilyen 
rendszerben haszontalanná és fölöslegessé válik az állami kényszer, sőt egy-
általán ki sem alakulhat. A föderációs tanács gondoskodik arról, hogy az új 
szabályok ismertté váljanak, hogy az egyes térségeket a kölcsönös függőség 
szálai egyre szorosabban kössék össze, továbbá, hogy kialakuljon az orszá-
gos szolidaritás. Ösztönzi az új munkamódszerek, az új termelési eljárá-
sok, az új mezőgazdasági technológiák kifejlesztésére irányuló kutatásokat. 
Megszervezi az egyes térségek, illetve gazdasági ágazatok között a munka-
erő-átcsoportosítást.
 Kétségtelen, hogy Santillán sokat tanult az orosz forradalomból. Az 
nemcsak arra tanította meg, hogy tartson az állam és a bürokratikus appa-
rátus újjáéledésének veszélyétől, hanem arra is, hogy a győztes forradalom 
nem kerülhet meg bizonyos átmeneti gazdasági formákat,17 amelyekben — 
Marx és Lenin kifejezésével élve — a „burzsoá jog” még egy jó darabig to-
vább él. Nyilvánvaló például, hogy a bank- és pénzrendszert nem lehet egy 
csapásra megszüntetni. A fennálló intézményeket kell úgy átalakítani, hogy 
segítségükkel a csereforgalom átmenetileg lebonyolítható legyen. Ez meg-
akadályozná, hogy megbénuljon a társadalmi élet, s egyben előkészítené az 
új gazdasági formák kialakítását. 
 Santillán később jelentős szerepet játszott a spanyol forradalom-
ban: tagja lett az Antifasiszta Milíciák Központi Bizottságának (1936. július 
vége), majd a Katalán Gazdasági Tanácsnak (augusztus 11.), később pedig 
megválasztották a katalán kormány gazdasági miniszterének (december 
közepe).

131

17 Nem összekeverendő az átmeneti politikai formákkal; ezeket az anarchisták, a marxistáktól eltérően, 
elutasítják.



DANIEL GUÉRIN ANTOLÓGIA

Egy „apolitikus” forradalom
A spanyol forradalom tehát viszonylag jól elő volt készítve a liberter gon-
dolkodók fejében és a néptömegek tudatában egyaránt. Éppen ezért nem 
meglepő, hogy a népfront 1936-os februári győzelmét a spanyol jobboldal a 
forradalom kezdeteként értékelte.
 Valójában a tömegek nem sokáig érték be azokkal a szűk lehetősé-
gekkel, amelyeket a választási urnáknál elért győzelem biztosított számuk-
ra. Felrúgták a parlamenti játszma szabályait, s a bebörtönzöttek szabadon 
bocsátásával még az új kormány megalakítását sem várták meg. A gazdák 
nem fizettek többé adót a földesuraknak, a napszámosok földeket foglaltak, 
és megkezdték azok művelését, a falvak lakói megszabadultak a községi tör-
vényhatóságoktól, és igyekeztek magukat irányítani, a vasutasok sztrájkba 
léptek és a vasutak államosítását követelték. A madridi építőmunkások a 
társadalmasítás első lépéseként síkra szálltak a munkásellenőrzés bevezeté-
séért. 
 A Franco tábornok vezetése alatt tömörült katonai vezetők a for-
radalmi próbálkozásokra puccsal válaszoltak. Azonban nem értek el mást, 
mint hogy felgyorsították a már amúgy is beindult forradalmi folyamatot. 
Csaknem minden nagyvárosban megindult a támadás: Valencia járt az 
élen, de így volt Madridban és Barcelonában is — egyedül Sevilla volt kivé-
tel. Az emberek megrohanták a laktanyákat, barikádokat építettek az utcán, 
és elfoglalták a stratégiailag fontos helyeket. A munkásság megindult, hogy 
engedelmeskedjen a szakszervezetek hívásának. Puszta kézzel, fedetlen ke-
bellel, életüket nem kímélve ütöttek rajta Franco csapatainak támaszpontja-
in. Sikerült fegyvert szerezniük az ellenségtől, s buzdító szavuknak engedve 
a katonák egy része átállt soraikba.
 A népharag már az első huszonnégy órában gátat vetett a katonai 
puccsnak; és ekkor, meglehetősen spontán módon kezdetét vette a társa-
dalmi forradalom. Persze a különböző régiókban és városokban egymástól 
eltérően zajlottak a folyamatok; a forradalmi hév Katalóniában és főképp 
Barcelonában csapott a legmagasabbra. Mire a hivatalos szervek magukhoz 
tértek meglepetésükből, arra eszméltek, hogy már nem léteznek többé. Úgy 
tűnt, hogy az állam, a rendőrség, a hadsereg és a közigazgatás elvesztet-
te raison d’être-jét. A csendőrséget szétkergették vagy megsemmisítették, 
s a rendet a győzedelmes munkásság tartotta fenn. A legsürgetőbb feladat 
az élelmiszerellátás megszervezése volt: bizottságok osztották szét az élel-
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miszerkészletet a kantinná átalakult barikádokról, később pedig közétkez-
déket nyitottak. A helyi közigazgatást lakóhelyi bizottságok szervezték, a 
munkásmilíciák frontra jutásáról pedig hadi bizottságok gondoskodtak. A 
szakszervezeti központ vált az igazi városházává. Ez már nem a „köztársa-
ság védelme” volt a fasizmussal szemben, ez már maga volt a forradalom – a 
forradalom, melynek — az orosztól eltérően — nem kellett mindenféle ha-
talmi tákolmányokat létrehoznia: a mindenütt jelenlévő különféle bizottsá-
gok működésén alapuló anarchoszindikalista szerveződés fölöslegessé tette 
a szovjetek megválasztását. Katalóniában a CNT és tudatos kisebbsége, a 
FAI sokkal hatékonyabban ténykedett, mint a hatóságok, melyek merőben 
látszatintézményekké váltak. Semmi sem akadályozta meg a munkásokat 
abban — s ez elsősorban Barcelonára volt jellemző, hogy de jure magukhoz 
ragadják a hatalmat, amit de facto már egyébként is gyakoroltak. Mégsem 
tették. A spanyol anarchizmus évtizedek óta óvta a népet a „politika” csá-
bításától s hirdette a „gazdaság” elsődlegességét. Mindig is arra törekedett, 
hogy eltérítse az embereket egy polgári demokratikus forradalomtól, annak 
érdekében, hogy direkt akción keresztül társadalmi forradalomba vezesse a 
népet. A forradalom előestéjén az anarchisták olyan jelszavakat hangoztat-
tak, hogy a politikusok csak csináljanak, amit akarnak; mi „apolitikusok” 
fogjuk kézbe venni a gazdaságot. 1936. szeptember 3-án a CNT-FAI által ki-
adott Információs Közlöny cikket tett közzé a „Kormányzat hiábavalósága” 
címmel. Az írás arról igyekezett meggyőzni olvasóit, hogy a már megindult 
gazdasági kisajátítás ipso facto vezetne el a „burzsoá állam felszámolásához, 
mely légüres térbe kerülvén egyszerűen megfulladna”. 

Anarchisták a kormányban
Az állam szerepének alábecsülése azonban hamarosan az ellenkezőjébe for-
dult át, és az anarchisták egyik pillanatról a másikra létének fontosságát 
kezdték el hangsúlyozni. Röviddel a július 19-i barcelonai forradalom kitö-
rése után megbeszélésre került sor az anarchista aktivista García Oliver és a 
katalán kormány elnöke, a burzsoá liberális Companys között. Companys 
kész volt lemondani, ám ennek ellenére megtartották hivatalában. A CNT 
és a FAI nem volt hajlandó anarchista „diktatúrát” gyakorolni, és bejelen-
tették, hogy hajlandók együttműködni más baloldali csoportokkal. Szep-
tember közepe táján a CNT felszólította a központi kormány miniszterel-
nökét, hogy hozzon létre egy tizenöt tagú „Védelmi Tanácsot”, amelyben ők 
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beérnék öt hellyel. Ez egyenértékű volt azzal, mintha elfogadták volna egy 
kabinetben való részvétel gondolatát egy másik név alatt.
 Az anarchisták végül két kormányban fogadtak el miniszteri tár-
cát: először Katalóniában, majd később Madridban. Az olasz anarchista 
Camillo Berneri ez idő tájt Barcelonában tartózkodott, és 1937. április 14-
én nyílt levelet intézett elvtársához, Federica Monsteny miniszterhez, sze-
mére vetve, hogy az anarchisták csak túszként vannak a kormányban, hogy 
hátuk mögé bújhassanak azok a politikusok, akik az (osztály)ellenségekkel 
kacérkodnak.18 Való igaz, hogy a kormány, amelyben a spanyol anarchisták 
szerepet vállaltak, továbbra is burzsoá kormány maradt, melynek tagjai és 
politikai tisztségviselői jóformán semmi lojalitást nem mutattak a köztársa-
ság iránt. Mi volt hát az oka ennek a pálfordulásnak?
 A spanyol forradalom az ellenforradalmi coup d’état által kiváltott 
népmozgalom eredménye volt. Mivel már az első percekben fel kellett ál-
lítani a népi milíciákat, melyek felvehették a harcot Franco tábornok csa-
pataival, a forradalom önvédelmi, katonai jellege került előtérbe. A mind-
annyiukat fenyegető veszély hatására az anarchisták arra a következtetésre 
jutottak, hogy legjobb, ha szövetségre lépnek minden olyan szakszervezeti 
erővel, sőt politikai párttal, mely hajlandó szembeszállni a Franco-féle fel-
keléssel. Ahogy a fasiszta hatalmak fokozták a Francónak nyújtott támo-
gatásukat, az antifasiszta küzdelem valódi háborúvá, hamisítatlan totá-
lis háborúvá fajult. A liberterek ebben csak úgy tudtak részt venni, hogy 
mind többet és többet adtak fel politikai és katonai alapelveikből egyaránt. 
Azzal érveltek — hibásan —, hogy a forradalom győzelméhez előbb meg 
kell nyerni a háborút, s így aztán — ahogy Santillán később megjegyezte 
— „mindent áldozatul dobtak” a háborúnak. Hiába érvelt Berneri a há-
ború szerepének túlértékelése ellen, hiába hangoztatta, hogy a Franco fe-
letti győzelmet csakis egy forradalmi háború biztosíthatja. A forradalom 
lefékezése valójában egyet jelentett azzal, hogy legerősebb fegyverétől: a tö-
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megek aktív részvételétől fosztják meg a köztársaságot. Ennél is súlyosabb 
következményekkel járt, hogy a nyugati demokráciák által blokád alá vett 
és az előrenyomuló fasiszta csapatok által fenyegetett Spanyol Köztársaság 
— fennmaradása érdekében — a Szovjetunió katonai segítségére szorult. A 
segítség nyújtásának két feltétele volt: 1. a Kommunista Párt minél többet, 
az anarchisták minél kevesebbet profitáljanak belőle; 2. Sztálin mindenáron 
meg akarta akadályozni a társadalmi forradalom győzelmét Spanyolor-
szágban, s nemcsak azért, mert e társadalmi forradalom liberter jellegű lett 
volna, hanem azért is, mert brit érdekeltségű tőkebefektetések is kisajátítás 
alá kerültek volna, és Anglia tudvalevőleg a Szovjetunió szövetségese volt a 
Hitler-ellenes „demokratikus szövetségben”. A spanyol kommunisták odá-
ig mentek, hogy tagadták, hogy egyáltalán forradalom történt: a törvényes 
hatalom szerintük egyszerűen csak egy katonai zendülést próbált leverni. 
1937 májusában véres összecsapásra került sor Barcelonában: a munkáso-
kat sztálinista parancsnokság alatt álló csapatok fegyverezték le. Az anar-
chisták az antifasiszta egység nevében megtiltották a munkásoknak, hogy 
elégtételt vegyenek. E könyv szűk keretei nem engedik meg, hogy részlete-
sen foglalkozzunk az anarchisták e szomorú kitartásával, mellyel egészen a 
köztársaság végső vereségéig a népfront irányába viseltettek.

Önigazgatás a mezőgazdaságban
Azon a területen azonban, mely a legjelentősebb volt számukra — a gaz-
dasági élet területén —, a spanyol anarchisták sokkal kevésbé mutatkoztak 
megalkuvónak, és sokkal kevésbé hajlottak az engedményekre. Az iparban 
és a mezőgazdaságban az önigazgatás kialakulása belső folyamat eredmé-
nye volt. Az állam erősödésével azonban, ahogy a háború egyre inkább 
totálissá vált, mind élesebben mutatkozott meg az ellentét a hadban álló 
polgári köztársaság és a kommunista vagy inkább liberter kollektivista kí-
sérlet között. Végül is az önigazgatásnak kellett visszavonulnia, s áldozat-
tá válnia az „antifasizmus” oltárán. Peirats szerint az önigazgatási kísérlet 
módszeres vizsgálata még mindig várat magára: a feladat nem könnyű, mi-
vel a különböző helyeken, más-más időben kialakult önigazgatás számtalan 
változatban jelentkezett. A kérdés annál is inkább figyelmet érdemel, mint-
hogy viszonylag keveset tudunk róla. Még republikánus körökben is vagy 
lebecsülik jelentőségét, vagy elsiklanak fölötte. A polgárháború maga alá 
temette, és még napjainkban is háttérbe szorul az emberek emlékezetében. 
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Példának okáért, a Meghalni Madridban című filmben sem tesznek említést 
róla, jóllehet minden valószínűség szerint ez a spanyol anarchizmus legere-
detibb öröksége.
 Az 1936. július 19-i forradalom a nép villámgyors önvédelmi re-
akciója volt Franco pronunciamientójára. A gyárosok és a földbirtokosok 
vagyonukat prédául hagyva, fejvesztve menekültek külföldre. A munkások 
és a parasztok rátették kezüket az elhagyott tulajdonokra; a mezőgazda-
sági bérmunkások úgy döntöttek, hogy saját szakállukra folytatják a föld 
művelését. Spontán módon „kollektívákba” szerveződtek. Szeptember 5-re 
a CNT regionális parasztkongresszust hívott össze Katalóniában, s az hoz-
zájárult, hogy a földet szakszervezeti irányítás és ellenőrzés alatt kollektivi-
zálják. Úgy tervezték, hogy a nagybirtokokat és a fasiszták tulajdonát társa-
dalmasítják, a kisbirtokosok viszont szabadon választhatnak a magán- és a 
köztulajdon között. A jogi szentesítés később érkezett: 1936. október 7-én a 
köztársasági központi kormány kártérítés nélkül elkobozta azon személyek 
vagyonát, akik „kompromittálták magukat a fasiszta felkelésben”. Az intéz-
kedés jogi szempontból hiányos volt, lévén, hogy a spontán foglalásoknak 
csak igen kis részét szentesítette: a parasztok, amikor kisajátították a földet, 
nem nézték, hogy ki vett részt a katonai puccsban és ki nem.
 A fejlődésben lemaradt országokban, ahol a nagyüzemi mező-
gazdasági termelés feltételei hiányoznak, a szegényparasztságra inkább a 
magántulajdon gyakorol vonzerőt (minthogy abban még nem volt része), 
s nem a szocializált mezőgazdaság. Spanyolországban azonban a liberter 
nevelés és a kollektivista hagyományok ellensúlyozták a technikai fejlő-
dés hiányosságait, s legyűrvén a parasztban az individualista érzelmeket, 
figyelmét közvetlenül a szocializmusra irányították. Ez utóbbira inkább a 
szegényparasztság adta voksát, míg azok, akiknek egy kicsit jobban ment a 
soruk, mint a katalán parasztoknak, ragaszkodtak a magántulajdonhoz. A 
mezőgazdaságban dolgozók óriási többsége (90%-a) már a kezdet kezdetén 
csatlakozott valamilyen kollektívához. Döntésük szoros szövetségbe fonta 
a parasztságot és a városi munkásságot. Utóbbi ugyanis, már csak műkö-
désmódjának lényegére való tekintettel is, a termelési eszközök társadal-
masítását támogatta. Úgy tűnik, hogy a társadalmi tudatosság vidéken még 
magasabb fokú volt, mint a városokban.
 A létrejött mezőgazdasági kollektívák vezetésében kétféle funkció 
különült el: a gazdasági és a területi irányítás. Noha e kétféle irányítás szét-
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vált egymástól, általában mindkettőt a szakszervezetek gyakorolták vagy 
ellenőrizték. A dolgozó parasztság általános gyűlése minden faluban irá-
nyítóbizottságot választott a gazdaságirányítással kapcsolatos feladatok el-
látására. A bizottság tagjai, a titkár kivételével, tovább folytatták termelő 
tevékenységüket. A munka minden tizennyolc és hatvan év közötti egészsé-
ges férfi számára kötelező volt. A parasztok tíz- vagy annál több fős csopor-
tokra oszlottak. Minden csoport egy-egy megbízott vezetése alatt művelte a 
rá kiosztott földet vagy végezte a tagok korának és az adott munka termé-
szetének megfelelő feladatokat. Az irányítóbizottság minden este fogadta a 
csoportok megbízottjait. A helyi ügyek intézése végett a közösség időnként 
általános gyűlésre hívta össze a lakosságot, hogy jelentéseket kapjon az el-
végzett feladatokról. Minden a közös alapba került, kivéve a ruházati cik-
keket, bútorokat, az egyéni megtakarításokat és a család élelmezését szol-
gáló egyes háziállatokat, kiskerteket és szárnyas jószágokat. Az iparosok, 
fodrászok, cipészek stb. kollektívákba tömörültek; a közösség tulajdonában 
lévő juhokat többszázas nyájakba terelték, s egy-egy pásztor gondjaira bízva 
kihajtották őket a gondosan felosztott hegyi legelőkre.
 Ami a termékek elosztását illeti, többféle rendszert is kipróbáltak: 
egyesek kollektivista alapon működtek, mások a totális kommunizmus el-
veit követték, megint mások a kettő ötvözéséből hoztak létre valamit. A leg-
elterjedtebb az volt, hogy a fizetést a család szükségleteihez szabták. Minden 
családfő különleges jellel ellátott pesetákban kapta meg a napi járandóságát. 
Ezt a pénzt csak fogyasztási javakra lehetett becserélni a többnyire temp-
lomokban vagy templomokhoz tartozó épületekben berendezett közösségi 
üzletekben. Minden fel nem használt megtakarítást az egyén javára szóló 
hitelszámlán helyeztek el. E számláról meghatározott összegű költőpénzt 
lehetett felvenni. Ingyenesek voltak az albérletek, az elektromosság, az or-
vosi ellátás, a gyógyszerek és a többi; mindenkinek járt öregségi segély. Az 
oktatás úgyszintén ingyenes volt, és kötelező minden tizennégy év alatti 
gyermek számára, akiknek egyúttal a fizikai munka végzését is megtiltot-
ták. Az iskolákat általában korábbi kolostorépületekben rendezték be.
 A kollektívába továbbra is önkéntesen lehetett belépni — ez alap-
követelménye a szabadságról alkotott anarchista felfogásnak. A kisbirtoko-
sokra semmiféle nyomás nem nehezedett. Ha úgy döntöttek, hogy kívül 
maradnak a közösségen, nem tarthattak igényt az általa nyújtott szolgál-
tatásokra és juttatásokra, mivel ezzel kifejezésre juttatták, hogy képesek 
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gondoskodni magukról. Dönthettek azonban úgy is, hogy csak kívánságuk 
arányában vesznek részt a közösségi munkában, termékeiket pedig bevi-
hették a közös boltokba. Részt vehettek az általános gyűléseken és bizo-
nyos közösségi juttatásokban is részesülhettek. Egyedül az volt megtiltva 
számukra, hogy több földet vegyenek birtokba, mint amennyit meg tudtak 
művelni, és egyetlen korlátozás vonatkozott rájuk: jelenlétükkel és föld-
tulajdonukkal nem zavarhatták meg a szocialista rendet. Egyes helyeken 
a szocializált földek nagyobb egységekbe olvadtak a kívülálló parasztok-
kal folytatott önkéntes telekcsere következtében. Idővel a legtöbb faluban 
csökkent az egyéni gazdálkodók száma mind a parasztok, mind pedig a 
kereskedők körében. Kirekesztettnek érezték magukat és jobbnak látták, ha 
csatlakoznak a kollektívához.
 Úgy tűnik, hogy a napi bérezés kollektivista elvére épülő közössé-
gek szilárdabbak voltak, mint az a hozzájuk képest csekély számú, mely túl 
sietve próbálta bevezetni a teljes kommunizmust, és nem vette figyelembe 
az emberi természetben, kivált az asszonyokéban még oly mélyen gyökere-
ző egoizmust. Abban a néhány faluban, ahol kiiktatták a pénzforgalmat és a 
lakosság a közös alapból látta el magát, ahol sem a termelés, sem a fogyasz-
tás terén nem léptek ki a kollektíva szűk kereteiből, az önellátás hátrányai 
hamar éreztették bénító hatásukat. Újból felszínre tört az individualizmus: 
a korábbi kisbirtokosok, akik tagok voltak ugyan, de hiányzott belőlük a 
valódi kommunista gondolkodásmód, visszaléptek, s ezzel a közösség teljes 
felbomlását idézték elő.
 A kommunák kantonális föderációkba tömörültek, ezeket pedig 
regionális föderációk fogták össze. Elméletileg az egy kantonális föderáció-
hoz tartozó földeket belső határok nélküli egységes területként kezelték.19 A 
falvak minden lehetséges módon segítették egymást, a közös alapok pedig 
lehetővé tették, hogy támogatást nyújtsanak a legszegényebb kollektívák-
nak. Szerszámokat, nyersanyagokat s többletmunkát bocsátottak azon kö-
zösségek rendelkezésére, amelyek szükségét látták valaminek.
 A mezőgazdaság társadalmasítása különböző mértékű volt az egyes 
tartományokban. Ismert tény, hogy Katalóniában a közép- és kisbirtokok 
voltak az uralkodók, a parasztság pedig igen erős magántulajdonosi ha-
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gyományokkal rendelkezett, így aztán ezen a területen mindössze néhány 
kísérleti kollektíva létesült. Másfelől azonban Aragóniában a földnek több 
mint háromnegyedét szocializálták. E térségben a mezőgazdasági munká-
sok kezdeményezőkészségét egy liberter milíciaegység, a Durruti Hadosz-
lop is serkentette, amely itt haladt át, útban az északi front felé, a francóista 
csapatok elleni bevetésre készen, s nyomában olyan forradalmi szervezet 
alakult a milícia támaszpontján, mely a maga nemében egyedülálló volt a 
Spanyol Köztársaságban. Mintegy 450 kollektíva alakult [itt] vagy félmillió 
taggal. A levantei térségben (öt tartomány, fővárosa Valencia), Spanyol-
ország leggazdagabb vidékén közel 900 kollektívát hoztak létre, melyek a 
földterület 43%-át fedték le, s a citrusfélék termelésének 50%-át, valamint 
a citruskereskedelem 70%-át adták. Kasztíliában körülbelül 300 kollektívát 
hoztak létre, megközelítőleg 100.000 taggal. Extremadurában és Andalúzia 
egy részén is gyors ütemben haladt a szocializáció, míg Asztúriában a né-
hány korai próbálkozást hamar elfojtották.
 Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy ez a népi indíttatású szo-
cializmus nem egyedül az anarchoszindikalisták műve volt, mint ahogyan 
azt sokan feltételezték. Gaston Leval szerint az önigazgatási mozgalom tá-
mogatói gyakran liberterek voltak anélkül, hogy tudtak volna róla”. Ext-
remadurában és Andalúziában a szociáldemokrata és a katolikus, sőt Asz-
túriában a kommunista érzületű parasztság járt elöl a kollektivizálásban.20 
Azokon a déli területek azonban, amelyek nem álltak anarchista ellenőrzés 
alatt, ahol a helyhatóságok hatalmi eszközökkel sajátították ki a nagybirto-
kokat, a mezőgazdasági bérmunkások sajnos nem érezték meg a változások 
forradalmi jellegét: bérük és életkörülményeik semmit sem változtak; nem 
alakult ki az önigazgatás. 
 A mezőgazdasági önigazgatás elvitathatatlan sikert jelentett, kivéve 
ott, ahol a mozgalom ellenfelei szabotálták annak működését, vagy ahol 
megakasztotta azt a háború. A magántulajdonban levő nagybirtokok ter-
melését nem volt nehéz túlszárnyalni, minthogy e téren siralmas állapotok 
uralkodtak. Mintegy 10.000 feudális földbirtokos tulajdonában volt a spa-
nyol félsziget földterületének a fele. Birtokaik hatalmas részét hagyták meg-
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műveletlenül, mivel szemükben egy független gazdálkodóréteg kialakulása 
vagy napszámosaik elfogadható bérezése még ennél is károsabbnak tűnt; 
bármelyiket is tették volna, középkori feudális hatalmukat ásták volna alá. 
Így létükkel megakadályozták, hogy kivirágozzék a spanyol föld természe-
tes gazdagsága.
 A forradalmat követően a földet racionalizált egységekben egyesí-
tették, és az agronómusok átfogó terveinek és iránymutatásainak megfele-
lően nagyüzemi művelés alá vették. Az agrárszakemberek gondos munká-
jának köszönhetően a terméshozam 30–50%-kal emelkedett a korábbihoz 
képest. Egyre nagyobb területeket vontak művelés alá, racionalizálták az 
emberi, állati és gépi energiák kihasználtságát, nem is szólva a munkamód-
szerek tökéletesítéséről. Bővítették a terményfajtákat, növelték az öntözött 
területek nagyságát, újrafásítási programokat kezdtek, faiskolákat telepítet-
tek, mintagazdaságokat hoztak létre. Számos helyen fajtanemestő szarvas-
marha-tenyésztésbe fogtak, és mezőgazdaságot kiegészítő iparágakat állí-
tottak fel. A szocializált mezőgazdaság nemcsak a földjeivel nem törődő, 
azok jó részét parlagon hagyó nagybirtokos gazdaságnál mutatkozott ma-
gasabb rendűnek, hanem a primitív eszközökkel, rossz minőségű vetőmag-
gal és trágya nélkül művelt kisgazdaságoknál is.
 A mezőgazdasági tervezés terén is megindultak az első kísérletek. 
A tervek statisztikákon alapultak, melyeket az egyes kantonális bizottsá-
gok állítottak össze a kollektívákban megtermelt és elfogyasztott javakról. 
A statisztikákat a területükön folyó termelés mennyiségéért és minőségéért 
felelős regionális bizottságok összesítették. A térségek között bonyolódó 
kereskedelemmel szintén egy-egy regionális bizottság foglalkozott: össze-
gyűjtötték az eladásra kerülő árukat, majd értük olyan árukat vásároltak, 
melyeknek az egész térség szükségét látta. A vidéki anarchoszindikalizmus 
szervezőkészsége és koordinációs képessége leginkább a levantei térségben 
mutatkozott meg. A citrusfélék exportja modern kereskedelmi szaktudást 
igényelt; a dolgok e téren is ragyogóan működtek, annak ellenére, hogy né-
hol parázs vitákat folytattak a jómódú termelőkkel.
 Az anyagi prosperitás a kultúra fejlődését is maga után vonta: kam-
pány indult a felnőtt analfabetizmus felszámolására; a regionális föderációk 
minden faluban előadás-sorozatokat, filmvetítéseket és színielőadásokat 
szerveztek. A sikereket nemcsak a szakszervezetek erejének tudhatták be, 
a nép intelligenciája és kezdeményezőkészsége is nem csekély mértékben 
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járult hozzá ezekhez. Noha a parasztok nagy része írástudatlan volt, a tár-
sadalmi tudatosságnak, a gyakorlati érzéknek, valamint a szolidaritásnak 
és az áldozatkészségnek oly magas fokáról tettek tanúbizonyságot, hogy az 
még a külföldi megfigyelők csodálatát is kivívta. Fenner Brockway, akkor 
még a Független Angol Munkáspárt tagja, ma Lord Brockway, látogatást 
tett a segorbei kollektívában, és a következőket jegyezte fel: „Csodálatra 
méltó az a jó hangulat, az a lelkesedés és büszkeség, ahogy a parasztok részt 
vesznek a közös munkában.”

Önigazgatás az iparban
Az önigazgatást az iparban is kipróbálták, elsősorban Katalóniában, Spa-
nyolország legiparosodottabb térségében. Azokban a gyárakban, ahol a 
munkáltatók maguktól elmenekültek, a munkások vállalták a termelés irá-
nyítását. Barcelona üzemeit, melyek fölött ott lengett a CNT vörös–fekete 
zászlaja, több mint négy hónapig forradalmi munkásbizottságok vezették, 
anélkül, hogy az államtól vagy akár saját vezetőségüktől bármiféle támoga-
tást kaptak volna. A proletariátusnak nagy szerencséje volt, hogy segítséget 
kapott a technikusoktól. Nem így történt Oroszországban 1917–1918-ban 
és Olaszországban 1920-ban, ahol az üzemek elfoglalására tett rövid életű 
kísérletek során a mérnökök semmiféle hajlandóságot nem mutattak arra, 
hogy közreműködjenek a társadalmasításra irányuló újfajta vállalkozásban; 
Spanyolországban ellenben sokan közülük már a kezdet kezdetétől szoro-
san együttműködtek a munkásokkal.
 1936 októberében Barcelonában ült össze az a 600.000 munkást 
képviselő konferencia, mely a társadalmi tulajdon kiterjesztését tűzte ki cél-
jául az iparban. A munkások kezdeményezésének a katalán kormány 1936. 
október 24-én kelt rendelete adta meg az intézményes formát. Ez az intéz-
kedés szentesítette a fait accomplit, ám egyidejűleg az állami ellenőrzés bi-
zonyos elemeit is beépítette az önigazgatás rendszerébe. Az ipart szocialista 
és magánszektorra osztották. A tervek szerint társadalmi tulajdonba került 
volna minden száz főnél többet foglalkoztató üzem (illetve az 50–100 fős 
üzemek az ott dolgozók háromnegyedének kérésére), valamint azok, ame-
lyek tulajdonosait egy népbíróság „bomlasztónak” nyilvánította, vagy ame-
lyek beszüntették a termelést, továbbá amelyeknek a magánszektorból való 
kiemelését a termelésben betöltött szerepük indokolta. (Valójában számos 
vállalat azért került társadalmi tulajdonba, mert súlyos adósságok terhelték.)
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 Az önigazgatás alatt álló üzemeket különféle szakmákat és foglal-
kozási ágakat képviselő 5–15 tagú irányítóbizottságok igazgatták. Őket a 
munkások választották meg az általános gyűlésen, megbízatásuk pedig két 
évre szólt, s minden évben a tagság felét választották újra. A bizottság kine-
vezett egy irányítót, akire azután átruházta hatalmát vagy annak egy részét. 
A nagyüzemekben az irányító kinevezéséhez szükség volt a felügyelő szerv 
jóváhagyására. Továbbá minden irányítóbizottság mellé egy kormányelle-
nőrt neveztek ki. Valójában itt nem is igazi önigazgatásról volt szó, hanem 
egyfajta közös irányításról, szoros együttműködésben a katalán kormánnyal.
 Az irányítóbizottság visszahívásának joga a munkások általános 
gyűlését és az adott iparágat képviselő általános tanácsot illette meg (ez az 
irányítóbizottság négy tagjából, nyolc szakszervezeti képviselőből és négy, 
a felügyelő szerv által kinevezett szakemberből állt). Ez az általános tanács 
tervezte meg a munkát, döntött a nyereség elosztásáról, határozatai pedig 
kötelező érvényűek voltak. A magánkézben maradt vállalatoknál választott 
munkásbizottság ellenőrizte a termelési folyamatot és a munkafeltétele-
ket, „szoros együttműködésben a munkáltatóval”. A bérrendszer érintetlen 
maradt a szocializált üzemekben. A munkások továbbra is egy fix összeget 
kaptak kézhez, és nem részesedtek az üzem nyereségéből. A bérek a szoci-
alizálás után alig emelkedtek, sőt a magánszektorhoz képest még alacso-
nyabb szinten is maradtak.
 Az 1936. október 24-i rendelet kompromisszum volt az önigazga-
tási törekvések és a baloldali kormány azon igyekezete között, hogy gyám-
ságot gyakoroljon a gazdaság felett, s egyben átmenetet jelentett a kapitaliz-
mus és a szocializmus között. A rendeletet egy liberter miniszter szövegezte 
meg, és a CNT hagyta jóvá, mivel anarchista vezetők voltak a kormányban. 
Miért akadályozták volna meg az állami beavatkozást az üzemi önigazga-
tásba, mikor maguk is a hatalom részesei voltak? A farkas sem kíméli a 
juhokat, ha beszabadul az akolba.
 Jóllehet meglehetősen nagy hatalmat ruháztak az iparágak kép-
viseletében fellépő általános tanácsokra, nem tudtak gátat vetni az üzemi 
önigazgatás berkeiben eluralkodó vicinálisszemléletnek, a „burzsoá szö-
vetkezetiség” egyik válfajának — ahogy azt Peirats nevezte —, amelyben 
a termelőegységek csak saját érdekeikkel törődtek. Gazdag és szegény kol-
lektívák egyaránt léteztek. Voltak olyan üzemek, melyek meglehetősen ma-
gas béreket tudtak fizetni, miközben mások még a forradalom előtti bér-

142



ANARCHIZMUS — AZ ELMÉLETTŐL A GYAKORLATIG

színvonal megőrzésére sem voltak képesek. Egyesek bőségesen el voltak 
látva nyersanyaggal, mások viszont szűkén voltak neki. Ezt az egyenlőtlen 
helyzetet igen hamar orvosolták egy központi elosztási alap létrehozásával. 
1936 decemberében egy szakszervezeti kongresszust tartottak Valenciában, 
ahol elhatározták, hogy átfogó, egységes tervben hangolják össze az egyes 
gazdasági szektorok termelését. A terv lehetővé tette volna, hogy elejét ve-
gyék a káros versengésnek és a munkaerő pazarlásának.
 A szakszervezetek ekkor egész ágazatok módszeres átszervezésébe 
fogtak, százával zárták be a kisvállalatokat, hogy a termelést a legjobban felsze-
relt üzemekbe koncentrálják. Katalóniában például az öntödék számát 70-ről 
24-re csökkentették, a bőrkikészítő üzemeket 71-ről 40-re, és közel 100 üvegy-
gyárból mindössze 30-at hagytak meg. A szakszervezetek irányításával lezajló 
ipari centralizáció azonban nem tudott olyan gyorsan és mindenre kiterjedően 
végbemenni, ahogy azt az anarchoszindikalista tervezők szerették volna. Hogy 
miért? Mert a sztálinisták és a reformisták ellenezték a középosztály tulajdoná-
nak kisajátítását, és aggályos tisztelettel viseltettek a magánszektor iránt.
 A katalán szocializálási rendelet érvénye nem terjedt ki a köztársa-
sági Spanyolország más ipari központjaira, így ezeken a helyeken kollektivi-
zálásra is ritkábban került sor, mint Katalóniában; ennek ellenére azonban 
gyakran szerveztek munkás-ellenőrzőbizottságokat magánvállalatoknál, 
mint az például Asztúriában is történt.
 Az ipari önigazgatás egészében véve ugyanolyan sikeres volt, mint 
a mezőgazdaságban végbement önigazgatás. Azok a megfigyelők, akik köz-
vetlenül tanúi voltak az eseményeknek, nem győzték dicsérni munkájukat, 
s különösen az önigazgatás alatt álló városi közszolgáltatások olajozott mű-
ködéséről lelkendeztek. Az üzemek egy részében — ha nem az összesben — 
egészen figyelemreméltó irányítási módszereket alkalmaztak. A szocializált 
ipar nagy hozzájárulást tett a fasizmus elleni harchoz. Az 1936 előtt épült 
csekély számú spanyol fegyvergyárat Katalónián kívül állították fel: a gyáro-
sok tulajdonképpen féltek a katalán proletariátustól. A barcelonai térségben 
ezért sürgősen át kellett alakítani néhány üzemet a köztársaság védelmének 
céljából. A munkások és a technikusok nagy lelkesedéssel és alkotókedvvel 
versenyeztek egymással, s a főként katalán üzemekből kikerülő hadianyag 
rövidesen megérkezett a frontra. A háborús célokat szolgáló vegyszerek ter-
melésében hasonló erővel folyt a munka. A szocializált üzemek a fogyasztói 
javakat előállító ágazatokban is nagy léptékkel haladtak előre; a textilszálak 
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feldolgozását első alkalommal végezték el Spanyolországban, emellett ken-
dert, eszpartófüvet, rizsszalmát és cellulózt is feldolgoztak.

Az önigazgatás kudarca 
Mindeközben a hitelforgalom és a külkereskedelem a polgári köztársasá-
gi kormány akaratának megfelelően magánkézben maradt. Igaz ugyan, 
hogy a bankok állami ellenőrzés alatt álltak, de az állam gondoskodott 
róla, hogy ne kerüljenek önigazgatás alá. Az üzemek jó része tőkehiány-
ban szenvedett, és kénytelen volt az 1936 júliusában forradalmi kezelésbe 
vett pénzeszközökhöz nyúlni. Következésképp napi szükségleteiket alkalmi 
szerzeményekből kellett kielégíteniük, például templomok, szerzetesren-
dek tulajdonát képező kincsek és értéktárgyak, valamint a külföldre me-
nekült Franco-pártiak vagyonának kisajátításából. A CNT javaslatot tett az 
önigazgatás finanszírozására szolgáló „szövetségi bank” létrehozására. A 
magánkézben maradt finánctőkével azonban nem lehetett versenyre kelni. 
Az lett volna az egyetlen megoldás, ha a finánctőkét teljes egészében a szer-
vezett proletariátus kezébe adják — a CNT azonban a népfront foglya volt, 
és nem mert ilyen messzire menni.
 A legnagyobb akadályt azonban a köztársasági Spanyolország poli-
tikai vezérkarának önigazgatással szemben tanúsított nyílt és egyre inkább 
fokozódó ellenséges magatartása jelentette. Azzal vádolták az önigazgatási 
szerveket, hogy megbontják a munkásosztály és a kispolgárság „egység-
frontját”, és „összejátszanak” a fasiszta ellenséggel. (Becsmérlői egészen 
odáig merészkedtek, hogy megtagadták a liberter csapatok felfegyverzését 
is, így azok puszta kézzel voltak kénytelenek szembeszállni a fasiszta gép-
fegyverekkel — később aztán szemükre vetették „tétlenségüket”.)
 Az 1936. október 7-i rendelet végrehajtásáról, mely legalizálta a 
mezőgazdaság kollektivizálását, a sztálinista mezőgazdasági miniszter, Vi-
cente Uribe gondoskodott. A látszat ellenére azonban Uribében nyoma sem 
volt a kollektivista elkötelezettségnek. Abban reménykedett, hogy demo-
ralizálhatja a szocializált közösségekben élő parasztokat. A kollektivizálás 
törvényesítése szerfölött szigorú és bonyolult jogi szabályozásnak volt alá-
vetve. A közösségek számára rendkívül szigorú határidőt szabtak, és amiket 
a megadott időpontig nem legalizáltak, azokat automatikusan törvényen 
kívül helyezték, földjeiket pedig azok kötelesek voltak visszaadni korábbi 
tulajdonosaiknak.
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 Uribe arra bíztatta a parasztokat, hogy maradjanak távol a közös-
ségektől, és elégedetlenséget szított a kollektívákkal szemben. 1936 decem-
berében beszédet intézett a földjeiket megtartó kisbirtokosokhoz, melyben 
kijelentette, hogy a kormány és a Kommunista Párt fegyverei a rendelke-
zésére állnak. Importált műtrágyával látta el őket, ugyanezt viszont a kol-
lektíváktól megtagadta. Sztálinista kollégájával, Juan Comorerával együtt, 
aki a gazdaságirányítás legfőbb posztját töltötte be Katalóniában, reakci-
ós szövetségbe tömörítette a közép- és kisbirtokosokat, majd megengedte 
az üzletembereknek, sőt némely nagybirtokosnak is, hogy kisbirtokosnak 
tüntessék fel magukat. Barcelona élelmiszerellátását kivették a szakszerve-
zetek kezéből és magánkereskedőkre bízták.
 Végül, amikor 1937 májusában szétverték a forradalom élgárdá-
ját Barcelonában, a koalíciós kormány nem átallotta fegyverrel szétzúzni 
a mezőgazdasági önigazgatást. Egy 1937. augusztus 10-én kelt rendelettel 
feloszlatták az aragóniai „Regionális Védelmi Tanácsot”, azzal az ürüggyel, 
hogy „nem vett részt a centralizációs folyamatban”. Alapítóját, Joaquín As-
casót „ékszereladással” vádolták, amely valójában egy kísérlet volt arra, 
hogy pénzalapot teremtsen a kollektívák számára. Nem sokkal később a 
sztálinista Líster parancsnok tankokkal támogatott 11. Mozgó Hadosztálya 
támadásba lendült a kollektívák ellen. Mint valami ellenséges országot, úgy 
rohanták le Aragóniát, a szocializált vállalatok vezetőit letartóztatták, épü-
leteiket elfoglalták, majd bezáratták; az irányítóbizottságokat feloszlatták, a 
közösségi üzleteket kiürítették, berendezésüket összetörték, a nyájakat szét-
kergették. A kommunista sajtó elítélte „az erőltetett kollektivizálás bűneit”. 
Az aragóniai kollektívák 30%-át teljesen szétzúzták.
 A sztálinizmusnak ilyen kegyetlen módszerekkel sem sikerült min-
denhol sikert aratnia; még így is akadtak olyan aragóniai parasztok, akik 
nem voltak hajlandók magántulajdonosokká válni. Hiába kényszerítették 
őket pisztollyal a tulajdonosi okmányok aláírására, a Líster Hadosztály tá-
vozása után megsemmisítették a papírokat, és újjáalakították a kollektívá-
kat. Ahogy G. Munis spanyol trockista írta: „Ez volt a spanyol forradalom 
egyik leglelkesítőbb fejezete. Az elszenvedett állami terror és gazdasági boj-
kott ellenére a parasztok újra megerősödtek szocialista hitükben.”
 Az aragóniai kollektívák újjáalakításának volt egy másik, kevésbé 
heroikus indítéka is: a történtek után a Kommunista Párt ráeszmélt, hogy 
éltető erejüktől fosztotta meg a paraszti gazdaságokat; hogy a munkáske-
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zek hiánya miatt veszélyben van a termés; hogy a közösségek elpusztítása 
demoralizálja az aragóniai fronton harcoló katonákat, és veszélyesen meg-
erősíti a földbirtokos középosztályt. Ezért aztán a párt megpróbálta hely-
rehozni a saját maga által okozott kárt, újjáélesztve néhány kollektívát. Az 
új kollektívák azonban nem tudtak többé akkora és olyan minőségű földre 
szert tenni, mint elődeik, s munkaerő-állományuk is megcsappant, miután 
a militánsok egy része börtönben ült vagy a frontra szökött, hogy az anar-
chista hadosztályokban keressen menedéket az üldöztetés elől.
 A republikánusok is hasonló módon bántak el a mezőgazdasági 
önigazgatással Levantéban, Kasztíliában, valamint Huesca és Teruel tarto-
mányokban. Ennek ellenére azonban a kollektíváknak sikerült így vagy úgy 
életben maradniuk sok olyan vidéken — elsősorban Levantéban —, melyek 
nem kerültek a francóista csapatok kezére.
 A valenciai kormányzatnak a paraszti szocializmussal szemben tanú-
sított félreérthető magatartása – hogy enyhén fejezzük ki magunkat – nagy-
ban hozzájárult a Spanyol Köztársaság bukásához: a szegényparasztok nem 
mindig tudták biztosan, hogy az ő érdekük-e a köztársaságért folytatott harc.
 Jóllelhet az üzemi önigazgatás ért el sikereket, működését szabo-
tálta az adminisztratív bürokrácia és a tekintélyelvű szocialisták. A rádió 
és a sajtó előkészítésképpen nagyszabású rágalomhadjáratba kezdett, hogy 
befeketítsék az irányítóbizottságokat. A központi kormányzat megtagadta a 
hitelt a katalán önigazgatástól, s magatartásán az sem változtatott, hogy a 
katalán gazdasági miniszter, a liberter Fábregas, biztosítékképpen egymil-
liárd peseta értékű takarékbetétet ajánlott fel. 1937 júniusában a sztálinis-
ta Comorera vette át a gazdasági tárcát. Elszállíttatta a nyersanyagokat az 
önigazgatás alatt álló üzemekből és odaadományozta a magánszektornak. 
Még azt is megtette, hogy megakadályozta a katalán kormány által rendelt 
szállítmányok eljuttatását a szocialista vállalatokhoz.
 A központi kormány markában tartotta a kollektívákat: a közle-
kedés államosítása lehetővé tette, hogy egyesek számára biztosítsa az áru-
ellátást, másoktól viszont megtagadja a szállításokat. Mi több, importálta 
a köztársasági katonai egyenruhákat, ahelyett, hogy a katalán textilkollek-
tívákhoz fordult volna. 1937. augusztus 22-én rendeletben függesztette fel 
a katalán kormánynak a bánya és fémkohászati üzemek társadalmasítását 
elrendelő, 1936 októberében kelt rendeletét. Ezt a nemzetvédelem szüksé-
gességére hivatkozva tették, és kijelentették, hogy a katalán rendelet „ellen-
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tétes az alkotmány szellemével”. Visszahelyezték azokat a művezetőket és 
menedzsereket, akiket az üzemi önigazgatás távolított el, vagy talán helye-
sebb lenne azt mondanunk, hogy akik visszautasították az önigazgatás alatt 
álló vállalatokban felajánlott technikusi állásokat; ezek az emberek aztán 
alig várták, hogy végre bosszút állhassanak.
 A vég az 1938. augusztus 11-i rendelettel érkezett el, amely a hadi-
ipari miniszter irányítása alá rendelete a hadiüzemeket. Felfuvalkodott és 
rossz modorú bürokraták árasztották el a militarizált gyárakat – ellenőrök 
és igazgatók hada, akik pozícióikat egyedül politikai kapcsolataiknak kö-
szönhették, illetve friss tagságuknak a sztálinista Kommunista Pártban. A 
munkások demoralizálódtak, látván, hogy a gyárak, miket a háború első 
kritikus hónapjaiban ők teremtettek elő a semmiből, más kezébe kerülnek 
— a termelés visszaesett.
 A katalán ipari önigazgatás más ágazatokban egészen a Spanyol 
Köztársaság bukásáig működött. Termelésük üteme azonban lelassult, mi-
vel elvesztették legfőbb felvevőpiacukat, s emellett nyersanyagokban is hi-
ányt szenvedtek, miután a kormány megtagadta tőlük a megvásárlásukhoz 
szükséges hiteleket. 
 Összefoglalva: az újonnan született spanyol kollektívákra nyomban 
egy hagyományos módszerekkel vívott háború kényszerzubbonyát húzták; 
e háború nevében a köztársaság szárnyát szegte saját élcsapatának, és ki-
egyezett a hazai reakciós erőkkel.
 A kollektívák tapasztalatai azonban még így is lelkesítőek. Hadd 
idézzük e helyütt Emma Goldman magasztaló szavait 1938-ból: „A földek 
és a gyárak közösségi tulajdona minden idők legnagyobb forradalmi ered-
ményeképp ragyog. Még ha Franco is fog győzedelmeskedni, és a spanyol 
anarchistákat el is pusztítják, az eszme, amit ők képviseltek, tovább fog 
élni.” 1937. július 21-én Federica Montseny beszédet tartott Barcelonában, 
amelyben világosan kifejtette az alternatívákat: „Vagy a hatalmat és a tota-
litárius államot támogatjuk, állami irányítás alá helyezzük a gazdaságot és 
létrehozunk egy olyan társadalomszervezetet, mely militarizálja az embere-
ket és az államból egyetlen hatalmas munkáltatót, egyetlen hatalmas vállal-
kozót csinál, vagy a szakszervezeti föderációkba tömörült, szervezett mun-
kásosztály kezébe helyezzük a bányák és a földek, a gyárak és a műhelyek 
irányítását.” Ez volt a spanyol forradalom dilemmája, de a közeljövőben ez 
lehet a szocializmus dilemmája szerte az egész világon.
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A spanyol forradalom veresége megfosztotta az anarchizmust az egyetlen 
talpalatnyi helytől a világon, ahol létezett. Ebből a kísérletből összezúzva, 
szétszórva és bizonyos mértékben diszkreditálva került ki. A történelem 
szigorúan és bizonyos tekintetben igazságtalanul ítélte el. Valójában nem, 
vagy legalábbis nem egyedüliként volt felelős Franco erőinek győzelméért. 
Ami a tragikusan kedvezőtlen körülmények között létrehozott vidéki és 
ipari kollektívák tapasztalatából megmaradt, az teljes egészében őket dicsé-
ri. Ezt a tapasztalatot azonban alábecsülték, megrágalmazták és megtagad-
ták tőle az elismerést. Az autoriter szocializmus végül megszabadult nemkí-
vánatos liberter vetélytársától, és évekig övé volt a pálya. Egy időre úgy tűnt, 
mintha az államszocializmus igazolódott volna a Szovjetunió nácizmussal 
szembeni 1945-ös győzelme, valamint a technika területén elért tagadha-
tatlan, sőt impozáns sikerek nyomán.
 Mindazonáltal a rendszer súlyos túlkapásai már elkezdték kiter-
melni saját tagadását. Megszülték az eszmét, hogy a bénító állami cent-
ralizációt fel kéne lazítani, hogy a termelőegységeknek több autonómia 
kellene, hogy a munkások többet és jobban dolgoznának, ha beleszólásuk 
lenne a vállalatok irányításába. Azok, amiket a gyógyszerészet „antitestek-
nek” hív, az egyik Sztálin szolgálatába állított országban is létrejöttek. Tito 
Jugoszláviája kiszabadította magát a túlságosan szoros járomból, amely azt 
gyarmatszerűvé akarta tenni. Ez aztán elvezetett a dogmák átértékeléséig, 
amelyek most meglehetősen gazdaságtalannak tűntek fel. Visszatért a múlt 
tanítóinak iskolájához, felfedezve és titokban olvasva Proudhont. Minden 
várakozástól pezsgett. Felfedezte a közgondolkodás igen kevéssé ismert li-
berter területeit Marx és Lenin munkáiban. Egyebek mellett előásta az állam 
elsorvadásának koncepcióját, amelyet igaz, nem távolítottak el a politikai 
szótárból, de bizonyosan nem volt már több, mint egy lényegétől teljesen 
megfosztott rituális formula. Visszakanyarodott ahhoz a rövid periódus-
hoz, ami alatt a bolsevizmus magát az alulról jövő proletárdemokráciával, 
a szovjetekkel azonosította. Jugoszlávia megtalált egy kifejezést, amelyet 
az októberi forradalom vezetői hirdettek, majd hamarosan elfelejtettek: az 
önigazgatást. Figyelme továbbá a kezdetleges gyári tanácsok felé fordult, 
amelyek ugyanabban az időben tűntek fel a forradalmi ragály részeként 
Németországban és Olaszországban, majd jóval később Magyarországon. 
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Mint arról a francia Arguments [Érvek] újságban az olasz Roberto Guiducci 
beszámolt, a kérdés úgy merült fel, hogy vajon „a tanácsok eszméjét, ame-
lyet a sztálinizmus nyilvánvaló okokból kifolyólag elfojtott, nem lehetne-e 
modern körülmények között ismét felújítani.”
 Amikor Algéria függetlenedett és önállóvá vált, új vezetői hozzá-
láttak, hogy intézményesítsék az otthagyott európai tulajdon parasztok és 
munkások általi spontán foglalásait. Az inspirációt a jugoszláv precedens-
ből merítették, jogrendjét pedig e téren modellé tették.
 Ha szárnyai nincsenek levágva, az önigazgatás kétségkívül demok-
ratikus intézmény, méghozzá liberter tendenciákkal. Követve az 1936-1937-
es spanyol kollektívák példáját, az önigazgatás megkísérli a gazdaságot köz-
vetlenül a termelők irányítása alá helyezni. E célból választások útján egy 
háromszintes munkásképviseletet állítottak fel minden egyes vállalatban: a 
szuverén általános gyűlést; a munkások tanácsát, egy kisebb tanácskozó tes-
tületet; végül pedig az irányító bizottságot, ami a végrehajtó szerv. A törvény 
nyújt bizonyos védelmet a bürokratizáció fenyegetésével szemben: a képvi-
selőket nem lehet túl gyakran újraválasztani, közvetlenül részt kell venniük 
a termelésben stb. Jugoszláviában a munkások az általános gyűlések alter-
natívájaként referendum útján konzultálhatnak, miközben az igazán nagy 
vállalatokban az általános gyűlések a munkacsoportok körében zajlanak.
 Mind Jugoszláviában, mind Algériában, legalábbis elméletben, 
vagy mint egy jövőre vonatkozó ígéretben, óriási jelentőséget tulajdoníta-
nak a kommunának, és ez főképp abból a tényből fakad, hogy az önigazgató 
munkások ott képviselethez jutottak. Ismét csak elméletben, a közügyek 
irányításának egyre inkább a decentralizáció és a helyi szintű megvalósulás 
felé kellene tendálnia.
 Ezek a helyes célkitűzések messze vannak attól, hogy a gyakorlat-
ban is megvalósuljanak. Ezekben az országokban az önigazgatás egy dik-
tatórikus, katonai és rendőrállam keretei közé került, melynek csontvázát 
egyetlen párt alkotja. A kormányrúdnál egy autoriter és paternalista tekin-
tély áll, aki minden ellenőrzésen és kritikán felül áll. A politikai adminiszt-
ráció autoriter alapelvei és a gazdaságirányítás liberter alapelvei ily módon 
teljesen összeférhetetlenek egymással.
 Ráadásul egy bizonyos fokú bürokratizáció a jogalkotók elővigyá-
zatosságai ellenére is felüti a fejét a vállalatoknál. A munkások többsége 
még nem elég érett, hogy hatékonyan részt vegyen az önigazgatásban. Hí-
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ján vannak az iskolázottságnak és a szaktudásnak, nem szabadultak még 
meg a régi bérmunkás mentalitástól, továbbá túlságosan készségesen adnak 
át minden hatalmat képviselőik kezébe. Ezek egy szűk kisebbség számára 
lehetővé teszik, hogy a vállalat valódi irányítói legyenek, hogy jogot formál-
janak a maguk számára mindenféle privilégiumokra, s hogy valójában azt 
tegyenek, amit csak akarnak. Állandósítják is magukat az irányítói pozíci-
ókban, alulról jövő ellenőrzés nélkül kormányoznak, elveszítik a kapcso-
latot a valósággal, és elvágják magukat az egyszerű munkásoktól, gyakran 
arrogánsan fenyegetve és lenézve őket. Mindez a munkásokat demoralizálja 
és elfordítja az önigazgatástól. Végül az állami kontroll gyakran igen nyil-
vánvalóan és nyomasztóan mutatta meg, hogy az „önirányítók” igazából 
semmit sem irányítanak. Az állam igazgatókat nevez ki az önigazgató szer-
vekhez anélkül, hogy különösebben törődne vele, vajon a többség egyet-
ért-e ezzel vagy sem, habár törvény szerint nekik konzultálniuk kellett vol-
na erről. Ezek a bürokraták gyakran túlzottan beavatkoznak az irányításba, 
és néha ugyanolyan önkényes módon viselkednek, mint a korábbi tulajdo-
nosok. A legnagyobb jugoszláv vállalatoknál az igazgatókat teljes egészében 
az állam jelöli ki; ezeket a posztokat Tito marsall saját régi gárdája körében 
osztotta szét. 
 Ezenkívül a jugoszláv önigazgatás pénzügyi téren rendkívüli mér-
tékben függ az államtól. Az állam által nyújtott hitelekből él, profitjainak 
pedig csak egy kis része fölött rendelkezik szabadon, a többi adó formá-
jában az államkasszába kerül. Az önigazgató szektorból származó bevé-
telt az állam nem csak a gazdaság visszamaradt szektorainak fejlesztésére 
használja fel, hanem arra is, hogy fizesse az igen bürokratizált kormányzati 
apparátust, a hadsereget, a rendőri erőket és a presztízskiadásokat, melyek 
időnként igen nagymértékűek. Amikor az önigazgató vállalatok tagjait 
nem kielégítő módon fizetik, az tompítja az önigazgatás iránti lelkesedést 
és konfliktusba kerül annak alapelveivel.
 Az egyes vállalatok cselekvési szabadsága emellett meglehetősen 
szigorúan szabályozott, mióta ki van téve a központi kormány gazdasági 
terveinek, amelyeket az egyszerű munkásokkal való konzultáció nélkül ön-
kényesen dolgoztak ki. Algériában az önigazgató vállalatokat szintén arra 
kötelezik, hogy engedjék át az államnak termékeik számottevő hányadának 
kereskedelmi kezelését. Ráadásul „gyámhatósági szervek” felügyelete alá 
vannak helyezve, amelyek állítólag önzetlen műszaki és könyvelési segítsé-
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get látnak el, gyakorlatilag azonban hajlamosak helyettesíteni az önigazga-
tás szerveit és átvenni funkcióikat. 
 Általában véve a totalitárius állam bürokráciája közömbös az 
önigazgatás autonómia iránti igényeivel szemben. Amint azt Proudhon elő-
re látta, saját magán kívül minden tekintélyt nehezen tolerál. Nem szereti a 
társadalmasítást és államosításra, mondhatni az állami tisztviselők közvet-
len irányítására vágyik. Célja, hogy akadályozza az önigazgatást, csökkent-
se hatalmát, s tulajdonképpen elnyelje azt. 
 Az egyetlen párt nem kevésbé gyanakvó az önigazgatással szemben, 
és hozzá hasonlóan nehezen tolerál egy riválist. Ha felkarolja az önigazga-
tást, hatékonyabban fojthatja el. A pártnak a legtöbb vállalatban vannak 
sejtjei, és erős a kísértés, hogy részt vegyen az irányításban, megkettőzve a 
munkások által választott szerveket vagy engedelmes eszközök szerepére 
redukálva őket a választások meghamisítása, valamint a jelöltek listájának 
előzetes meghatározása révén. A párt próbálja rávenni a munkástanácso-
kat, hogy támogassák a már előzetesen meghozott döntéseket, illetve meg-
kísérli manipulálni és alakítani a munkások országos kongresszusait.
 Néhány önigazgatás alatt álló vállalat a tekintélyelvű és központo-
sító tendenciákra elszigetelődéssel reagál, s úgy viselkedik, mint egy kistu-
lajdonosi szövetkezet, megpróbálva kizárólag az érintett munkások érde-
kében tevékenykedni. Hajlamosak csökkenteni a munkások létszámát, így 
osztva a tortát nagyobb szeletekre. Arra is törekednek, hogy a specializáció 
helyett mindenből termeljenek egy kicsit. Időt és energiát áldoznak arra, 
hogy hozzálássanak olyan tervek vagy szabályok felvázolásához, amelyek az 
egész közösség érdekeit szolgálják. Jugoszláviában a fogyasztás serkentése 
és a fogyasztók védelme céljából egyidejűleg engedélyezték a vállalatok kö-
zötti szabad versenyt, a gyakorlatban azonban az autonómiára való hajlam 
kirívóan egyenlőtlen teljesítményekhez és gazdasági irracionalitásokhoz 
vezetett.
 Így tehát az önigazgatás magában foglal egy ingához hasonlatos 
mozgást, amely állandóan két szélsőség között mozog: túlzott autonómia 
vagy túlzott centralizáció; autoritás vagy anarchia; felülről jövő kontroll 
vagy alulról jövő ellenőrzés. Jugoszlávia éveken keresztül főként autonó-
miával korrigálta a centralizációt, aztán centralizációval az autonómiát, ál-
landóan újramodellezve annak intézményeit, anélkül hogy sikeresen elért 
volna egy „arany középszert”. 
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 Az önigazgatás legtöbb gyengesége elkerülhető vagy korrigálható 
lett volna, ha létezik egy autentikus szakszervezeti mozgalom, amely füg-
getlen a hatalomtól és az egyetlen párttól, amely a munkások soraiból nő ki, 
s egyidejűleg szervezi is őket, és amelyet a spanyol anarchoszindikalizmus 
szellemi ismertetőjegyei hatnak át. Jugoszláviában és Algériában azonban 
a szakszervezetiség kisegítő vagy statiszta, vagy pedig ki van téve az állam-
nak, az egyetlen pártnak. Emiatt képtelen adekvát módon végrehajtani az 
autonómia és centralizáció közötti közvetítő feladatát, amelyet fel kellene 
vállalnia, hogy a totalitárius politikai szerveknél képes legyen lényegesen 
jobban teljesíteni. Valójában egy olyan szakszervezetiség, amely nyíltan a 
munkásoktól ered, akik a saját tükörképüket látnák benne, lenne a leghaté-
konyabb szerv a centrifugális és centripetális erők harmonizálására, ahogy 
Proudhon mondta, „egy egyensúly létrehozására” az önigazgatás ellent-
mondásai között.
 A képet azonban nem kell teljesen feketének látnunk. Az önigazga-
tásnak bizonyára vannak erőteljes és szívós ellenzői, akik nem adják fel a re-
ményt, hogy megbuktassák azt. Valójában azonban az önigazgatás a maga 
teljes dinamikájában megmutatkozik olyan országokban, ahol kísérletek 
történnek a fenntartására. Új perspektívákat nyitott a munkások számára és 
visszaadott nekik némi örömet a munkahelyükön. Megnyitotta elméjüket 
az autentikus szocializmus csírái felé, amelyek magukba foglalják a bérek 
fokozatos eltűnését, a termelő elidegenedésének felszámolását, aki szabad 
és önrendelkező lénnyé válik. Az önigazgatás ily módon növeli a termelé-
kenységet és számottevő pozitív eredményeket mutat még a kezdeti időszak 
próbálkozásai és hibái alatt is. 
 Túlságosan messziről kis anarchista körök szimpátiával vegyes hi-
tetlenséggel követik a jugoszláv és az algériai önigazgatás fejlődését. Úgy ér-
zik, hogy ez valóra váltja ideáljuk néhány töredékét, a kísérlet azonban nem 
a liberter kommunizmus által vizionált idealisztikus vonal mentén fejlő-
dik. Ellenkezőleg, autoriter keretek között próbál megvalósulni, ami ellent-
mond az anarchizmusnak. Kétség sem fér hozzá, ez a keret az önigazgatást 
törékennyé teszi: mindig ott van a veszélye annak, hogy a tekintélyelvűség 
rákfenéje le fogja nyelni. Mindazonáltal egy tartózkodó és elfogulatlan pil-
lantás az önigazgatásra megmutatja a sokkal inkább bátorító jeleket.
 Jugoszláviában az önigazgatás olyan tényező, ami kedvez a rezsim 
demokratizálásának. Létrehozott egy egészségesebb alapot a megerősö-
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déshez a munkásosztály körein belül. A párt inkább ösztönszerűen kezd el 
viselkedni, mintsem irányítottan, káderei jobb szószólóivá válnak a töme-
geknek, érzékenyebbekké a problémáik és vágyaik iránt. Amint azt Albert 
Meister — egy fiatal svájci szociológus, aki azt a feladatot jelölte ki a maga 
számára, hogy ezt a jelenséget a helyszínen tanulmányozza — kommentál-
ja: az önigazgatás magában foglal egy „demokratikus vírust”, amely hosszú 
távon behatol magába az állampártba. Ő maga ezt „frissítőnek” tekinti. Ez 
összeforrasztja a párthierarchia alacsonyabb fokain állókat a munkástöme-
gekkel. Ez a fejlemény annyira egyértelmű, hogy a jugoszláv teoretikusokat 
olyan nyelvhasználatra készteti, amelyet nem szégyellene egy liberter sem. 
Egyikük, Stane Kavčič például állítja: „A jövőben a szocializmus ütőereje 
Jugoszláviában nem lehet egy politikai párt, sem az állam föntről lefelé irá-
nyuló cselekvése, hanem csakis a népé, a polgároké, akik alkotmányos jo-
guknál fogva képesek alulról fölfelé tevékenykedni.” Bátran folytatja tovább 
azzal, hogy az önigazgatás egyre növekvő mértékben lazítja fel „a szigorú 
fegyelmet és alárendeltséget, amelyek minden politikai párt jellemzői”. 
 A tendencia nem ilyen világos Algériában, mivel a kísérlet sokkal 
újabb keletű, és még mindig fennáll annak a veszélye, hogy megkérdője-
leződik. Egy bizonyítékot találhatunk abban a tényben, hogy 1964 végén 
Hocine Zehouane, a Nemzeti Felszabadítási Front akkori irányítója nyil-
vánosan elítélte az „irányító szervek” arra való hajlamát, hogy magukat az 
önigazgató csoportok tagjai fölé helyezzék, és hogy velük szemben tekinté-
lyelvű magatartást tanúsítsanak. Úgy tartotta: „Amikor ez megtörténik, a 
szocializmus többé már nem létezik. Ott csak a munkások kizsákmányolá-
sának formájában történik változás.” A cikk szerzője arra a következtetésre 
jutott, hogy a termelőknek „termékeik igazi uraivá kellene válniuk”, nem 
hagyva tovább, „hogy felhasználják őket olyan célokra, amik idegenek a 
szocializmustól”. Be kell ismerni, hogy Hocine Zehouanét azóta egy katonai 
puccs eltávolította a hivatalából, és az illegális szocialista ellenzék vezető 
szellemévé vált. Azóta [1969 júliusától] kényszerlakhelyen van a Szahara 
egyik forró vidékén.
 Összegezve, az önigazgatás még mostanság is mindenféle nehéz-
séggel és ellentmondással találkozik, s úgy tűnik, a gyakorlatban az az érde-
me, hogy lehetővé teszi a tömegek számára, hogy alulról felfelé cselekedve 
keresztülmenjenek egy tanulóidőn a közvetlen demokráciában; a fejlődés, a 
bátorítás és a szabad kezdeményezés ösztönzésének az értéke, átitatva a fe-

154



ANARCHIZMUS — AZ ELMÉLETTŐL A GYAKORLATIG

lelősség érzésével a passzivitás, a behódolás és a kisebbrendűségi komplexus 
évszázados szokásainak fenntartása helyett, amelyet a múlt elnyomása épp-
úgy rájuk hagyott, mint ahogyan az az államkommunizmus alatt történt. Ez 
a tanulóidő néha fáradságos, meglehetősen lassan halad, különleges terhet 
ró a társadalomra, és meglehet, csak némi „rendetlenség” útján lehet kivite-
lezni. Sok megfigyelő mindazonáltal úgy gondolja, hogy ezek a nehézségek, 
késések, különleges terhek és növekvő kellemetlenségek kevésbé károsak, 
mint a hibás rend, a hamis ragyogás, az államkommunizmus csalóka „haté-
konysága”, amely embereket semmivé redukál, kiöli a kezdeményezőkészsé-
get, megbénítja a termelést, és annak ellenére, hogy az anyagi fejlődést ma-
gas áron ugyan, de előteremti, hitelteleníti a szocializmus valódi eszméjét. 
 A Szovjetunió maga is átértékelte a gazdaságirányítás metódusait, 
és a továbbiakban is ezt fogja tenni, hacsak a jelenlegi liberalizációs ten-
denciának véget nem vet a tekintélyelvűséghez való visszatérés. 1964. ok-
tóber 15-i bukása előtt Hruscsov úgy tűnt, bár félénken és megkésve, de 
megértette az ipari decentralizáció szükségességét. 1964 decemberében a 
Pravda [Igazság] közreadott egy hosszú cikket „Az egész nép állama” cím-
mel, amely igyekezett meghatározni azokat a struktúraváltásokat, amelyek 
megkülönböztetnék „az egész népének mondott” államformát a „proletari-
átus diktatúrájától”; nevezetesen egy olyan folyamatot, amely a demokrati-
zálódás, a tömegek részvétele a társadalom irányításában az önigazgatáson 
keresztül, valamint a szovjetek, a szakszervezetek stb. újjáélesztésének irá-
nyába mutat.
 A Le Monde [A Világ] francia napilap 1965. február 16-án közzé-
tette Michel Tatu „Egy fő probléma: a gazdaság liberalizálása” című cikkét, 
bemutatva a legkomolyabb bűnöket, amelyek „befolyásolták az egész szovjet 
bürokratikus gépezetet, kiváltképp a gazdaságot”. E gazdaság magas tech-
nológiai szintje valóra váltotta a bürokráciának a menedzsment feletti még 
elfogadhatatlanabb uralmát. Ahogy a dolgok jelenleg állnak, a vállalatok 
igazgatói képtelenek bármilyen tárgyban döntést hozni anélkül, hogy lega-
lább egy hivatalhoz, de gyakrabban vagy féltucatnyihoz ne folyamodnának. 
„Senki sem vitatja azt a figyelemreméltó technikai, tudományos és gazdasági 
haladást, amely a sztálinista tervgazdaság harminc éve alatt végbement. Az 
eredmény mindazonáltal pontosan az, hogy ez a gazdaság most a fejlett gaz-
daságok sorába tartozik, és hogy a régi struktúrák, amelyek lehetővé tették, 
hogy ezt a szintet elérje, mára teljesen és mind fenyegetőbben alkalmatlan-

155



DANIEL GUÉRIN ANTOLÓGIA

ná váltak.” „Sokkal többre lenne szükség részleges reformoknál; egy látvá-
nyos gondolkodásbéli és módszertani változásra, egyfajta új desztalinizáci-
óra, amely véget vethetne annak az óriási tehetetlenségnek, amely minden 
szinten átjárja a gépezetet.” Azonban, mint azt Ernest Mandel a Les Temps 
Modernes [A Modern Idők] francia szemlében megjelent egyik cikkében ki-
mutatta, a decentralizáció nem állhat meg annál, hogy autonómiát ad a vál-
lalatok igazgatóinak, hanem valódi munkásönigazgatáshoz kell vezetnie.
 Michel Garder egy nemrégiben megjelent könyvecskéjében szintén 
„elkerülhetetlen” forradalmat jósol a Szovjetunióban. Nyilvánvalóan an-
tiszocialista hajlamai ellenére azonban a szerző — valószínűleg vonakodva, 
de — kételkedik benne, hogy a jelenlegi rendszer „agóniája” a magánka-
pitalizmus visszatéréséhez vezetne. Ellenkezőleg, szerinte az elkövetkező 
forradalom a régi, 1917-es „Minden hatalmat a szovjeteknek!” jelszót fogja 
magáévá tenni. Egy megújult és hiteles szakszervezeti mozgalomra is tá-
maszkodhatna. Végül a jelenlegi szigorú centralizációt egy decentralizáltabb 
föderációval váltaná fel: „A történelem egyik paradoxona, hogy az úgyneve-
zett szovjetek a tévesen szovjetnek nevezett rendszer eltűnését kockáztatják.” 
 A néhai Georges Gurvics, egy baloldali szociológus, hasonló követ-
keztetésre jutott. Úgy véli, hogy a decentralizáció és a munkásönigazgatás 
irányába mutató tendenciák a Szovjetunióban éppen csak beindultak, és 
hogy sikerük megmutatná, „hogy Proudhonnak több mindenben volt iga-
za, mint gondolnánk.”
 Kubában a néhai államszocialista Che Guevarának le kellett mon-
dania az ipar irányításáról, amelyet sikertelenül vezetett egészen a túlköz-
pontosításig. René Dumont, a Castro-féle gazdaság egyik francia szakértő-
je Cuba: Socialisme et développement [Kuba: szocializmus és fejlődés] című 
munkájában helyteleníti annak „hiperközpontosítását” és bürokratizá-
cióját. Főképp egy miniszteri ügyosztály „autoriter” hibáit hangsúlyozta, 
amely megpróbálja irányítani magukat a gyárakat, s amely kísérlet végül 
pont az ellenkező eredménnyel zárul: „Azzal, ha megpróbálnak egy erő-
sen centralizált szervezetet létrehozni, azt érik el, hogy (…) hagyják, hogy 
bármi megtörténjen, mert nem képesek ellenőrzést gyakorolni a lényeges 
dolgok fölött.” Hasonló kritikát fogalmazott meg az elosztás állami mono-
póliuma kapcsán: a bénulást, amely ezt okozza, el lehetett volna kerülni, 
„ha az egyes termelőegységek megőrizték volna saját maguk közvetlen el-
látásának a funkcióját.” „Kuba újrakezdi a szocialista országok gazdasági 
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hibáinak haszontalan körforgását”, írta egy igen jó helyzetben levő lengyel 
kolléga, aki bizalmasan ismeri René Dumont-t. A szerző a kubai rezsimet 
megtagadva arra a következtetésre jut, hogy az autonóm termelőegységek 
felé kell fordulni, a mezőgazdaságban pedig a kis termelőszövetkezetek fö-
derációihoz. Nem fél attól, hogy a gyógymódot nevén nevezze: önigazgatás, 
amely tökéletesen összeegyeztethető lenne a tervezéssel. Sajnos René Du-
mont hangja még nem hallatszik Havannában.

A liberter eszme jelenleg kezd kilépni az árnyékból, amelybe becsmérlői 
száműzték. A világ nagy részén napjaink embere az államkommunizmus 
kísérleti patkánya volt, és ez csak most válik számára nyilvánvalóvá, s e 
tapasztalat hatására mozgolódni kezd. Hirtelen, eleven kíváncsisággal és 
gyakran eredményesen egy új, önigazgató társadalomra vonatkozó nyers 
vázlatok felé fordul, amelyeket az anarchizmus pionírjai terjesztettek elő a 
múlt században. Ezeket természetesen nem nyeli le egészben, de okul be-
lőlük és inspirációt merít, hogy megpróbálja kiteljesíteni a század második 
fele által kitűzött feladatot: mind gazdasági, mind politikai értelemben szét-
törni a béklyóit annak, amit egyszerűen csak „sztálinizmusnak” neveznek; 
mindezt anélkül, hogy lemondana a szocializmus alapelveiről: épp ellen-
kezőleg, ezáltal fedezve fel — vagy fedezve fel újra — a valódi, autentikus 
szocializmus formáit, mondhatni, a szabadsággal ötvözött szocializmust.
 Proudhon az 1848-as forradalom közepén bölcsen azt gondolta, túl 
sokat kért volna kézműveseitől azzal, hogy azonnal és mindenáron az „an-
archiáig” menjenek. Maximális program hiányában felvázolt egy minimális 
liberter programot: az államhatalom fokozatos csökkentését az alulról jövő 
népi hatalom fejlesztésével párhuzamosan, azokon keresztül, amit ő klu-
boknak nevezett, a huszadik század embere pedig tanácsoknak fog majd 
hívni. Úgy tűnik, sok jelenkori szocialistának többé-kevésbé tudatos célja 
egy ilyen program megtalálása. 

Bár ily módon megnyílik a megújhodás lehetősége az anarchizmus számá-
ra, nem lenne képes teljesen rehabilitálni magát, hacsak nem képes megcá-
folni elméletben és gyakorlatban egyaránt azokat a téves interpretációkat, 
amelyeknek oly régóta tárgya. Mint azt láthattuk, 1924-ben Joaquín Maurín 
alig várta, hogy leszámoljon vele Spanyolországban, és azt sugallta, hogy 
soha nem lesz képes fenntartani magát, kivéve néhány „elmaradott ország-
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ban”, ahol a tömegek „ragaszkodnak” hozzá, mert teljesen híján vannak a 
„szocialista oktatásnak”, és mert „természetes ösztöneikre hagyatkoznak”. 
Végül arra jutott: „Minden anarchista, aki sikert ér el önképzésben, tanu-
lásban és tisztánlátásban, automatikusan megszűnik anarchistának lenni.” 
 Az anarchizmus francia történésze, Jean Maitron egyszerűen ösz-
szekeverte az „anarchiát” és a rendetlenséget. Néhány évvel ezelőtt úgy kép-
zelte, hogy az anarchizmus a 19. századdal meghalt, a mi korszakunk a „ter-
veké, a szervezettségé és a fegyelemé”. Még újabban a brit szerző, George 
Woodcock jónak látta azzal vádolni az anarchistákat, hogy idealista mó-
don a történelem domináns áramlatával szemben úsznak a jövőről alkotott 
idillikus víziót dédelgetve, miközben a halott múlt legvonzóbb vonásaihoz 
ragaszkodnak. A téma egy másik angol szakértője, James Joll bizonygatja, 
hogy az anarchisták elavultak, eszméik szemben állnak a nagyipari fejlő-
déssel, a tömegtermeléssel és -fogyasztással, valamint azt, hogy a kézműve-
sek és parasztok idealizált társadalmáról szóló retrográd, romantikus vízió-
nak, illetve a huszadik század és a gazdasági szervezettség jelentette realitás 
totális elutasításának a rabjai.21

 Az előző oldalakon megpróbáltam bemutatni, hogy ez egy helyte-
len kép az anarchizmusról. Bakunyin munkái a legjobb kifejezői a konstruk-
tív anarchizmus természetének, amely a szerveződéstől, az önfegyelemtől, 
az integrációtól, a föderalista és kényszermentes centralizációtól függ. Jól 
összefér a modern nagyiparral, a korszerű technológiákkal, a modern pro-
letariátussal és egy világméretű internacionalizmussal. E tekintetben a mi 
korunké, és a huszadik századhoz tartozik. Talán az államkommunizmus és 
nem az anarchizmus az, ami nem tart lépést a jelenkori világ igényeivel.
 1924-ben Joaquín Maurín vonakodva ismerte be, hogy az anar-
chizmus története során a „hanyatlás tüneteit” mindenütt „a váratlan új-
jáéledés követte”. A jövő megmutathatja, hogy a spanyol marxista csak e a 
vonakodó beismerésében bizonyult jó prófétának. 
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Néhány év telt el azóta, amikor először azt gondoltam, hogy egy liberter lá-
zadás kezdetének vagyok tanúja Franciaország fiatalságának körében. Azok 
között voltam, akik érdeklődéssel és — be kell ismernem — szimpátiával 
figyelték a társadalommal konfliktusban álló fiatal munkások rendőrséggel 
és minden felnőttel szembeni időnkénti bohóckodását: a híres „fekete dzse-
kiket”, a munkásosztály területeinek szervezetett csoportjait.
 Ezektől az antiszociális fiatalemberektől eltekintve megfigyeltem, 
hogy a mi fiataljaink általában nem hűek senkihez sem. Kézzelfogható 
szkepticizmusuk sem közöny nem volt, sem dilettantizmus, még kevésbé 
nihilizmus, hanem széleskörű elutasítása elődeik hibás értékeinek, legyenek 
azok a hierarchiába és a tekintélybe szerelmes burzsoák, vagy sztálinisták, 
új jezsuiták, akik vakon engedelmeskednek a vakon engedelmeskedőknek.   
 1958-ban egy fiatalságról szóló vitában a francia rádióban azt ál-
lítottam: „A szocializmus még él a fiatalok szívében, de még ha vonzza is 
őket, muszáj szakítania a sztálinizmus tragikus terrorjával, s liberter gúnyá-
ban kell megjelennie.” A következő évben publikáltam egy esszégyűjte-
ményt Jeunesse du Socialisme Libertaire [Liberter szocialista ifjúság] címmel, 
és a következő, ifjúságnak szóló ajánlóval láttam el bevezetőül:

„Ezeket az esszéket nektek ajánlom, napjaink fiataljai.
 Tudom, hogy hátat fordítotok az ideológiáknak és »izmu-
soknak«, amelyeket kiüresítettek elődeitek kudarcai. Tudom, 
hogy mélységesen gyanakvóak vagytok minden iránt (és saj-
nos sokszor joggal), ami »politikával« kapcsolatos. Tudom, 
hogy a nagy öregek, akik a társadalom problémáiról mereng-
tek a 19. században, unalmasnak tűnnek számotokra. Tu-
dom, hogy méltán vagytok szkeptikusak a »szocializmussal« 
kapcsolatban, amelyet oly gyakran elárultak, s oly pimaszul 
elfuseráltak annak képviselői. A Nouvelle Vague [Új hullám] 
újság közvéleménykutatására a következő visszajelzéseket ad-
tátok: »Egy szocialista jövő nem kívánatos az egyén egy politi-
kai ideának, az államnak való abszolút alárendelése miatt.«
 Elmondjátok nekünk, hogy ami benneteket eltántorít a szoci-
alizmustól, az nem az ember ember általi elnyomásának a végét 
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jelentő perspektíva, hanem »a bürokráciák és a tisztogatások«.
 Más szóval ti szocializmust szeretnétek, hogyha az autenti-
kus lenne. Többségeteknek erős érzelmei vannak a társadalmi 
igazságtalansággal szemben, továbbá sokan közületek tudatá-
ban vannak annak, hogy »a kapitalizmus elítélendő«. Ezenkí-
vül szenvedélyesen vonzódtok a szabadsághoz, egyik szószó-
lótok pedig azt írja, hogy »a francia ifjúság mind jobban és 
jobban anarchista«. Ti liberter szocialisták vagytok anélkül, 
hogy tudnátok róla. Ellentétben a jakobinus szocializmus el-
avult, csődöt mondott, autoriter és totalitárius természetével, 
a liberter szocializmus magán viseli az ifjúság jelét. Nem csak 
azért, mert ez a jövő titka, az egyedüli racionális és humánus 
lehetőség egy történelem által elítélt gazdasági rendszer he-
lyettesítésére, hanem azért is, mert ez összhangban áll napja-
ink ifjúságának legmélyebb, habár gyakran zavaros vágyaival. 
Egyetértésetek és részvételetek nélkül pedig hiábavaló lenne 
megpróbálni újraalkotni a világot.
 E fiatalemberek egyike azt írta: »Úgy gondolom, még az éle-
tem során látni fogom ennek a civilizációnak az összeomlá-
sát«. Az én szerény vágyam az, hogy elég sokáig éljek ahhoz, 
hogy veletek, fiatalokkal együtt tanúja és részese legyek ennek 
a gigantikus tisztulásnak. Remélem, hogy a hamis szocializ-
mussal szembeni ügy, amit ebben a munkámban prezentál-
tam, szolgáltatni fog számotokra némi anyagot, amivel egy 
igazságosabb és szabadabb társadalmat építhettek fel egy új-
fajta lelkesedéssel, amiből a szkepticizmus már eltűnt.”

Az 1968. májusi forradalom Franciaországban teljességgel alátámasztotta 
ezt a jóslatot. Ez egy nagyszerű pókhálótlanítás volt. A fiatalság műve volt, 
nem csak a diákságé, hanem a munkásosztálybeli ifjaké is, az életkorukból 
és közös elidegenedésükből fakadó szolidaritáson keresztül. Az egyetemen 
éppúgy, mint a gyárban és a szakszervezetben, ellenszegültek a felnőttek 
diktatúrájának: az oktatókénak az egyetemen, a munkáltatókénak a gyárak-
ban és a főnökökének a szakszervezetekben. Ráadásul mindent alaposan 
felráztak. És ez a hihetetlen robbanás mennykőként csapott be, ragályosan 
és pusztítón, s jelentős részben liberter szocialista jellegű volt.
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 Nem csupán a burzsoá társadalom kritikáján alapult, hanem a 
posztsztálinista kommunizmusén is, ami egyetemi körökben mind jobban 
és jobban akuttá vált. Serkentőleg hatott rá a „szituacionisták” egy kis cso-
portjának kritikája, amely a La Misére en Milieu Etudiant-ban [A diákélet 
nyomorúságos feltételei] nyert kifejezést, valamint inspirálták a különböző 
országokban, főképp Németországban zajló diáklázadások.
 Felfegyverezve magát direkt akcióval, céltudatos illegalitással, a 
munkahelyek elfoglalásával, nem riadt vissza a forradalmi erőszak alkal-
mazásától az elnyomó erők erőszakosságával szemben; mindent megkérdő-
jelezett, minden elfogadott eszmét, minden létező struktúrát; a professzori 
monológot éppúgy visszautasította, mint a munkáltatók tekintélyelvűségét; 
elvetette a személyi kultuszt, továbbá ragaszkodott az anonimitáshoz és a 
kollektivitáshoz; ezernyi hang párbeszédében, mindenki mindenkivel való 
kommunikációjában néhány hét alatt keresztülment a közvetlen demokrá-
cia gyorstalpalóján. 
 Mohón ivott a szabadság szökőkútjából. Minden gyűlésén és fóru-
mán mindenféle egyén számára megadták a teljes önkifejezéshez való jogot. 
A köztér amfiteátrummá változott, a közlekedés leállt, a vitázók pedig az 
úttestre ültek, s a jövőbeni utcai harcok stratégiáját teljes egészében nyilvá-
nosan vitatták meg. Bárki bemehetett a forradalmi méhkasba az udvaron, a 
folyosókon és a Sorbonne területén. Ott kivétel nélkül minden forradalmi 
irányzat helyet kapott, és árulhatta saját irodalmát.  
 A liberterek megragadták a szituációban rejlő szabadság lehető-
ségét, hogy felhagyjanak korábbi szűklátókörűségükkel. Egymás oldalán 
küzdöttek az autoriter irányzat forradalmi marxistáival, majdnem teljesen 
ellenségeskedés nélkül, átmenetileg elfelejtve a múltbéli súrlódásokat. A fe-
kete zászló a vörös mellett lobogott versengés vagy konfliktus nélkül, leg-
alábbis a küzdelem legkiélezettebb fázisában, amikor minden alárendelő-
dött a közös ellenséggel szembeni testvéri egységnek. 
 Minden tekintélyt elutasítottak, mi több, kigúnyoltak. Az Ely-
sée-palota gondviselő öregemberéről szóló mítoszát nem annyira komoly 
érvekkel, mint inkább égig fújt karikatúrákkal és szatírákkal ásták alá. A 
parlamenti beszédeket a közömbösség halálos fegyvere semlegesítette: az 
egyik leghosszabb, fővároson keresztülvonuló diákmenetre a Bourbon Pa-
lotával szemközt került sor anélkül, hogy akár csak egy lekezelő megjegy-
zést is tettek volna annak létezésére.
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 Egy mágikus szó visszhangzott a nagyszerű 1968-as májusi hetek 
során minden gyárból és egyetemről. Ez volt a megszámlálhatatlan vitá-
nak, magyarázatnak, történelmi precedensekre való hivatkozásnak, rele-
váns jelenkori tapasztalatok részletes és kielégítő vizsgálatának a témája: az 
önigazgatás. Az 1936-os spanyol kollektivizálások példája különösen élénk 
érdeklődést váltott ki. Esténként munkások érkeztek a Sorbonne-ra, hogy 
a társadalmi problémák ezen újfajta megoldásáról tanuljanak. Amikor visz-
szamentek a munkahelyeikre, néma gépekkel körülvéve erről a témáról 
beszélgettek. Természetesen az 1968. májusi forradalom nem ültette gya-
korlatba az önigazgatást, hanem csakhamar megtorpant — azt is mondhat-
nánk: mindjárt a küszöbön. De az önigazgatás eszméje behatolt az emberek 
tudatába, és előbb vagy utóbb, de újra felszínre fog kerülni.
 Végső soron ez a szellemiségét tekintve mélyen liberter forrada-
lom a jószerencséjét annak köszönhette, hogy talált egy jó szónokot: egy 
fiatal, 23 éves francia–német zsidó anarchistát, Daniel Cohn-Benditet, aki 
baráti csoportjával detonátorként hatott, és mire kitoloncolták Franciaor-
szágból, már a forradalom élő szimbólumává vált. „Dany” nem anarchista 
teoretikus; az eszmék mezején bátyja, Gaby, egy tanár a Saint-Nazaire Gim-
náziumból, felülmúlta őt érettségben és tudásban. De Danynek nagyobb 
ütőképessége volt, mint könyvismerete: benne a legmagasabb fokú liberter 
tűz égett. Született agitátornak és különös hatalmú szónoknak mutatta ma-
gát, egy közvetlen, realisztikus, szilárd, provokatív, mély benyomást keltő 
embernek demagógia vagy mesterkéltség nélkül. Emellett, mint egy igazi 
liberter, visszautasította, hogy vezető szerepet játsszon, kitartva amellett, 
hogy ő csak egy a többi militáns közül. Ő volt az első diáklázadást mozgató 
szellem Franciaországban, a Nanterre-i Egyetemen, és anélkül, hogy előre 
eltervezte volna, hozzájárult annak a gigantikus konfrontációnak a kirob-
banásához, amely az egész országot felrázta. A burzsoázia nem felejtette 
el neki ezt, még kevésbé a sztálinisták, akik „csirkefogónak” tartották őt. 
Mindketten tévednének, ha azt hinnék, megszabadultak tőle: nem számít, 
hogy jelen van-e vagy sem,22 ő mindig a sarkukban lesz.

22 Cohn-Benditet, aki bár Franciaországban született, német állampolgár volt, a de Gaulle-féle rezsim 
(1968 májusában) kitoloncolta, ettől kezdve pedig nem engedélyezték számára a Franciaországba való 
hazatérést.
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 Csak még egy szót zárásképpen. Ez a könyvecske, amely most [1970] 
jelenik meg az Egyesült Államokban angolul, hazájában az újjászületés hetei 
alatt best sellerré vált, és tíz nyelvre fordították le vagy fogják lefordítani. A 
szerző nem állítja, hogy ez érdem; de vajon mindez nem egy jel-e a sok közül 
arra, hogy az anarchizmus Franciaországban és az egész világon reneszánszát 
éli egy olyan forradalom révén, amely éppen, hogy csak most vette kezdetét? 
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(1.)
Ha ezzel a témával akarunk foglalkozni, több nehézségbe is beleütközünk. 
Kezdjük az elsővel. Mit értünk valójában „marxizmus” alatt? És melyik 
„marxizmusról” van szó? 
 Szükségesnek tartom mindjárt elmagyarázni, hogy amit a követke-
zőkben marxizmusnak nevezünk, az Marx és Engels összes írása. És nem a 
többé-kevésbé hűtlen követőiké, akik elbitorolták a „marxista” címkét. 
Mindenekelőtt ilyen a német szociáldemokrácia eltorzított (mondhatnánk 
azt is, elárult) marxizmusa.
Íme néhány példa: 
 A németországi szociáldemokrata párt első éveiben, még Marx ide-
jén, a szociáldemokraták a Volkstaat (népállam) jelszavát hirdették. Marx 
és Engels valószínűleg annyira boldog és büszke volt rá, hogy végre van egy 
tömegpárt Németországban, amelyik rájuk hivatkozik, hogy különös en-
gedékenységet tanúsítottak vele szemben. Bakunyin Volkstaattal szembeni 
heves és kitartó támadásaira, valamint a szociáldemokraták és a burzsoá 
radikális pártok közötti összejátszásokra volt szükség ahhoz, hogy Marx és 
Engels kötelességének érezzen elvetni egy ilyen jelszót és gyakorlatot.
 Jóval később, 1895-ben, amikor az idősödő Engels megírta elősza-
vát Marx Osztályharcok Franciaországban című híres munkájához, kidol-
gozta a marxizmus teljes revízióját reformista irányba, miközben a hang-
súlyt mindenekelőtt a választócédulák használatára helyezte, amely szerinte 
a hatalom megszerzésének ideális – még ha nem is egyedüli – módja lehet. 
Ezután Karl Kautsky lett Marx és Engels kétes követője. Elméletben úgy 
tett, mintha a forradalmi osztályharc keretein belül maradna, ugyanakkor 
csak pártja egyre opportunistább és reformistább működési gyakorlatát pa-
lástolta. Ugyanakkor Eduard Bernstein, aki szintén „marxistának” vallotta 
magát, több őszinteséget követelt Kautskytól, és nyíltan lemondott a szerin-
te idejétmúlt osztályharcról a választójog, a parlamentarizmus és a szociális 
reformok javára. 
 Kautsky ugyanakkor „teljesen helytelennek” tartotta azt a tételt, 
miszerint a szocialista tudat a proletár osztályharc szükséges és közvetlen 
következménye. Ha hinni lehetett neki, a szocializmus és az osztályharc 
nem egymást generáló jelenségek. Különböző előfeltételekből jöttek létre. 
A szocialista tudat a tudományból származott. De a tudomány hordozója 
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nem a proletariátus, hanem a burzsoá értelmiség lenne. A szocializmus az 
ő „közvetítésükkel” jutna el a proletárokhoz. Következésképpen: „A szocia-
lista tudat egy olyan elem, amit kívülről vezetnek be a proletariátus osztály-
harcába, nem pedig olyan, ami spontán módon ered belőle”.
 A német szociáldemokrácia egyetlen teoretikusa, aki hű maradt 
az eredeti marxizmushoz, Rosa Luxemburg volt. Persze sok taktikai en-
gedményt kellett tennie pártja vezetőinek. Nem merte Bebelt és Kautskyt 
nyilvánosan kritizálni. Csak 1910-ben került nyílt konfliktusba Kautsky-
val, amikor volt tanítómestere elvetette a politikai tömegsztrájk gondolatát. 
Luxemburg mindenekelőtt azt a szoros kapcsolatot igyekezett letagadni, 
amely az anarchizmus és a tömegek forradalmi spontaneitása között fenn-
áll, miközben az anarchistákat torz ábrázolással és rágalmakkal illette.1 És 
mindezt azért tette, nehogy megijessze azt a pártot, amelyhez meggyőző-
désből, és — ki kell mondanunk, mert ma már közismert — anyagi érde-
kekből is kötődött.2

 De eltekintve a különféle ábrázolásmódoktól, nem volt alapvető 
különbség az anarchoszindikalista általános sztrájk és Rosa Luxemburg 
„tömegsztrájkja” között. Épp így heves nézeteltérései — első ízben 1904-
ben Leninnel, utolsó alkalommal 1918 tavaszán a bolsevik hatalommal 
szemben — sem álltak messze az anarchizmustól. Ugyanez érvényes az 
1918. végi Spartacus-mozgalomról és a szocializmusról írt elképzeléseire is, 
melyet szerinte a munkástanácsoknak kell létrehozniuk alulról fölfelé való 
építkezés révén. Rosa Luxemburg az anarchizmus és az autentikus marxiz-
mus egyik kapcsolódási pontja.
 De ezt az autentikus marxizmust nem csak a német szociáldemok-
rácia torzította el. Nagymértékben Lenin változtatta meg, aki világosan 
megerősített néhány jakobinus és tekintélyelvű vonást, amelyek néhol — 
de semmiképp se mindenütt — Marx és Engels műveiben is megjelentek.3 
Ezt Lenin még egyfajta ultracentralizmussal is kibővítette, a Párt (nagy P 
betűvel) szűk és egyoldalú koncepciójával, és mindenekelőtt azzal az el-
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1 Lásd a könyvemet: Rosa Luxembourg et la spontanéité révolutionnaire [Rosa Luxemburg a forradalmi 
spontaneitásról]. Párizs, Flammarion, 1971.
2 Lásd Rosa Luxemburg Leveleit Léon Jogichés-hez, 2. kötet, Denoël–Gonthier, 1971.
3 Lásd Pour un marxmisme libertaire [Egy liberter marxizmusért] című könyvemben (Robert Laffont, 
1969.) a „La Révolution déjacobinisée” [„A jakobinustalanított forradalom”] című esszét.
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képzeléssel, miszerint a tömeg vezetői a hivatalos forradalmárok.4 Ezekből 
a fogalmakból nem sok található meg Marx írásaiban, ahol nem többek 
embrionális, ködös pontoknál. Ennek ellenére Lenin hevesen vádolta a szo-
ciáldemokratákat azzal, hogy becsmérlik az anarchistákat, és az Állam és 
forradalom című könyvecskéjében egy külön fejezetet szentelt annak, hogy 
elismeréssel adózzon nekik a forradalomhoz való hűségük miatt.

(2.)

Témánk megközelítése egy másik nehézséget is tartogat. Marx és Engels 
gondolkodásmódját elég nehéz megérteni, mert az fél évszázados munká-
juk során igen sokat fejlődött, hogy tükrözze koruk élő valóságát. Egyes 
modern értelmezőik — akik között egy katolikus papot is találunk — min-
den próbálkozása ellenére sem létezik marxista dogmatizmus. 
 Vegyünk néhány példát: 
 Az ifjú Marx, aki Ludwig Feuerbach filozófus tanítványa és huma-
nista volt, nagyon különbözik az érett Marxtól, aki Feuerbachhal szakítva 
egy meglehetősen merev tudományos determinizmus felé fordult. 
 A Neue Rheinische Zeitung [Új Rajnai Újság] Marxa, akinek egyet-
len vágya, hogy demokratának tekintsék, és aki szövetségre törekedett a 
haladó német burzsoáziával, kevéssé hasonlít az 1850-es kommunista, sőt 
blanquista Marxra, a permanens forradalom, a független kommunista po-
litikai cselekvés és a proletárdiktatúra megéneklőjére. 
 A következő évek Marxa, aki a nemzetközi forradalmat jóval ké-
sőbbre halasztja, és a British Museum könyvtárába zárkózik, hogy ott át-
adja magát a kiterjedt és békés tudományos kutatásnak, ismét teljesen 
különbözik az 1850-es lázadó Marxtól, aki hitt a küszöbön álló általános 
felkelésben.
 Az 1864–1869-es Marx, aki az I. Internacionáléban eleinte az egye-
sült munkások önzetlen és titkos tanácsadójának a szerepét játssza (a ku-
lisszák mögött), 1870-től hirtelen egy fölöttébb tekintélyelvű Marxszá válik, 
aki Londonból uralkodik az Internacionálé Főtanácsa felett.
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4 Uo. „La »socialisme« par en haut de Lénine” [„Lenin felülről vezérelt »szocializmusa«”] című esszé.
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 Az a Marx, aki 1871 kezdetén hevesen tiltakozik egy párizsi felkelés 
ellen, nem ugyanaz, mint aki nem sokkal később Polgárháború Franciaor-
szágban című híres feliratában az egekig magasztalja a Párizsi Kommünt 
(amelynek néhány vonását — csak úgy mellékesen megjegyezve — ideali-
zálja is).5

 Végül az a Marx, aki ugyanebben az írásában azt állítja, hogy a 
Kommün érdeme az államapparátus lerombolása és helyére a kommunális 
hatalom beiktatása, nem ugyanaz, mint aki A gothai program kritikájában 
arról igyekezett meggyőzni az olvasót, hogy az államnak még jóval a prole-
tárforradalom után is fenn kell maradnia.6

 Így tehát szó sincs arról, hogy az eredeti marxizmust, Marx és Eng-
els marxizmusát, homogén tömbnek tekintsük. Alá kell vetnünk egy alapos 
kritikai vizsgálatnak, és csak azokat az elemeket kell megtartanunk, ame-
lyek rokoni szálakkal kötődnek az anarchizmushoz.

(3.)

Most pedig egy harmadik nehézséggel találjuk magunkat szembe. Az an-
archizmus ugyanis még kevésbé alkot egységes tant, mint a marxizmus. 
Amint azt előző könyvemben [Anarchizmus — az elmélettől a gyakorla-
tig] kimutattam, a libertereket a tekintély elutasítása, az individuális dön-
tés elsőrendű fontossága kiváltképp arra ösztönzi — ahogy azt Proudhon 
Marxhoz írt levelében kifejezte —, hogy „dogmatizmusellenességet képvi-
seljenek”. A liberterek nézetei tehát sokszínűbbek, képlékenyebbek, nehe-
zebben megfoghatók, mint a tekintélyelvűnek tartott szocialistáké. Az anar-
chizmusnak különféle áramlatai léteznek: a liberter kommunisták mellett, 
akikkel kapcsolatban állok, vannak individualista anarchisták, kollektivista 
anarchisták, anarchoszindikalisták és az anarchizmus számos más válfajá-
hoz tartozók: erőszakmentes anarchisták, pacifista anarchisták, vegetáriá-
nus anarchisták stb.

183

5 Lásd La Révolution française et nous [A francia forradalom és mi] című könyvemben (Maspero, 1976.) 
a „Attention au nouveau Versailles!” [„Óvakodj az új Versailles-tól!”] című esszét.
6 Igaz, hogy a Kommünről szóló mű valójában az Első Internacionáléhoz intézett üzenet volt: Marxnak, 
aki tollat ragadott, figyelembe kellett vennie annak a munkásszervezetnek a különböző áramlatait, ahol 
az államista autoriterek vállvetve álltak a liberterekkel, és kénytelenek voltak nekik engedményeket ten-
ni, melyeket a későbbiekben visszautasítottak.
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 A probléma tehát az, hogy tudnunk kell, az anarchizmus melyik 
válfaját állítjuk szembe az eredeti marxizmussal, hogy megfejtsük, melyek 
azok a pontok, ahol a forradalmi gondolkodás két fő iskolája egyetérthet 
egymással, vagy épp nem. 
 Számomra egyértelműnek tűnik, hogy az anarchizmusnak a mar-
xizmustól legkevésbé távol álló változata a konstruktív, közösségi anar-
chizmus, a kollektív vagy kommunista anarchizmus. És egyáltalán nem 
véletlen, hogy éppen ez az, és csakis ez az, amit az előző könyvecskémben 
megkíséreltem felvázolni.

(4.)

Ha kicsit közelebbről megnézzük, nem nehéz megállapítani, hogy a múlt-
ban az anarchizmus és a marxizmus kölcsönösen befolyásolták egymást.
Errico Malatesta, a nagy olasz anarchista írta valahol: „A 19. század majd 
összes anarchista irodalmát átitatta a marxizmus”. 
 Tudjuk, hogy Bakunyin tisztelettel hajolt meg Marx tudományos 
képességei előtt, olyannyira, hogy A tőke első kötetének orosz fordításába 
kezdett. Barátja, az olasz anarchista Carlo Cafiero az összefoglalóját adta ki 
ugyanennek a műnek.
 Ugyanakkor Proudhon első könyve, a Mi a tulajdon? (1840) és 
mindenekelőtt nagy műve, A gazdasági ellentmondások rendszere vagy a 
nyomorúság filozófiája (1846) erős befolyást gyakoroltak a fiatal Marxra, 
még akkor is, ha nem sokkal később a hálátlan közgazdász kigúnyolta taná-
rát, és megírta ellene A filozófia nyomorúsága című epés művét.
 Veszekedésük ellenére Marx sokat köszönhetett Bakunyin nézete-
inek. Hogy ne ismételjük magunkat, elég kettőt felidézni belőlük: A felirat, 
amit Marx a Kommünről fogalmazott meg, nagyrészt bakunyini ihletésű, 
amint arra Arthur Lehning, a Bakunyin Archívum szerkesztője rámutatott; 
Marx Bakunyinnak köszönhette, hogy — mint azt már említettük — köte-
lességének tekintette elítélni szociáldemokrata társainak „Volkstaat” jelsza-
vát.
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(5.)

A marxizmus és az anarchizmus nemcsak kölcsönösen befolyásolták egy-
mást, de közös az eredetük is. Ugyanahhoz a családhoz tartoznak. Mate-
rialistaként nem hiszik, hogy az eszmék csak úgy egyszerűen az emberi 
agyban születnek. Csupán a tömegmozgalmak osztályharcban szerzett ta-
pasztalatait tükrözik vissza. Az első szocialista írók, az anarchisták éppúgy, 
mint a marxisták, inspirációikat egyaránt főképp a 18. század végi Nagy 
Francia Forradalomból merítették, majd pedig a francia munkások 1840-
től kezdődő erőfeszítéseiből, akiknek célja az volt, hogy megszervezzék ma-
gukat és harcoljanak a kapitalista kizsákmányolás ellen.
 Nagyon kevesen tudják, hogy 1840-ben Párizsban általános sztrájk 
volt. A következő években pedig virágzásnak indult a L’Atelier [A műhely] 
és a hozzá hasonló munkásújságok. Ugyanebben az évben – az egybeesés 
figyelemre méltó – jelentette meg Proudhon első memoárját Mi a tulajdon? 
címmel, négy évvel később, 1844-ben pedig az ifjú Marx híres és sokáig kia-
datlan Kézirataiban [Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből] megörökítette 
a párizsi munkásoknál tett látogatásának történetét, valamint azt a mély 
benyomását, amit ezek a kétkezi munkások tettek rá. A megelőző évben 
egy figyelemreméltó nő, Flora Tristan a munkásoknak ajánlotta L’Union 
ouvriére [A munkások szakszervezete] című művét, és elindította a Le Tour 
de France [A Tour de France] című újságot, hogy kapcsolatot teremtsen a 
városi munkásokkal.
 Ily módon a marxizmus és az anarchizmus kezdetben ugyanabból 
a proletárforrásból merített. És az újonnan létrejött munkásosztály befolyá-
sa alatt mindkettő ugyanazt a végcélt tűzte ki maga elé: a kapitalista állam 
megdöntését, valamint a társadalmi vagyon és a termelőeszközök mun-
káskézbe adását. Ez volt annak a későbbi kollektív egyetértésnek a bázisa, 
amely a marxisták és a bakunyinisták között létrejött az I. Internacionálé 
kongresszusán, röviddel az 1870-es porosz–francia háború előtt. Érdemes 
megjegyezni, hogy ez a megállapodás (az 1865-ben elhunyt) Proudhon 
utolsó, reakcióssá vált tanítványai ellen irányult. Ezek egyike, Tolain ragasz-
kodott a termelőeszközök magántulajdonának elképzeléséhez.
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(6.)

Az imént említettem, hogy a francia munkásmozgalom első szószólói bi-
zonyos mértékig a Nagy Francia Forradalomból merítették inspirációikat. 
Térjünk vissza erre a pontra egy kicsit részletesebben!
 A francia forradalmon középpontjában valójában két nagyon kü-
lönböző fajta forradalom állt, vagy ha úgy tetszik, két különböző, egymással 
ellentétes erő: az egyiket a burzsoázia balszárnya, a másikat a proletariátus 
(kisiparosok és bérmunkások) alkotta.
 Az előbbi tekintélyelvű, sőt diktatórikus, centralizált és elnyomó 
volt a kiváltsággal nem rendelkezőkkel szemben. A második demokratikus 
és föderalista volt, s ahogy ma mondanánk, munkástanácsokból, vagyis a 
Párizsi Kommün keretein belül egyesült 48 párizsi kerületből és a vidéki 
városok népi egyesületeiből állt.7 Nem félek kimondani, hogy ez a második 
erő lényegét tekintve „liberter” volt, mintegy az 1871-es Párizsi Kommün 
és az 1917-es orosz szovjetek előfutára, míg az elsőként említett erőt „ja-
kobinusnak” keresztelték el (jóllehet csak az események után, a 19. század 
folyamán). Ráadásul helytelenül, kétértelműen és mesterségesen. Az elne-
vezés egy párizsi népi klub, a Jakobinusok Társasága nevéből származik, 
ami maga is egy szerzetesrend apátságának nevét vette át, amelynek épüle-
tében a klubot létrehozták. Az osztályharc demarkációs vonala valójában a 
forradalmi burzsoázia és a kiváltsággal nem rendelkezők között húzódott a 
Jakobinusok Társaságán belül is. Egyszerűbben megfogalmazva, összejöve-
teleiken az egyik és a másik forradalmi irányzat tagjai mindig összeütközés-
be kerültek egymással. 
 A későbbi politikai szakirodalomban azonban a „jakobinus” szót ál-
talában a forradalmi burzsoá tradícióra használták, amely az országot és a for-
radalmat tekintélyelvű eszközökkel, felülről irányította, és a fogalmat az anar-
chisták éppúgy ebben az értelemben használták, mint a marxisták. Charles 
Delescluze például, a Párizsi Kommün Tanácsa jobboldali többségi szárnyá-
nak vezetője is „jakobinusnak”, Robespierre követőjének nevezte magát.
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7 Lásd La lutte des classes sour la Premiére République, 1793-1797 [Osztályharcok az Első Köztársaság 
idején, 1793-1797] című könyvemet (újrakiadás, 2 kötet, Gallimard, 1968.) és annak Bourgeois et bras-
nus, 1793-1795 [Burzsoák és csupasz karúak] című kivonatát (Gallimard, 1973.); s végül a fent idézett La 
Révolution française et nous [A francia forradalom és mi] című munkámat.
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 Proudhon és Bakunyin írásaikban elítélték a „jakobinus szellemet”, 
amelyet joggal tekintettek a polgári forradalmárok politikai örökségének. 
Másfelől azonban Marxnak és Engelsnek nehezére esett megszabadulni 
ettől a jakobinus mítosztól, amely a polgári forradalom hőseitől — köz-
tük Dantontól (aki valójában korrupt politikus és kettős ügynök volt) és 
Robespierre-től (aki kezdő diktátorként végezte) — lett híres és dicsőült 
meg. A libertereket, antiautoriter nézeteiknek hála nem csapta be a jako-
binizmus. Világosan megértették, hogy a francia forradalom nem csak az 
abszolút monarchia és a forradalmi polgárság polgárháborúja volt, hanem 
— valamivel később — a „jakobinizmus” és az egyszerűség kedvéért álta-
lam csak „kommunalizmusnak” nevezett jelenség közötti polgárháború is. 
Egy polgárháború, amely 1794 márciusában a Párizsi Kommün leveréséhez 
és a két városi elöljáró, Chaumette és Hébert lefejezéséhez, vagyis a népha-
talom megszüntetéséhez vezetett, pontosan úgy, mint ahogyan az októberi 
forradalom Oroszországban a gyári tanácsok felszámolásával végződött.
 Marx és Engels állandóan a jakobinizmus és a kommunalizmus kö-
zött ingadozott. Kezdetben dicsérték „a szigorú centralizáció 1793-as fran-
ciaországi példáját”. Jóval később azonban — már túl későn — 1885-ben 
Engels rájött, hogy megtévesztették őket, és hogy az említett centralizáció 
megnyitotta az I. Napóleon diktatúrához vezető utat. Volt, hogy egy ízben 
Marx azt írta, hogy a veszettek, az egykori pap, a baloldali, s a külvárosi 
munkáslakosság szónokaként tevékenykedő Jacques Roux követői voltak a 
„forradalmi mozgalom legfőbb képviselői”. Engels másutt ellenben azt állí-
totta, hogy az 1793-as proletariátus „tulajdonképpen csak felülről részesül-
hetett támogatásban”.
 Később aztán Lenin sokkal inkább jakobinusnak bizonyult, mint 
tanítói, Marx és Engels. Szerinte a jakobinizmus lett volna az „egyik 
csúcspont, ahová az elnyomott osztály a felszabadításáért folytatott harcá-
ban eljut”. Magát is előszeretettel nevezte jakobinusnak, és mindig hozzáté-
ve, hogy „olyan jakobinus, aki összetartozik a munkásosztállyal”.
 A mi következtetésünk ezzel kapcsolatban az, hogy az anarchisták 
képtelenek lettek volna kijönni a marxistákkal, hogyha az utóbbiak nem 
tisztították volna meg magukat végleg minden jakobinus befolyástól.

187



DANIEL GUÉRIN ANTOLÓGIA

(7.)

Most pedig foglaljuk össze az anarchizmus és marxizmus közötti legfőbb 
különbségeket:
 Először is, bár egyetértenek az állam végső eltörlésében, a marxis-
ták szükségesnek tartják, hogy a győzedelmes proletárforradalom után egy 
határozatlan időre új államot hozzanak létre, amit ők „munkásállamnak” 
neveznek: azt ígérik, hogy ez az állam, amit néha „félállamnak” is neveznek, 
végül elsorvad majd. Az anarchisták ezzel szemben kifogásolják, hogy az 
új állam még inkább mindenható és elnyomó lenne, mint a polgári állam, 
mivel az egész gazdaság az állam tulajdonába kerülne, és mert állandóan 
növekvő bürokráciája nem lenne hajlandó „elsorvadni”.
 Így aztán az anarchisták némiképp bizalmatlanok azokkal a fel-
adatokkal szemben, amiket a marxisták a lakosság kommunista kisebb-
sége számára küldetésként kijelöltek. Ha tanulmányoznák Marx és Engels 
szentírásait, jó okuk lenne kételyeket táplálniuk e téren. A Kommunista 
Kiáltványban olvashatjuk, hogy „a kommunistáknak nincsenek a proleta-
riátus más részeitől elkülönülő érdekeik”, és hogy „következetesen az egész 
mozgalom érdekeit képviselik”. „Elméleti koncepcióik” — esküdöznek a 
Kiáltvány írói — „a legkevésbé sem egyesek világmegváltó eszméin, sem 
mások légből kapott elméletein alapulnak. Ezek mindössze a létező osz-
tályharc, egy szemünk előtt zajló történelmi mozgás általános kifejeződé-
sei”. Igen, minden bizonnyal, és ebben az anarchisták egyet is értenek velük. 
De a következő idézet némileg kétértelmű és riasztó: „Elméletileg nekik (a 
kommunistáknak) megvan az az előnyük a proletár tömeg többi részével 
szemben, hogy világosan megértik a proletármozgalom feltételeit, előreha-
ladását és végső, általános eredményeit”. 
 Ez a határozott kijelentés akár azt is jelentheti, hogy a kommunis-
táknak ezen „előnyükből” fakadóan történelmi joguk van hozzá, hogy a 
proletariátus vezetését kisajátítsák. Ha ez így van, akkor ezt az anarchisták 
már nem helyeselnék. Ők ugyanis nem értenek egyet azzal, hogy magán 
a proletariátuson kívül létezhet élcsapat, ennélfogva úgy vélik, hogy nekik 
arra kell szorítkozniuk, hogy a proletariátus oldalán az önzetlen tanácsadók, 
a „katalizátorok” szerepét töltsék be, hogy segítsék a munkásokat saját erő-
feszítéseikben, azzal a céllal, hogy eljussanak a tudatosság magasabb fokára.
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 Ez elvezet bennünket a tömegek forradalmi spontaneitásának kér-
déséhez, amely egy tipikusan liberter fogalom. Proudhon és Bakunyin írá-
saiban valóban nagyon gyakran előfordulnak a „spontán” és a „spontane-
itás” szavak. De különös módon Marx és Engels írásaiban, legalábbis az 
eredeti német nyelvűekben sohasem tűnnek föl. A fordításokban ugyan e 
szavak időről időre felbukkannak, de ezek pontatlan közelítések. Valójában 
Marx és Engels csak a tömegek öntevékenységére (Selbsttätigkeit) hivatko-
zik, ami a spontaneitásnál jóval visszafogottabb fogalom. Egy forradalmi 
párt — fontosabb tevékenységeivel párhuzamosan — óvatosan elismerheti 
a tömegek bizonyos fokú „öntevékenységét”, de a spontaneitás más kérdés, 
s azzal a kockázattal jár, hogy veszélyezteti a párt vezető szerepre tartott igé-
nyét. Rosa Luxemburg volt az első marxista, aki német nyelvű írásaiban a 
spontan (spontán) szót használta, amit az anarchistáktól kölcsönzött, hang-
súlyozva a spontaneitás uralkodó szerepét a tömegmozgalomban. Elképzel-
hető, hogy a marxistáknak szorongató érzésük támad egy olyan társadalmi 
jelenséggel szemben, amely nem hagy elegendő teret feltételezett vezetőik 
beavatkozása számára.
 Az anarchisták számára továbbá kényelmetlen időről időre azt 
látni, hogy a marxisták igencsak szívesen a maguk javára alkalmazzák a 
polgári demokrácia eszközeit és fortélyait. Nemcsak a szavazást használják 
ki előszeretettel, amit az egyik legjobb eszköznek tartanak a hatalom meg-
szerzéséhez, de az is előfordul, hogy örömmel kötnek aljas választási paktu-
mokat a burzsoá liberális vagy radikális pártokkal, amikor úgy gondolják, 
hogy ilyen szövetségek nélkül nem sikerülne parlamenti mandátumokat 
szerezniük. Az anarchistáknak bizonyosan nincs metafizikai rettegésük a 
szavazóurnáktól, mint ahogyan azt az emberek túlságosan is hajlamosak 
képzelni. Proudhont egyszer beválasztották az 1848-as nemzetgyűlésbe; 
egy másik alkalommal támogatta egy progresszív orvos, Raspail jelölését 
a köztársasági elnöki posztra. Később azonban, a II. Császárság időszaká-
ban, lebeszélte a munkásokat arról, hogy jelölteket állítsanak a választáso-
kon. Számára ez egyszerűen szituációfüggő volt: helytelenítette a császári 
rendszerre tett mindenfajta hűségesküt. Egy másik alkalommal a spanyol 
anarchisták sem tanúsítottak merev elutasító álláspontot a — „népfront” 
hatalomra jutását eredményező — 1936. februári választásokon való rész-
vétellel kapcsolatban. Eltekintve azonban e ritka kivételektől, az anarchisták 
egészen más utakon járnak, hogy legyűrjék kapitalista ellenfeleiket: direkt 
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akció, szakszervezeti cselekvés, munkásautonómia, általános sztrájk.
 Most elérkeztünk a dilemmához: termelőeszközök államosítá-
sa vagy munkások általi ellenőrzése? Marx és Engels itt ismételten kitér a 
kérdés elől. 1848-ban A Kommunista Kiáltványban, amelyet közvetlenül 
a francia államszocialista Louis Blanc ihletett, bejelentették szándékukat, 
miszerint „minden termelőeszközt az állam kezébe összpontosítanak”. Az 
„állam” fogalma alatt azonban ők a „vezető osztállyá szervezett proletariá-
tust” értették. De akkor mi az ördögért nevezik ezt a fajta proletárszerve-
ződést „államnak”?! És miért bánják meg ezt jóval később, és kapcsolnak 
hozzá 1872 júniusában egy előszót a Kiáltvány újrakiadásához, amelyben 
felülvizsgálják 1848-as sommás államszemléletüket, hivatkozva az 1871-
es Kommünről szóló feliratra, ahol ettől kezdve a kifejezés a „termelők 
önigazgatása”?  Kétségtelen, hogy szükségét érezték annak, hogy ezt az en-
gedményt megtegyék az Internacionálé anarchista szárnyának. 
 Rá kell mutatni azonban, hogy Marx sosem vizsgálta meg részle-
tesen, hogyan működhetne a munkásirányítás, míg Proudhon számtalan 
oldalt szentelt neki. Ő, aki életét munkásként kezdte, tudta, miről beszél; 
gondos figyelemmel kísérte az 1848-as forradalom alatt létrejött „munkás-
egyesüléseket”. Marx hozzáállásának oka valószínűleg az volt, hogy lenéző-
en „utópisztikusnak” tartotta ezt a kérdést. Napjainkban az anarchisták vol-
tak az elsők, akik újra napirendre tűzték a „munkásellenőrzést”,8 legalábbis 
Nyugat-Európában, ahol ez annyira divatossá vált, hogy azóta boldog-bol-
dogtalan magáévá teszi, rehabilitálja és átalakítja.
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(8.)

Elevenítsük fel most, hogy az anarchisták és marxisták politikai születésük 
óta hogyan kerültek egymással konfliktusba.
 Az első követ Marx és Engels hajította el Max Stirner ellen irányuló 
másodrendű könyvükkel, A német ideológiával,9 amely egy kölcsönös fél-
reértésen alapul. Stirner nem hangsúlyozza eléggé világosan, hogy ő az Én, 
az „Egyedinek” tekintett egyén felmagasztalásán túl az „Egyedi” másokkal 
való önkéntes társulását, vagyis egy új típusú, a föderatív szabad választá-
son és az elszakadás jogán alapuló társadalom létrehozását támogatja. Ezt a 
gondolatot később Bakunyin és végül maga Lenin is átveszi, amikor a nem-
zeti kérdést tárgyalja. A maguk részéről Marx és Engels félreértelmezték 
Stirner kommunizmus elleni kirohanásait, amelyeket reakciós ihletésűnek 
véltek, holott Stirner valójában a kommunizmus egy igen sajátos fajtája, a 
korabeli utópista kommunisták — például Weitling Németországban vagy 
Cabet Franciaországban — „otromba” államkommunizmusa ellen lármá-
zott, mert joggal tartotta úgy, hogy ez a fajta kommunizmus veszélyezteti 
az egyéni szabadságot. 
 Ezután következett, mint már említettük, Marx dühödt támadása 
Proudhon ellen, részben ugyanezen okokból: Proudhon a korlátozott sze-
mélyi tulajdont dicsőítette, mivel ebben látta a személyes szabadság garan-
ciáját. Amit Marx nem értett meg, az az, hogy Proudhon a nagyipar, más 
szóval a kapitalista szektor esetében a kollektív tulajdon pártján áll. Nem ő 
jegyezte-e meg Jegyzetfüzeteiben [Carnets], hogy a „kisipar éppolyan osto-
baság, mint a kisiparos kultúra”? A modern nagyipar esetében határozottan 
a kollektivizmus híve. Az általa munkásvállalatoknak nevezett vállalatok-
nak az ő szemében jelentős szerep jutna, mégpedig a nagy munkaeszközök 
kezelésében, úgymint a vasút, a nagy feldolgozóipari, bányászati, kohászati, 
tengeri stb. termelés irányítása.
 Másrészt Proudhon élete vége felé a De la capacité politique des 
classes ouvriéres [A munkásosztály politikai kapacitásáról] című írásában el-
kötelezte magát a munkásosztály polgári társadalomtól való teljes elszaka-
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dása, vagyis az osztályharc mellett. Ez nem akadályozta meg Marxot abban, 
hogy a proudhonizmust hamisan kispolgári szocializmusnak nevezze.
 Most pedig elérkeztünk Marx és Bakunyin heves és alávaló vitá-
jához az I. Internacionálé kebelében. Bizonyos mértékig itt is félreértés 
történt. Bakunyin szörnyen autoriter terveket tulajdonított Marxnak, mi-
szerint a munkásmozgalom feletti uralomra szomjazik, s ennek jellegét va-
lószínűleg kissé eltúlozta. Ennél is megdöbbentőbb azonban, hogy Bakuny-
in e téren prófétának bizonyult. Nagyon tiszta látomása volt a távoli jövőről. 
Előre látta egy „vörös bürokrácia” színre lépését, valamint megérezte azt a 
zsarnokságot, amit egy nap a III. Internacionálé vezetői fognak gyakorolni 
a világ munkásmozgalma fölött. Marx aljas rágalmakkal vágott vissza, és 
az 1872. szeptemberi hágai kongresszuson megszavaztatta a bakunyinisták 
kizárását. 
 Ezzel az anarchizmus és a marxizmus közti kapcsolat megszakadt: 
ez katasztrofális esemény volt a munkásosztály számára, mivel mindkét 
mozgalomnak szüksége lett volna a másik elméleti és gyakorlati hozzájáru-
lására.
 Az 1880-as években meghiúsult az a kísérlet, hogy egy tisztán an-
archista Internacionálét hozzanak létre. Jó szándékban nem volt hiány, de 
a munkásmozgalomtól szinte teljesen elszigetelődtek. Ugyanakkor Német-
országban a szociáldemokrácia térnyerésével, Franciaországban pedig Jules 
Guesde Munkáspártjának megalapításával a marxizmus rohamos fejlődés-
nek indult.
 Később a különböző szociáldemokrata pártok egyesültek, hogy 
megalapítsák a II. Internacionálét. Ennek egymást követő kongresszusain 
élénk összeütközésekre került sor a liberterekkel. 1893-ban Zürichben a 
holland liberter szocialista Domela Nieuwenhuis heves szavait, melyek izzó 
lyukakat fúrtak a német szociáldemokrácia testébe, kifütyüléssel fogadták. 
1896-ban Marx lánya, Aveling asszony és a francia szocialista vezető, Jean 
Jaurés sértegették és elzavarták azt a néhány anarchistát, akiknek külön-
böző munkásszervezetek küldöttjeiként sikerült bejutniuk a kongresszusra. 
Igaz, hogy az anarchista terrorizmus, amely 1890 és 1895 között tombolt 
Franciaországban, nem csekély mértékben járult hozzá az anarchistákkal 
szembeni hisztérikus elutasításhoz, akiket ettől kezdve „banditáknak” te-
kintettek. Ezek a félénk és a legalitást szem előtt tartó reformisták nem vol-
tak képesek megérteni a terroristák forradalmi indítékait, erőszakhoz való 
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folyamodásukat, mint a gyűlölt társadalom elleni feltűnést keltő tiltakozás 
formáját.
 1860-tól 1914-ig a német szociáldemokrácia és (még inkább) a 
német munkásszakszervezetek súlyos gépezete kivetette magából az an-
archizmust: még Kautskyt is, amikor szót emelt a tömegsztrájkok mellett, 
a bürokraták „anarchizmussal” gyanúsították. Franciaországban ennek az 
ellenkezője történt. Jaurés választási és parlamenti reformizmusa annyira 
taszította a haladó szellemiségű munkásokat, hogy hozzákezdtek egy igen 
harcias forradalmi szindikalista szervezet, az 1914 előtti évek nevezetes 
CGT-jének a megalapításához. Ennek úttörői: Fernand Pelloutier, Émile 
Pouget és Pierre Monatte az anarchista mozgalomból érkeztek.
 Az orosz, majd később a spanyol forradalom elmélyítették az anar-
chizmus és a marxizmus közti szakadékot, amely szakadék már nem csak 
ideológiai, hanem különösen véres is volt. 
 Az anarchizmus és a marxizmus közötti kapcsolatok múltbeli tör-
ténetéről szóló töprengések lezárásaképp a következő megjegyzéseket kell 
még tennünk:
1. Egyes Marx-kutatók, mint például Maximilian Rubel Franciaországban, 
bizonyos mértékben elfogultak, amikor Marxot „liberternek” állítják be.
2. Egyes szektás és szűklátókörű anarchisták, mint például Gaston Leval 
Franciaországban, bizonyos mértékig alvakultak a szenvedélytől, amikor 
ördögként gyűlölik Marxot. 
 Én valahol e két extrém álláspontú férfi közt akarok állást foglalni, 
akik egyébként a barátaim.

(9.)

És mi a helyzet a jelennel?
 Napjainkban kétségtelenül a liberter szocializmus reneszánsza zaj-
lik, s aligha kell emlékeztetnem Önöket, hogy ez a reneszánsz 1968 máju-
sában Franciaországban kezdődött. Ez a legspontánabb, legváratlanabb, a 
legkevésbé előkészített felkelés volt. A szabadság vad szele fújt át országun-
kon, mely annyira pusztító és egyben annyira alkotó is volt, hogy semmi 
sem maradhatott pontosan ugyanolyan, mint amilyen korábban volt. Az 
élet megváltozott, vagy ha úgy tetszik, mi változtattuk meg az életet. De 
hasonló újjászületés zajlott le az egész forradalmi mozgalom általános rene-
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szánszában és konkrétan a diákok körében is. Ennek köszönhetően aligha 
vannak már vastag válaszfalak a liberter mozgalmak és a magukat „mar-
xista-leninistáknak” vallók között. Sőt, bizonyos nem szektás átjárhatóság 
is van e különböző mozgalmak között. Fiatal franciaországi elvtársak a „te-
kintélyelvű” marxista csoportokból átmennek az anarchista csoportokba, 
vagy épp fordítva. Maoisták egész csoportjai hullanak szét a liberter be-
folyás nyomán, vagy húzza őket magához a liberter vonzerő. Az anarchis-
ta írások és teóriák hatására még a kisebb trockista csoportok is fejlődnek 
bizonyos nézeteiket illetően, s felhagynak számos előítéletükkel. Az olyan 
emberek, mint Jean-Paul Sartre és barátai havi folyóiratukban anarchista 
nézeteket fejtegetnek, és egyik legutóbbi cikkük címe: „Adieu, Lenin”. Ter-
mészetesen még mindig vannak olyan tekintélyelvű marxista csoportok, 
amik különösen anarchistaellenes beállítottságúak, éppúgy, ahogyan még 
mindig találhatunk olyan anarchista csoportokat, amik továbbra is erősen 
antimarxisták.
 Franciaországban a Liberter Kommunista Szervezet (OCL)10 ma-
gát az anarchizmus a és a marxizmus határán állóként pozícionálta. A klasz-
szikus anarchistáikkal együtt az antiautoriter áramlathoz tartoznak, amely 
az I. Internacionáléig nyúlik vissza. Közös pont ugyanakkor a marxistákkal, 
hogy mindketten a proletariátus osztályharca és a burzsoá-kapitalista ha-
talom megdöntéséért folytatott harc mellett kötelezték el magukat. Egyfe-
lől a liberter kommunisták arra törekedtek, hogy felelevenítsék mindazt, 
ami konstruktív volt a múltbeli anarchista hozzájárulásban (mellékesen 
meg kell jegyeznem, hogy ez volt a célja előző könyvem, az Anarchizmus, 
valamint a négy kötetes Ni Dieu, ni Maître [Sem Istent, sem urat!] című 
anarchizmus antológiának a kiadásával11). Másfelől a liberter kommunis-
ták nem utasították el Marx és Engels örökségének azon részeit, amelyek 
számukra még mindig érvényesnek és gyümölcsözőnek, s a jelen szükség-
leteinek szempontjából relevánsnak tűntek.
 Erre példa a fiatal Marx 1844-es Kézirataiban szereplő elidegene-
dés fogalma, amely jól illeszkedik az anarchisták egyéni szabadságról al-
kotott elképzeléseihez. Hasonlóképpen az az állítás, hogy a proletariátus 

10 75020 Párizs, Rue des Vignoles 33.
11 Petite Collection Maspero, 4 kötet, 1970.
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felszabadítása csakis magának a proletariátusnak a munkája lehet, nem pe-
dig olyan meghatalmazottaké, akikről A Kommunista Kiáltványban és az I. 
Internacionálé kongresszusának határozataiban szó esik. Ugyanez vonat-
kozik a kapitalizmus iránymutató elméletére is, amely még ma is a kapita-
lista gépezet működésének megértéséhez szükséges egyik kulcsot jelenti. És 
végül a dialektika és a történelmi materializmus híres metódusára, amely 
ma is a múlt és a jelen eseményeinek megértését elősegítő egyik vezérfonál. 
Egyetlen szükséges feltétel azonban van: ezt a módszert nem szabad mere-
ven, mechanikusan alkalmazni, sem ürügyként használni a harcról való le-
mondásra, mondván, hiányoznak a forradalom anyagi alapjai, ahogyan azt 
a sztálinisták Franciaországban mentségként hozták fel három alkalommal 
is, 1936-ban, 1945-ben és 1968-ban. Emellett a történelmi materializmust 
nem szabad egyszerű determinizmussá redukálni; az ajtót szélesre kell tárni 
az egyéni szabad akarat és a tömegek forradalmi spontaneitása előtt. 
 Ahogy azt a liberter történetíró, H. E. Kaminski Bakunyinról írt 
kiváló könyvében kifejezte, az anarchizmus és a marxizmus szintézise 
nemcsak szükséges, de elkerülhetetlen is. „A történelem” — teszi hozzá 
Kaminski — „maga köti meg a kompromisszumait”. 
 Hozzá szeretném fűzni — és ez lesz a saját konklúzióm —, hogy a 
liberter kommunizmus, ami ennek a szintézisnek a gyümölcse, kétségkívül 
sokkal jobban kifejezné a haladó munkásoknak, a ma „munkásbaloldal-
nak” nevezett csoportnak a legmélyebb (még ha néha nem is teljesen tuda-
tos) vágyait, mint az elfajzott, tekintélyelvű marxizmus vagy az elavult és 
megkövesedett, régi vágású anarchizmus.

/A fordítás alapjául Daniel Guérin Anarchism and Marxism című írása szol-
gált, mely eredetileg New Yorkban jelent meg franciául 1973. november 6-án, 
s amelyet 1981-ben Andy Carloff fordításában és a Cienfuegos Press jóvoltá-
ból angolul is kiadtak./
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KONKLÚZIÓ: NÉHÁNY ELOSZLATANDÓ ILLÚZIÓ
(…) Befejezésül néhány különösen veszélyes eloszlatandó illúzió maradt 
hátra.

1.

Az egyik ilyen illúzió a fasizmust illetően azt állítja, hogy az — dacára az 
általa ihletett horrornak — egy progresszív politikai jelenség, egy futólagos, 
mégis szükséges, habár fájdalmas epizód. Meggondolatlan próféták tízszer, 
százszor is kijelentették a fasiszta diktatúra közelgő és elkerülhetetlen ösz-
szeomlását Olaszországban vagy Németországban a győzelmes forradalom 
szélrohamai alatt. Azt állították, hogy a fasizmus, miáltal a legmagasabb 
fokra tornássza az osztályellentéteket, előmozdítja a proletárforradalom 
óráját, sőt — mint azt egy sztálinista rossz humorérzékkel állította — „a 
proletariátus csak a fasiszta diktatúra poklán keresztül átkelve képes meg-
hódítani a hatalmat”.1

 Az események azonban tragikusan világossá tették, hogy a pillanat, 
amikor a munkásosztály engedi a fasiszta hullámot maga fölé kerekedni, az 
a szolgaság és a tehetetlenség hosszú periódusának kezdetét jelenti — egy 
hosszú periódusét, mely alatt a szocialista, sőt a demokratikus eszméket 
nem pusztán a köztéri emlékművek talapzatáról és a könyvtárakból törlik 
ki, hanem ami még súlyosabb, gyökerestül kiirtják az emberi agyakból is. Az 
események bebizonyították, hogy a fasizmus fizikailag megsemmisít min-
den diktatúrájával szembenállót, tekintet nélkül rá, hogy az mennyire mér-
sékelt, továbbá azt is, hogy vákuumot hoz létre maga körül és hagy hátra 
maga mögött.
 Mi áll emögött a rendkívüli túlélési képesség mögött, amely önma-
gát kivéve mindent megsemmisít, s évekig állja a sarat mindennel és min-
denkivel szemben dacára belső ellentmondásainak, valamint a tömegek 
nyomorának és elégedetlenségének?

A diktatúra hatalma mindenekelőtt annak rendkívüli centralizációján 
nyugszik. Egy ilyen rezsim — jegyzi meg egy francia újság — „valódi ter-
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1 Vö.: Magyar Lajos: Qu’est-ce que le Fascisme? In: Cahiers du Bolchevisme. 1933. december 15.
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mészeténél fogva” képtelen „elviselni a föderalizmus vagy az autonómia 
legapróbb nyomát. Mint a Konvent, mint Napóleon, teljes centralizációra 
kell törekednie, ennek a rendszernek a logikus következményére és olyan 
szükségszerűségre, amellyel tartósságát biztosíthatja.”2 Mussolini és Hitler 
a végsőkig megszilárdítja a központi kormányzat tekintélyét és elnyomja az 
individualizmus leghalványabb maradványát is. Olaszországban a tartomá-
nyi kormányzók hatalma jelentősen megnőtt. „Nyilvánvalóvá kell tenni” — 
tájékoztat a Ducétól származó egyik közlemény —, „hogy a tekintély nem 
lehet megosztott. (…) A tekintély egyedüli és oszthatatlan. Ha nem ilyen 
lenne, egy szervezetlen állapotba esnénk vissza.”3

 Németországban a tizenhét „államot”, melyeknek a weimari al-
kotmány értelmében joguk volt önálló kormányzatra és parlamentre, fo-
kozatosan elnyomták és átváltoztatták a birodalom puszta tartományaivá, 
melyeket közvetlenül igazgattak a központi kormányzat, a Statthalter kép-
viselői. Központosító munkáját magasztalva Hitler azzal dicsekszik, hogy 
„megadta a népnek az alkotmányt, amely azt erőssé teszi.”4

 Marx a maga idejében örülhetett, mert a végrehajtó hatalom, mi-
közben egyre koncentráltabbá vált, egyúttal maga ellen összpontosította 
a pusztítás minden erejét.5 És bizonyos követői is, mint például Edouard 
Berth, aki a dialektika kissé túlságosan is egyszerű felfogásával úgy képzel-
te, hogy a végsőkig való centralizációval a fasizmus automatikusan a forra-
dalom javára dolgozik.6 De a fasizmus azzal egyidejűleg, hogy centralizál, a 
legradikálisabb módon elpusztítja magukat a „pusztító erőket”. 
 Tulajdonképpen a fasizmus a modern államok által alkalmazott 
rendőri elnyomást a tökéletesség legmagasabb szintjére emelte. A politikai 
rendőrséget egy valóban tudományos szervezetté tette. Az olasz Ovra, a né-
met Gestapo — valódi „államok az államban”, a társadalom minden osztá-
lyába, sőt minden lakóházba elérő csápokkal, óriási pénzügyi és anyagi for-
rásokkal és korlátlan hatalommal — szó szerint olyan pozícióban vannak, 
hogy születésük pillanatában megsemmisítenek minden ellenzéki kísérle-
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2 Temps. 1933. április 17.
3 Idézi Volpe, Gioacchino: Histoire du Mouvement fasciste. (franciául), Róma, 1935.
4 Temps. 1936. január 28.
5 Marx, Karl: Louis Bonaparte brumaire tizennyolcadikája. In. MEM. 8. kötet. 101–196.
6 Berth, Edouard: Enfin nous avons Hitler. In: Revolution Proletarienne. 161–162. sz., 1933.
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tet, bárhol is tűnjék az fel. Képesek letartóztatni bárkit bármikor, akit csak 
akarnak, „eldugni” egy lakatlan szigetre vagy egy koncentrációs táborba, 
sőt a tárgyalás látszata nélkül akár ki is végezni őt. 
 Valaki az ilyen rezsimet úgy jellemezte, mint egy „lecsiszolt gránit-
falat, amelyen a kéz nem talál kapaszkodót”.7 A Temps tudósítójának lega-
lább részben igaza volt, amikor azt írta Olaszországról: „Az ellenzék telje-
sen eltűnt. (…) A totalitárius állam rendszerében nem lehetséges ellenséges 
érzületű propaganda.”8 És Goebbelsnek szintén, amikor kijelentette: „A re-
zsim ellenségeit teljesen levertük; az egész országban nincs már semmiféle 
említésre méltó ellenzék sem.”9

A rendőri elnyomás ezen módszereihez adódik hozzá a „kikényszerített 
egységnélküliség, szétszórtság és kiszolgáltatottság” állapota, amelyben a 
fasizmus a munkásosztályt tartja.10 Persze nem sikerült elnyomnia az osz-
tályharcot, amely egy szociológiai jelenség, s nem adatik meg egyetlen re-
zsim számára sem — legyen az bármennyire is tökéletes —, hogy eltiporja 
azt. Az osztályharc a föld alatt folytatódik tovább. Ha első pillantásra nem 
ismerhető fel, az azért van, mert a megszokottól némileg eltérő formákat 
ölt. Például a köznép demagógiájában nyilvánul meg a „fasizált” vagy „glei-
chschaltolt” szakszervezetekben stb. stb. Persze sem Olaszországban, sem 
Németországban nem dicsekedhet azzal a rezsim, hogy a proletariátus egé-
sze vele van; éppen ellenkezőleg. Maga Mussolini kénytelen volt bevallani: 
„Nem mondhatnám, hogy az összes munkás velem van. (…) Ők állandóan 
zúgolódnak.”11 Németországban a gyárak „bizalmi tanácsainak” megválasz-
tása kétszer is (1934 áprilisában és 1935 áprilisában) fájdalmas vereséget 
jelentett a rezsim számára.
 Dr. Ley későbbi vallomása szerint 1934-ben a választók alig 40%-a 
szavazott.12 1935-ben a választók legalább 30%-a távol maradt vagy ellenük 
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7 A metafora Elie Halevy egyik újságcikkéből származik. Meséltek nekem róla, de én képtelen voltam 
fellelni a pontos hivatkozást.
8 Temps. 1934. március 25.
9 Temps. 1935. január 2. és 3.
10 Trockij, Lev Davidovics: What Next? 1932.
11 Benito Mussolini nyilatkozata egy angol újságírónak, mint arról tudósít Henri de Kérillis: Une Enque-
te en Italie fasciste. In: Echo de Paris. 1933. október 6–16.
12 Ley, dr. Robert: Press communique. 1935. április 27.
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szavazott.13 1936-ban, 1937-ben és 1938-ban a választásokat elővigyázatos-
ságból „elnapolták”, 1938 júniusában pedig úgy döntöttek, hogy a „mun-
kásbizalmiakat” a továbbiakban nem választják, hanem a vállalat feje fogja 
kinevezni őket.
 Ennek a lappangó elégedetlenségnek azonban szinte lehetetlen 
megtalálnia, miképpen fejezze ki önmagát, vagy hogy hogyan szerveződ-
jön. A munkásosztály atomizált és szétesett. Igaz, hogy itt-ott feltűntek til-
takozó mozgalmak, de ezeket azonnal elfojtották. Elszigetelt üzemekre kor-
látozódtak, és tudva levő volt, hogy az a néhány munkás hol fog találkozni 
az üzemeken kívül; minden egyes gyárban a munkások azt hiszik, hogy 
egyedül vannak az ellenállásban. Nem csak azért, mert a különböző gyá-
rak munkásai közti kötelékeket széttörték, hanem mert a nagyvállalatokon 
belül megszűntek a különböző részlegek alkalmazottai közti kapcsolatok, 
és ezeket nagyon nehéz újra létrehozni.14 Sőt, amikor az illegális szakszer-
vezetek embriói hősies erőfeszítések útján létrejöttek, azokat szinte mindig 
csírájukban fojtották el.15

 Kétségkívül vannak militáns szocialisták és kommunisták, akik 
életüket kockáztatva illegális röplapokat terjesztenek, de ők csupán egy hő-
sies és állandóan megtizedelődő falanx. A munkások csak akkor hagynak 
fel passzivitásukkal, amikor egy külföldi esemény rádöbbenti őket, hogy 
nincsenek egyedül, hogy a határokon túl más munkások is küzdenek (…). 
Ilyen például az 1936. júniusi sztrájk Franciaországban, amely – a fasisz-
ta sajtó azon törekvése ellenére is, hogy minimalizálja annak jelentőségét 
– komoly visszhangra talált Olaszország és Németország munkásainak 
körében. 1937. április 18-án Rudolf Hess egy erőszakos antikommunista 
beszédet tartott Karlsruhéban, melyet az Information [Tájékoztatás] berlini 
tudósítója a következőképpen kommentált: „Németországon belül ez a be-
széd arra irányul, hogy véget vessen azoknak a beszélgetéseknek, amelyek 
a birodalom néptömegeinek körében a cenzúra ellenére is megindultak a 
Blum-kabinet által kihirdetett 40 órás munkahétről szóló törvény és az új 
szociális törvények eredményeképpen.”16
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13 Bulletin Quotidien. 1935. május 14.
14 Fascisme. In: Bulletin d’Information de la Federation Internationale des Transports, Amszterdam, 1936. 
január 11.
15 Vö.: a Wuppertal-üggyel Németországban. In: Populaire. 1936. február 24. és március
16 Information. 1937. április 20.
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És miközben a fasizmus olyan helyre dugja felnőtt ellenlábasait, ahol nem 
képesek ártani neki, a fiatalokra ráerőszakolja magát és a saját képmására 
formája őket. „Az engesztelhetetlenek generációját a természeti törvények 
megsemmisítik” — örvendezik Mussolini. „Itt jön már az új generáció!”17 
Volpe sóvárogva beszél a „szűz anyagról, amelyet még nem érintettek meg 
a régi ideológiák.”18 „A jövőnket a német ifjúság képviseli” — deklarálja 
Hitler. „Belé fogjuk oltani a saját szellemünket. Ha az idősebb generáció 
képtelen hozzászokni ehhez, akkor elvesszük tőlük a gyermekeiket (…).”19 
„Bele akarjuk nevelni alapelveinket a gyerekekbe már a legfiatalabb koruk-
tól kezdve.”20

 Goebbels pedig kijelenti: attól kezdve, hogy az ifjúság Hitler mö-
gött áll, a rezsim elpusztíthatatlan lesz.21 A gyerekeket Németországban 
négyévesen, Olaszországban pedig hatévesen elszakítják a családjuktól, be-
sorozzák őket a fasizmus militarizált alakulataiba, és intenzíven táplálják 
őket propagandával. A diktatórikus állam a kezükbe ad egy egyszerű újsá-
got vagy tankönyvet, és a lelkesültség és fanatizmus hihetetlen légkörében 
neveli őket. 
 Ez a gyakorlat eléri a célját. Olaszországban az eredmények kéz-
zelfoghatók: „A fiatalság ezentúl már képtelen szocialista vagy kommunis-
ta eszméket elgondolni” — írja Gentizon.22 Egy militáns munkás, Feroci, 
megerősíti ezt: „Egy ifjúság, amely soha nem olvas munkásújságot, soha 
nem vesz részt munkásgyűlésen és nem tud semmit a szocializmusról és a 
kommunizmusról (…), olyan (…), amilyen Mussolini rendszerének valódi 
erejét képezi.”23 Németországban az eredmények még ennél is rosszabbak.24

 Kétségtelen, hogy van valami, amit a fasiszta nevelés nem tud el-
fojtani, és amit nem szükséges tanulni: az osztályösztönt. Nincs az a propa-
gandamennyiség, amely valaha is megakadályozhatna egy fiatal munkást, 
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17 Benito Mussolini 1927. május 26-i beszéde
18 Volpe, Gioacchino: i.m.
19 Adolf Hitler 1933. június 18-i beszéde
20 Adolf Hitler 1935. szeptember 13-i beszéde
21 Temps. 1933. július 13.
22 Gentizon, Paul: Temps. 1934. március 25.
23 Feroci: Unser Wort. 1933. december közepe
24 Lásd Stuard Engstrand Printemps Norvegien 1940 (Norvég tavasz, 1940) című csodálatos regényét, 
amely 1944-ben jelent meg Londonban francia nyelven.
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hogy kizsákmányoltnak érezze magát. Pietro Nenni — miközben távol áll 
attól, hogy azt állítsa, a feketeinges ifjúságnak már sikerült megszabadítania 
magát a fasiszta befogástól — leszögezi, hogy Olaszországban „számos fia-
talember szocialista, anélkül, hogy ezt tudná, illetve hogy az akarna lenni.”25 
Az Il Maglio [A Kalapács], a torinói fasiszta szakszervezetisek hetilapja ar-
ról panaszkodik, hogy az ifjúság köreiben bizonyos fokú értetlenség tapasz-
talható a fasiszta „szakszervezetiséget” illetően. „Természetes, hogy vannak 
fiatalok, akik — miközben felismerik, hogy az osztályharc minden formájá-
nak megszüntetése abszolút szükségszerű (…) — még hisznek benne, hogy 
a munkásság anyagi érdekei jobban biztosíthatók sztrájkok, illetve olyan 
harci eszközök útján, amelyeket a közelmúltig alkalmaztak a munkaügyi 
konfliktusok során (…).”26

Németországban úgyszintén van számtalan fiatalember, akik szó szerint 
hittek benne, hogy a Harmadik Birodalom az ő államuk lesz, és akik ehe-
lyett a régi kapitalista kizsákmányolás megerősítésének voltak szemtanúi, s 
keserűen csalódni kényszerültek. De a fiatalok számára mindkét országban 
különösen nehéz — tekintettel a kapott szellemi képzésre — megszabadul-
ni azoktól a hamis eszméktől, amelyeket beléjük sulykoltak, tisztázni láza-
dásukat, és útmutatás nélkül maguknak elvégezni a szocialista cselekvés és 
gondolkodás évszázados munkáját. Felébresztett zavaros osztályöntudatuk 
néhányukat a fasizmus vagy a nemzetiszocializmus „balszárnyára” vezet; 
ettől azonban még nem lesznek militáns forradalmárokká.
 Természetesen családjaik képesek — egy bizonyos fokig — harcol-
ni otthonukban a fasiszta oktatók befolyása ellen. De az állam résen van; a 
gyerek minden szabad órájában házon kívül van, és szisztematikusan buj-
togatják általában véve a „felnőttek” és különösen saját szülei ellen. Igen 
gyakran egy tragikus konfliktus választja szét egymástól a két generációt 
— az időset, amelyik szívében hű maradt a szocialista eszmékhez és az újat, 
amelyik lázad az idősek ellen, és úgy bánik velük, mintha ellenségek lenné-
nek.
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25 Nenni, Pietro: Peuple. 1934. június 26. és december 31.
26 Idézi Gaddi, Giuseppe: La Misere des travailleurs fasciste. 1938.
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2.

El kell oszlatnunk egy másik illúziót is a fasizmus időszakára vonatkozóan. 
Egyesek a fasiszta rendszerben kialakult gazdasági és politikai ellentmon-
dásokból arra próbálnak következtetni, hogy a diktatúra napjai meg van-
nak számlálva. Egy tény tagadhatatlan: a vagyonosok, akik a fasizmust fi-
nanszírozták és hatalomra segítették, nem voltak elégedettek alkotásukkal.
 A rezsim mindenekelőtt iszonyatosan költséges. A túlburjánzó 
állami bürokrácia, a párt és a számos, gyakran egymást átfedő feladatkö-
rökkel rendelkező félkormányzati testület fenntartása hallatlan összegekbe 
kerül és tetézi a kormányzat pénzügyi nehézségeit. „Az állam összes fő köz-
igazgatási testülete” — mint azt a Temps [Idők] berlini tudósítója megfigyel-
te — „úgyszólván megkettőződött a nemzetiszocialista párt szervei révén 
(…). A párt behatol a minisztériumokba, de a hagyományos közigazgatási 
testületek peremén is megőrzi saját szerveit (…).”27

 Hitlerhez intézett 1937. júniusi memorandumukban a gyárosok azt 
írták: „Valaha úgy kalkuláltak, hogy egy funkcionárius jutott 12 termelésben 
dolgozó emberre. Manapság, ha a hivatalos pártszervezeteket és a félhiva-
talos és korporatív szolgálatokat funkcionáriusaikkal és alkalmazottaikkal 
együtt összeszámoljuk, úgy becsüljük, hogy egy állami bérjegyzékben szerep-
lő ember jut minden nyolc termelésben dolgozó emberre.” Mellőzve minden 
arra irányuló kísérletet, hogy „megbecsüljük a hivatali gépezet által követelt 
személyi és anyagi ráfordítások mértékét”, a memorandum szerzői panasz-
kodtak a „nem kalkulálható veszteségek emelkedése miatt, melyek a régi és 
az új hatóságok közötti kapcsolat hiányából, valamint a régi és az új állami 
szolgálatok, illetve a párt közötti feladatkörök átfedéséből fakadnak.”28

A maguk részéről a nagy gyáriparosoknak szintén közvetlenül szembesül-
niük kellett bizonyos mértékű váratlan költségekkel: a párt által kicsikart 
„önkéntes hozzájárulásokkal”, valamint annak „jóléti” vállalásaival, a kü-
lönféle hozzájárulásokkal, a „korrupcióval” és a nagyvállalatok elnöki bi-
zottsági székeivel, melyeket a fasiszta vezetők „felső tízezrének” juttattak 
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27 Temps. 1938. február 15.
28 Memorandum of the Industrialists. In: Information. 1937. augusztus 28. és 31., szeptember 7. és 9.
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stb. De ez a terhes parazitizmus, melynek jelentőségét nem szabad eltúloz-
ni, kevésbé zavaró a nagytőke számára, mint az a demagóg agitáció, amelyet 
a fasiszta köznép megengedett magának, s amely — a tisztogatások és az 
elnyomás ellenére — teljesen sohasem maradt abba.
 Ráadásul, miközben a nagytőke áldását adja egy agresszív külpo-
litikára, amely új hadiipari megrendeléseket hoz, félő, hogy a fasiszta ve-
zetők — arra törekedvén, hogy eltereljék a nép figyelmét nyomorúságáról 
— kiprovokálnak egy idő előtti háborút, ami az ország elszigeteltségét és 
vereségét eredményezné. Különösen jelentős, hogy 1935 őszén Farinacci, 
Rossoni és más fasiszta vezetők arra buzdították Mussolinit, hogy kevered-
jen konfliktusba Angliával, miközben a másik oldalon a nagyburzsoázia, a 
vezérkar és a király mérsékletre és óvatosságra intett. Hasonlóképpen Né-
metországban is, amikor Hitler 1937 márciusában úgy döntött, remilitari-
zálja a Rajna-vidéket, ott volt a náci csúcsbürokrácia — Göring, Goebbels 
és mások —, akik kalandra buzdították őt, miközben a nagytőkések és kép-
viselőjük, Dr. Schacht, éppúgy, mint a Reichswehr tábornokai, körültekin-
tőek voltak, nem a cselekvést magát, hanem annak elhamarkodott formáját 
illetően.29

 Ugyanezen év decemberének végén von Fritsch tábornok rámu-
tatott, hogy sem a Reich, sem a német hadsereg nem képes végrehajtani 
olyan akciót, ami rövid időn belül háborúhoz vezethet, és egészen odáig 
ment, hogy a parancsnokságról való lemondással fenyegetőzött, amennyi-
ben szakértői tanácsát nem veszik figyelembe.30 Azóta megtanultuk, hogy a 
II. világháború előestéjén az elkeseredett tábornokok többsége — hiábavaló 
módon — figyelmeztette Hitlert a katonai kaland kockázataira. 
 A nagytőke bizonyos fokú aggodalommal nézi a „nagyzási hóbort” 
megnyilvánulásait, melyeket a diktátor egyre látványosabban fitogtat. Ez a 
fejlemény valóban elkerülhetetlen, mivel a köznép kiiktatásával és a párt 
másodlagossá válásával arányosan szükségessé válik a „Végzet Emberének” 
pöffeszkedése, annál is inkább, hogy palástolhassák vele a fasiszta állam va-
lódi természetét: egy katonai és rendőri diktatúrát a nagytőke szolgálatában. 
Szükségessé vált, hogy kövessék Spengler tanácsát: „Többé semminek nincs 
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értelme, kivéve a Caesar által gyakorolt tiszta személyi hatalmat, [amelyben] 
véget ér a pénz mindenhatósága.”31 Ily módon Olaszországban a fasiszta 
párt diktatúrája fokozatosan teret engedett a Duce személyi diktatúrájának. 
Németországban az utolsó választási kampányok során „kevés szó esett a 
nemzetiszocializmusról és sok — szinte minden más kizárásával — Herr 
Hitlerről.”32 De maga a diktátor is ebbe a csapdába esett. Ugyanaz a balsors 
esett meg vele, mint Louis Bonapartéval: „Csak (…), amikor már maga is 
komolyan veszi császári szerepét (…), akkor lesz saját világszemlélete áldo-
zatává, azzá a komoly paprikajancsivá, aki már nem a világtörténelmet veszi 
komédiának, hanem a maga komédiáját világtörténelemnek.”33 Mussolini 
és Hitler végül szó szerint önimádókká válnak. A nagytőkéseknek pedig fo-
kozódó mértékben tekintettel kell lenniük a Duce vagy a Führer határtalan 
büszkeségére, változó kedélyállapotára és hóbortjaira. a Führer határtalan 
büszkeségére, változó kedélyállapotára és hóbortjaira. 
 Végső soron azonban a fasizmus gazdaságpolitikája bármennyi-
re is előnyös lehet, nem elégíti ki teljesen az azt hivatalosan jóváhagyókat. 
Habár mohón bezsebelik a hadiipari megrendelésekből származó mesés 
profitokat, rettegnek ennek a politikának a lehetséges következményeitől. 
Egy pénzügyi katasztrófa gondolata kísérti őket, amely lángra gyújthatná 
a középosztály felkelését ellenük. Szintúgy nehezményezik, hogy a fasiszta 
kormányzat „meggondolatlan” ütemben növeli kiadásait. Hasonlóképpen 
rettegve konstatálják, hogy a „hadigazdaság” rendszere folyvást egyre ter-
hesebb állami szabályozásokat varr a nyakukba, s minduntalan felfalja a 
szent és sérthetetlen „magánkezdeményezést”. 
 Emiatt a gyárosok nem elégedettek teljesen, néhányuk fejében pe-
dig megszületik a gondolat, hogy egyszer és mindenkorra ki kell hajítani a 
hajóból a fasiszta köznépet és magát a vezérüket, továbbá véghez kell vin-
ni a már túlfejlett fasiszta totalitárius rezsim átalakítását egy tiszta katonai 
diktatúrává. 
 De meggondolják magukat, s nem merik teljesen megfosztani 
magukat a társadalom minden sejtjébe való behatolás páratlan és pótol-
hatatlan eszközétől, amivel a fasiszta tömegszervezetekben rendelkeznek. 
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Mindenekelőtt haboznak megfosztani magukat a „Végzet Emberének” 
szolgálataitól, mivel a Ducéba vagy a Führerbe vetett misztikus hit — bár 
hanyatlóban van — még nem halt ki. „Németország jelenlegi rendje” — 
állítja a Temps — „létezni és túlélni csak a kancellár népszerűségének és a 
német tömegek Herr Hitler cselekedeteibe vetett hitének köszönhetően tud 
(…).”34 „A Führer megkérdőjelezhetetlenül népszerűbb, mint a rezsim.”35 
A „Végzet Embere” tehát — bármennyi terhessé vált is — még szükséges. 
Sőt, őrülete hasznosnak bizonyul; egyedül ő maga képes még mindig arra a 
pszichológiai csodára, hogy a tömegek széles rétegeinek elégedetlenségét és 
nyomorúságát lelkesedéssé és hitté változtassa.
 A gyárosok azonban legfőképpen attól tartanak, hogy a rezsim ál-
taluk óhajtott radikális megváltoztatása túl nagy vérontást követelne. Fél-
nek egy polgárháborútól, még egy rövidtől is, amelyben a „nemzeti” erők 
egy másikkal kerülnének szembe: semmitől sem félnek annyira, mint attól, 
amit Németországban előretekintően csak úgy neveznek, mint egy „új júni-
us 30-a”. Emiatt a burzsoázia hezitál. De teljesen nem hagy fel a gondolattal, 
miszerint egy napon majd egy Mussolini vagy Hitler nélküli „erős állam” 
előnyei ellensúlyozni fogják a hátrányokat.36

3.

Hogyha a fasizmus politikailag nem progresszív, akkor gazdaságilag sem 
az — eltérően attól, amit egyes emberek gondolnak. Megfosztva minden 
külsőségtől, minden ellentmondástól, amely elhomályosítja valódi arcát, 
minden másodlagos aspektustól, amely régóta leplezi alapvető karakte-
rét, valamint az egyes országokra jellemző minden sajátos körülménytől, 
a fasizmus a következőkre redukálódik: egy erős államra, amelynek célja a 
profitra és a termelési eszközök magántulajdonára épülő gazdasági rend-
szer mesterséges meghosszabbítása. Radek szemléletes szóképét használva, 
a fasiszta diktatúra az a vasgyűrű, amivel a burzsoázia megpróbálja össze-
tákolni a kapitalizmus törött hordóját.37 Itt azonban némi pontosításra van 
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szükség: a „hordót”, szemben azzal, amit sokan hisznek, nem a munkásosz-
tály forradalmi akciója törte össze; a fasizmus nem a burzsoázia válasza 
a proletariátus támadására, hanem „a kapitalista gazdaság hanyatlásának 
kifejeződése”.38 A hordó saját magától esett szét.
 A fasizmus — ebben biztosak lehetünk — a burzsoázia védekező 
reakciója, de sokkal inkább saját rendszerének felbomlása elleni védeke-
zés, mint a szinte nem is létező proletár támadással szembeni. Valójában 
a munkásosztály a kapitalista gazdaság bomlásának órájában saját szerve-
zetei és vezetői által megbénítva nem tudta, hogyan vegye át a hatalmat és 
hogyan állítsa a szocializmust egy olyan gazdasági rendszer helyére, amely-
nek legelszántabb védelmezői maguk is elismerik, hogy az súlyosan sérült 
és gyorsan hanyatlik. 
 Ami a válság természetét illeti, magának a fasizmusnak nincse-
nek illúziói. „A válság” — ismeri be Mussolini — „olyan mélyen behatolt 
a rendszerbe, hogy rendszerszintűvé vált. Ez többé már nem sebesülés, ha-
nem krónikus betegség (…).”39 Annak ellenére, hogy a fasizmus demagóg 
módon a munkanélküliség visszaszorítását és az üzleti élet újraindítását 
ígéri, a valóságban kevésbé ambiciózus. Csupán arra törekszik, hogy mes-
terséges eszközök segítségével fékezze az élősködővé vált magánkapitaliz-
mus profitjának csökkenését. Szószátyár demagógiája ellenére nincsenek 
nagyszabású tervei; hétről hétre él; semmi többre nem törekszik, mint hogy 
egy maréknyi monopolistát és nagy földbirtokost életben tartson bércsök-
kentések, állami megrendelések és segélyek, a kis megtakarítások elkobzá-
sa és autarkia révén. Annak érdekében továbbá, hogy meghosszabbítsa az 
oligarchia uralmát, a szabad vállalkozás korlátozásával a társadalom min-
den más rétegének romlását sietteti — a bérmunkásokét, a fogyasztókét, a 
megtakarításokkal rendelkezőkét, a parasztgazdákét, a kézművesekét, sőt a 
fogyasztási cikkeket előállító gyárosokét is. 
 Azoknak a naiv emberek, akik Olaszországon és Németországon 
kívül a fasiszta demagógia hazugságainak csapdájába esnek, és azt híreszte-
lik, hogy a fasizmus „forradalom”, s hogy „túl van” a kapitalizmuson, azt ta-
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nácsoljuk, tanulmányozzák a következő levelet, amely egy munkástól szár-
mazik, s a Völkische Beobachter [Népi Figyelő] náci napilapban jelent meg:

„Azok közül, akik gazdasági kérdésekkel foglalkoznak, senki 
sem hiszi, hogy a kapitalista rendszer el fog tűnni. Habár igaz, 
hogy az állami finanszírozás módszerei másféle jelleget öltöt-
tek magukra — a korlátozás jellegét —, a tőke, vagy legalábbis 
az, amit általában ez alatt értenek, sosem volt még ilyen erős 
és kiváltságos, mint napjainkban (…). A gazdaság óriási profi-
tokat és tartalékokat halmoz fel, a munkásokat várakozásra 
szólítják fel, valamint arra, hogy várakozás közben vigaszta-
lódjanak a bevezetendő szabályozások egész sorozatával. A 
nagyok profitot csinálnak, a kicsik pedig a jövőre vonatkozó 
tervezeteket kapnak. Ha ez nem kapitalizmus a szó konkrét 
értelmében, akkor tudni szeretném, mit jelent a kapitalizmus 
(…). Egy csoport mérhetetlen profitokat termel a lakosság 
többi részének a kárára. Ez az, amit valaha kapitalista kizsák-
mányolásnak neveztek (…).”40

„Ez nem nemzetiszocializmus: ez egyszerűen kapitalizmus” – írta egy má-
sik levelező a Völkische Beobachterba június 13-án. A náci párt hivatalos 
orgánuma pedig cinikusan azt válaszolta, hogyha a kormányzat ki akart 
volna osztani a munkások között cirka kétmilliárdot a nagytőke megnöve-
kedett profitjából, akkor saját magát „in flagranti a gazdaság ellenlábasává 
tette volna”.41

 Gazdaságilag a fasizmus semmiképpen sem „progresszív”. Nem 
„megy túl” a kapitalizmuson, sőt éppen ellenkezőleg, egyik alakváltozata an-
nak, amit Lenin „hanyatló kapitalizmusnak” nevezett.42 A fasizmus minden 
lehetséges eszközt felhasznál, hogy meghosszabbítsa a felbomlás folyama-
tát.43 Keléseket ápol ahelyett, hogy felnyitná azokat egy sebészkéssel. Távol-

209

40 Voelkischer Beobachter. 1936. június 7.
41 I.m. 1936. június 13.
42 Lenin, Vlagyimir Iljics: Az imperializmus mint a kapitalizmus legfelsőbb foka. In: Lenin, Vlagyimir 
Iljics: Lenin Művei. 22. kötet. Szikra, 191–316.
43 Karl Bernhardovics Radek cikkét idézi: Lu. 1933. március 12.



DANIEL GUÉRIN ANTOLÓGIA

ról sem vezet szocializmushoz — azaz a termelőeszközök kollektív tulajdon-
lásához —, s arra szenteli minden energiáját és erőforrásait, hogy korlátozza 
az olyan spontán mozgalmakat, amelyek — miként a krízis meghosszab-
bodik — hajlamosak rá, hogy a magángazdaságot az állam kezébe adják. 
Ez végsőkig fokozza a termelés társadalmi karaktere és a termelőeszközök 
magántulajdonlása közötti konfliktust. Miközben drámai csapás nélkül szo-
cializálhatná a gazdaság összes szektorát, amennyire csak lehet, tiszteletben 
tartja és aládúcolja a magánkapitalizmust. Mindez még kerülő úton sem ve-
zet szocializmushoz; ez a végső gát a szocializmushoz vezető úton.  

4.

Ráadásul nemzetközi síkon a fasizmus egyszerűen súlyosbítja az egész ka-
pitalista rendszer nemzeti elszigetelődésre és autarkiára való hajlandóságát. 
Azáltal, hogy a gazdaságot elválasztja a nemzetközi munkamegosztástól, 
hogy beleilleszti a „termelőerőket a nemzetállam prokrusztészi ágyába”, a 
fasizmus „világviszonylatban káoszt” hoz magával. A szocialista tervezés 
jövőbeli munkája számára „további kolosszális nehézségeket” hoz létre.44

 Ezzel egyidejűleg a fasizmus súlyosbítja és a legnagyobb feszültségi 
szintre emeli a kapitalista rendszer egyenlőtlen fejlődéséből származó el-
lentmondásokat, ezzel siettetve a világ fegyveres erővel történő újrafelosz-
tásának pillanatát — „a barbarizmusba való visszaesés” idejét, amelyet Rosa 
Luxemburg előre látott arra az esetre, ha a proletariátus osztálykötelességét 
és a szocializmus megvalósítását lassan teljesítené.45

 Nem helytálló azonban azt mondani, hogy a fasizmus háborút je-
lent. Kun Béla nem rég maga is támadta ezt a részrehajló hazugságot: „A 
szlogen, miszerint a fasizmus — amely a burzsoá uralom egyik formá-
ja – (…) háborút jelent, csak arra szolgál, hogy újra és folyvást felmentse 
minden felelősség alól az imperialista hatalmak azon csoportját, amelyik 
háborús előkészületeit demokratikus formák és pacifista frázisok maszkja 
mögé rejti. (…) A marxista antimilitarizmus — az imperialista háborúval 
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szembeni forradalmi harcról szóló — régi jelszava másképp hangzott: a 
kapitalizmus háborút jelent.”46 A háború az egész kapitalista rendszer ter-
méke. A holnap háborújában nem a demokráciák fognak szembeszállni a 
diktatúrákkal. Az ideológiai ürügyek mögött imperialista valóságok rej-
tőznek. A holnap háborújában az elégedett nemzetek, akik már korábban 
megkapták „helyüket a nap alatt”, és akik vérrel és vassal osztották fel egy-
más között a planétát, állnak majd szemben az éhes nemzetekkel — a későn 
jövőkkel, akik szintén követelik jussukat a lakomából, még hogyha ehhez 
véren és vason keresztül is vezet az út. Az egyik csoport készen áll, hogy 
háborút robbantson ki, hogy kierőszakolja a világ újfajta felosztását; de a 
másik is készen áll, hogy háborúzzon ennek a felosztásnak a megelőzéséért. 
Ez egy olyan alapvető igazság, amit soha nem lehet elég gyakran elismételni 
ezekben a zavaros időkben, amikor sok ember számára az antifasizmus a 
sovinizmus szinonimájává vált. A fasizmussal szemben nem kívülről kell 
harcolni, imperialista háború útján, hanem belülről, proletár osztályharc 
révén. Az egyetlen lehetőség, hogy siettessük Mussolini és Hitler bukását: 
ha bátorítjuk az olasz és német munkásokat, hogy a hazájukban harcolja-
nak. És hogyan tudjuk bátorítani őket? Példamutatással! Azzal, hogy mi is 
küzdünk a saját országainkban.

5.

Lenne egy utolsó eloszlatandó illúzió is, hogyha a nemzetiszocializmus 
győzelme Németországban nem jelentett volna rá már amúgy is halálos 
csapást: az illúzió, miszerint a fasizmus egy lokális jelenség, egy „specifiku-
san olasz” jelenség, vagy „a visszamaradott és elsődlegesen mezőgazdasági 
országok sajátossága”, amelyre a nagy ipari nemzetek, a „nagy nyugati de-
mokráciák” immunisak. 
 Elmúlt az az idő, amikor az olasz don Sturzo leírhatta, hogy „Ang-
liában, Franciaországban és Németországban egy feladatához mérten erős 
»politikai osztály« van (…)”, és hogy kétségkívül sohasem fogunk látni 
„menetelést Londonba, Párizsba vagy Berlinbe”;47 vagy amikor Nitti képes 
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volt komolyan kijelenteni: „Bármiféle fasiszta vállalat azokban az országok-
ban, amelyek a gazdasági civilizáció magas fokára eljutottak, csak hiú áb-
ránd lehet. (…) Németországban a demokratikus pártok és a köztársaság 
stabilan állnak.”48

 Az idő eljárt afölött is, amikor a német szociáldemokraták leírhat-
ták: „A fasizmus, olasz formájában, összhangban van az olasz viszonyokkal. 
A német munkásosztály szervezett ereje és magas szintre fejlesztett politikai 
oktatása miatt éppúgy, mint a németországi nem proletár tömegek viszony-
lagos gyengesége miatt — Olaszországgal ellentétben — a demokrácia ilyen 
brutális összezúzása lehetetlen a mi országunkban (…)”;49 vagy amikor a 
bolsevik Martinov képes volt azt mondani: „A tiszta típusú fasizmus csak 
az elmaradott és félagrár országokban válik a mi legfőbb ellenségünké.”50

 Olaszországban éppúgy, mint Németországban, a fasizmus inkább 
a kapitalizmus legfejlettebb formájának — a monopolisztikus nagyiparnak 
— volt a sajátos terméke. Ezekben az országokban azonban bizonyos spe-
ciális okok felgyorsították a kifejlődését; főképp az a tény, hogy az I. világ-
háború után ez a két ország találta magát a vagyonos országokkal szembeni 
„proletár” nemzetek helyzetében. Ez a következő eredményekkel járt: egy-
részt nekik sokkal hamarabb kellett megküzdeniük az akut gazdasági ne-
hézségekkel, mint a szerencsésebb ipari hatalmaknak; másrészt könnyebb 
volt beoltaniuk a nacionalizmust a szociális reform koncepciójába, és ezzel 
felkorbácsolni a néptömegek fanatizmusát.
 Egyáltalán nem kizárt, hogy ugyanazok az alapvető okok, amelyek 
rávették az olasz és német gyárosokat fasiszta bandák finanszírozására, 
majd amelyek a fasizmus hatalomra segítésére késztették, máshol is ugyan-
ilyen hatásokat válthatnak ki. Itt és másutt a világon a trösztök a „megerősí-
tett államra”, ha nem is az „erős államra” bízzák profitjuk helyreállításának 
feladatát. Megfigyelhetjük a „demokratikus” intézmények fokozatos erózi-
óját és a leplezett fasizmus terjedését. 

48 Nitti, Francesco Saverio: Bolchevisme, Fascisme et Democratie. 1926.
49 Georg Decker cikke a Gesellschaftban, a szociáldemokrácia elméleti orgánumában. 1929, II.
50 Martinov, Georgij Szergejevics: A Kommunista Internacionálé X. plénumán. 1929. július
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FASIZMUS ÉS NAGYTŐKE

 Ami azonban a nyílt fasiszta diktatúrát illet, a burzsoázia — okulva 
Olaszország és Németország példáiból — ódzkodik egy ilyen lépés megté-
telétől. De mondhatjuk-e vajon, hogy ők biztosan lemondtak erről? Kétség-
kívül megfontoltabb és pontosabb lenne azt feltételezni, hogy a burzsoázia 
készenlétben tartja ezt az adukártyát. 

6.

Az olasz és német tragédiák tanulsága minden tekintetben az, hogy a fasiz-
mus semmiképpen sem rendeltetésszerű. A szocialista mozgalom kiűzhette 
volna, és ki is kellett volna űznie, ha ki tudta volna szakítani magát cse-
lekvésképtelenségéből és impotenciájából; ha felülemelkedett volna ellen-
ségeskedésein; ha túltett volna a fasizmuson az elszegényedett középosztá-
lyok megnyerése vagy legalábbis semlegesítése terén; és ha a fasizmus előtt 
ragadta volna meg a hatalmat — nem azért, hogy így vagy úgy meghosz-
szabbítsa a kapitalista rendszert (túl sok kormány kapta meg azt a hatal-
mat, amit a munkásosztály megszerzett), hanem hogy elnyomja a fasizmus 
pénzügyi támogatóit (a nagyiparosokat és a nagybirtokosokat): egyszóval, 
ha végrehajtotta volna a kulcsiparágak társadalmasítását és a nagybirtokok 
konfiskálását. Összefoglalva, minden antifasizmus törékeny illúzió, hogyha 
pusztán védelmi intézkedésekre szorítkozik, és nem célozza meg magának 
a kapitalizmusnak az elpusztítását. 
 A „népfrontoknak” azonban nincs ilyesféle perspektívájuk. Kufár-
jaik a burzsoá „demokrácia” rothadó deszkájába kapaszkodnak és infantilis 
mosolyukat a „kevésbé reakciós” kapitalista csoportok felé fordítják, hogy 
megmentsék magukat a „reakciósabbaktól”. Egy Giolittitől vagy egy Brue-
ningtől várnak megváltást, akik végül gúzsba kötve át fogják őket adni egy 
Hitlernek és egy Mussolininek. Ha hajlamosak az öngyilkosságra, az az ő 
dolguk. De mások, akik élni akarnak, már választottak a fasizmus és a szo-
cializmus között. 

/A fordítás alapja Daniel Guérin Fascism and Big Business című könyvének 
zárófejezete. Pathfinder Press, 2016. 369–387./
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