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A. Nathanel - Az én Anarchiám,
a Te Anarchiád, a mi Anarchiánk

„Az anarchizmus nem egy kőbe vésett ideológia!” – Rudolf Rocker 

Az én Anarchiám egy kicsit más, mint a te Anarchiád.
De szerintem ez nem baj... sőt! 

Nem azt fogom keresni a Tiédben, ami nem egyezik az én Anarchiámmal.
A Te Anarchiád a Tiéd, és nem akarom elvenni Tőled.

Azért beszélek az én Anarchiámról, hogy kezdj el beszélni Te is a tiédről! Ne félj beszélni róla.
Ez nem vizsga, vagy egy verseny. Nem kell megfelelned senkinek sem, nekem sem.
Nem kell száz könyvet elolvasnod, hogy jó anarchista legyél.
Amit nem tudok, azt tudod Te, és amit nem tudsz, azt tudom én. 
És amit nem tudunk, azt együtt megtanuljuk.
És az lesz a mi Anarchiánk. 

A mi Anarchiánk a miénk lesz, éppen ezért nem kell hozzá senki jóváhagyása, hogy annak 
nevezhessük. Előttünk mindenkinek megvolt a maga Anarchiája, megfogalmazta, leírta, vagy 
csak beszélt róla. A gondolatok sorában most mi jövünk, hogy hozzá tegyük az Anarchiájukhoz 
a miénket. 

Mit örökültünk a szellemi elődeinktől? Az ő Anarchiájukat! 

És még szabadságot, hogy megfogalmazhassuk ezek által a sajátunkat. Ránk hagyták az au-
tonómiát, hogy szabadon reflektáljunk a minket körülvevő világra, hogy eszközöket keressünk 
és találjunk ahhoz, hogy megváltoztassuk azt, ami igazságtalan benne. 

Amikor Prudhon, Bakunyin, Kropotkin leírták  utolsó szavaikat akkor nem befejeződött az an-
archizmus megfogalmazása, hanem elkezdődött, és ez a folyamat 1840 óta tart. 

Itt a lehetőség - mindig is itt volt - hogy az ő Anarchiájukhoz hozzá tegyük az én Anarchiámat 
és a Te Anarchiádat.

A mi Anarchiánkat! 

Folytatása következik

Tisztelt Olvasók!

Az újság első számát a reméltnél is nagyobb érdeklődés fogadta, amit ezúton is köszönünk min-
denkinek! Az anyagi támogatásotoknak és a felajánlásoknak köszönhetően ez, a második Auto-
nóm, már információdúsabb lett.Ezt  a következő számokban is tartani szeretnénk.

A visszajelzéseket, kritikákat is köszönjük! 
A célunk továbbra is az, hogy mindenki találjon magának olvasnivalót az írások között. Az anar-
chizmussal még csak most ismerkedőktől, az elmélyülni szándékozókig és szólni azokhoz is, akik 
régebb óta foglalkoznak vele.

Ebben a számban elkezdjük közölni Uri Gordon – Anarchy Alive! c könyvét, amit a következő szá-
mokban folytatásokban tudtok elolvasni.

Terveink közt szerepel további kortárs anarchista és radikális baloldali írások fordításait is kö-
zölni, mivel ezeket fontosak tartjuk egy tudatos mozgalom létrejöttéhez. Peter Gelderloos- An-
archy works c  könyvének fordítása is elkészült, várhatóan ennek is helyt fogunk adni az újság 
oldalain, szintén folytatásokban.  

Másik fonots célunk, hogy az Autonóm felületet adjon mindenkinek , akinek van elképzelése, vé-
leménye az anarchizmusról, vagy bármilyen  művészeti alkotása,a verstől a novellán át , az art-
work-ig, ami kapcsolódik szellemiségéhez. 

Ha úgy érzed van mondanivalód, vagy bármi, amit megosztanál, az alábbi email címen tudod 
felvenni velünk a kapcsolatot:

autonomautonom@riseup.net

Vigyázzatok Magatokra! 

Éljen az Anarchia! 

fb.com/Út-Anarchiába
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hanem azt, hogy a kettő annyira alaposan összefonódik, hogy kialakít egy uralkodási és kizsák-
mányolási rendet. A tulajdon pedig az az intézmény, amelyen keresztül ez a rendszer érvényesíti 
hatalmát mindennapi életünkben, arra kényszerítve minket, hogy dolgozzunk és fizessünk annak 
reprodukálása érdekében.

Tehát a tulajdon valójában nem egyéb, mint a szögesdrót, a „Tilos az átjárás” tábla, az árcédula, 
a zsaru és a biztonsági kamera. Az üzenet, melyet ezek közvetítenek mindig ugyanaz: az ember 
engedély nélkül nem használhat semmit, amiben kedvét lelné, és ezt az engedélyt az államnak 
kell megadnia, miután az egyén fizet, mint a katonatiszt. 

Nem meglepő, hogy a tulajdon elszegényedett világát a piac és az állam uralja, ahol a hiány – nem 
pedig az elégedettség – hatja át a létezést. Az egyéni megvalósítás folyamatát, amely úton-útfé-
len falakba ütközik, felváltja a homogenizáló, atomizáló verseny, hogy az ember még több dolgot 
halmozzon fel, mert a mai világban az „egyént” csak a tulajdonában lévő dolgok alapján mérik. 
Az árcédulák embertelen tömege pedig arra törekszik, hogy a kirakatban található identitásokba 
temesse az egyéniséget.

Mindenképp érdemes lehet megtámadni a világ uralóinak tulajdonában lévő dolgokat – betörni 
a bankok ablakait, felgyújtani a rendőrautókat, felrobbantani a munkaügyi hivatalokat vagy ösz-
szezúzni a munkagépeket. Nem csupán elégedettséggel töltheti fel az embert, lehetséges, hogy 
néhány efféle fellépés akadályokat gördíthet az uralmon lévők konkrét tervei elé is. Végső soron 
azonban a tulajdon intézménye ellen kell támadást indítanunk, az összes fizikai, jogi, erkölcsi 
vagy társadalmi fal ledöntésének érdekében. Ez a támadás abból a vágyból indul ki, hogy mind-
annyiunknak vissza kell vennünk az életünket, és 
saját feltételeink alapján kell meghatároznunk 
azt. Minden pillanat és minden hely, amelyet visz-
szaveszünk ettől a termelői és fogyasztói társa-
dalomtól, fegyverként szolgál küzdelmünk kiter-
jesztéséhez.

Ahogy azonban az egyik elvtársunk is megírta: „...
ennek a harcnak kiterjedtnek kell lennie, különben 
mit sem ér. Ha a fosztogatás nagyszabású gya-
korlattá válik, ha az adományozás felfegyverkezik 
az árértékkel szemben, ha a kapcsolatokat már 
nem a termékek kötik össze, hanem az egyének 
saját értéküket adják hozzá a dolgokhoz; akkor 
és csak akkor válhat valóra a piac és a pénz – és  
ezzel együtt a tulajdon – megszűnése  – az állam 
és a hierarchia teljes lerombolásával.” A tulajdon 
világa elleni egyéni lázadásnak társadalmi forra-
dalommá kell átalakulnia, amely minden falat le-
bont, és minden lehetőséget megnyit az egyén 
megvalósulásához.

Fordította Eric Green

Tulajdon: a toke elhatároló falai  

A tőke hatalmát fenntartó nagy ámítások egyike az, hogy a tulajdon szabadságot jelent. A meg-
erősödő burzsoázia állította ezt, amikor mindenféle elválasztó falakat húzott fel a világ megosz-
tására – fizikai, jogi, erkölcsi, szociális és hadászati falakat... Akármilyen falat, amit szükségesnek 
tartottak a kiszipolyozott föld javainak elkülönítésére a nem kívánatos nép – kivált, ha a munka-
erőről van szó – elől. 

Mint a hatalmon lévők megannyi hazugsága, ez is megtévesző bűverővel hat. A „leláncolhatat-
lan” tömegek szabadon választhattak az éhhalál vagy aközött, hogy bérbe adják életük azoknak, 
akik meg tudták vásárolni azt. Mivel a rabszolgákkal ellentétben főnökeiknek nem kellett vállalni-
uk a felelősséget az életükért, csupán „szabad munkások”-nak hívták őket; főnökeik csak a mun-
kaeerjüket vásárolták meg. Azt mondták nekik, hogy az életük továbbra is sajátjuk maradt – bár 
valójában eltulajdonították azt a kapitalista birtokosok amikor elkerítették a földet és túlélésre 
száműzték ezeket a „szabad munkásokat”. Ez a kisajátítási folyamat, amely lehetővé tette a ka-
pitalizmus fejlődését, továbbra is ott lebeg a háttérben, azonban egy másik ámítás a központban 
tartja a burzsoá illúziót.

Úgy tudjuk, hogy a tulajdon egy dolog, amit pénzzel vásárolunk meg. Eme hazugság szerint tehát 
a szabadság azokban a dolgokban rejlik, amelyeket meg lehet vásárolni, és azok felhalmozásá-
val gyarapodik. Ennek a teljesen soha meg nem valósuló szabadságnak az elérése érdekében az 
emberek olyan tevékenységekkel láncolják le magukat, amelyeket nem önmaguk választottak, 
s a valódi választás összes eshetőségét feladják azzal, hogy előteremtsék azt a pénzt, amellyel 
állítólagos szabadságukat  megvásárolhatják. És mivel életük olyan munkafolyamatok szolgála-
tában örlődik fel, amelyek soha nem voltak a sajátuk, a megkeresett pénzt játékokra és szórako-
zásra, terápiára és gyógyszerekre költik, azokra az érzéstelenítőkre, amelytől garantáltan nem 
fognak átlátni a hazugságokon. 

A tulajdon voltaképp nem egy dolog, amit valaki birtokol. A tulajdon a falakat jelképezi – azokat, 
amelyek belül vagy kívül tartanak bennünket, amelyek segítségével eltulajdonítják tőlünk életün-
ket. Így a tulajdon mindenekelőtt egy olyan nagyságrendű korlátozás, ami garantálja, hogy senki 
sem képes teljes mértékben megvalósítania önmagát mindaddig, amíg az létezik.

Hogy teljesen megértésük ezt, a tulajdonra mint a tárgyak és az emberek közötti társadalmi 
kapcsolatra kell tekintenünk, melyet az állam és a piac kapcsol össze. A tulajdon intézménye nem 
létezhetne az állam nélkül, amely a hatalomgyakorlást az elnyomást fenntartó létesítményeire 
bízza. A törvények, a fegyverek, a zsaruk és a bíróság nélkül a tulajdonnak nem lenne valós alapja, 
és nem létezne az azt támogató erőszak sem. 

Valójában mondhatjuk úgy is, hogy maga az állam alkotja meg a tulajdont. Mi az állam, ha nem 
egy olyan intézményhálózat, amelynek köszönhetően egy bizonyos terület és az ott  fellelhető 
nyersanyagforrások fegyveres erővel ellenőrizhetőek és fenntarthatók? Minden tulajdon végül 
is állami tulajdon, mivel csak az állam engedélye és védelme alatt létezhet. A tényleges hatalom 
szintjétől függően ez az engedély és védelem bármikor, bármilyen okból visszavonható, és a tu-
lajdon visszakerül az államhoz. Ez nem azt jelenti, hogy az állam hatalma nagyobb, mint a tőkéé, 
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tétele (gondoljunk bele, mit mondana Gross ma, amikor tudjuk, hogy bárkit-bármikor lehallgat 
bármelyik állam, és a netes oldalak pedig tömegesen gyűjtenek adatokat rólunk). Ilyen a had-
ügyi költségek extrém duzzasztása, és a Föld teleszemetelése is: Gross ezt ’ember által generált 
leprának’ mondja, amely elárasztja a világot, és sokszor ráadásul a szegény államokon csapódik 
le (ne felejtsük el, a közelmúltig az európai államok is Kínába vitték a szemetüket tömegesen, 
nem csoda, hogy nincsen feszesebb uniós szabályozás például a műanyag palackokra nézve). De 
ide tartozik az is, hogy bizonyos kérdésekről nem lehet beszélni, mert a médiában nem fognak 
megjelenni (pl. a nukleáris szemét problémája, a rejtett antidemokratikus intézkedések, stb.). 
Ráadásul mindig mindenkor olyan elnökőt kell propagálni, aki pártállástól függetlenül a nagy cé-
gek érdekeit tartja szem előtt. Gross rendszerében a vezető (az elnök) szerepe nem érdekes: 
ő csak egyfajta stróman, aki a mögötte állók érdekeit képviseli. Utóbbiak ezért – torzítva a vá-
lasztásokat – milliárdokkal támogatják. Ha Gross ma élne, vélhetően különösen érdekesnek ta-
lálná, hogy már közvetlenül a gazdasági establishment irányítja Amerikát Donald Trump révén. 
Ez a rendszer egyébként a szegényebb rétegeknek sem kedvez: hasonlóan ahhoz a cégvezérhez, 
aki, ha többletbérezést propagálna a dolgozóknak, megbuktatnák, ugyanígy az elnök sem ön-
álló, független cselekvő (nem is kaphatna hatalmat, ha az lenne). A rasszizmus és az elnyomás 
tudatos kiélezése szintén a rendszer része: komoly politikai hasznot hozhat a megfelelő vezér-
nek. Külföldön emellett fent kell tartani a katonai gépezetet és annak brutális akcióit, belföldön 
pedig például az FBI-on keresztül kell zaklatni a kritikusokat: a félelem légköre elnyeli a kritikát. 
Lehetőleg a feketéket ki kell rekeszteni a döntéshozatalból. Emellett eltérő iskolákat is kell lét-

Ziegler Dezso Tamás

A NER ÉS A BARÁTSÁGOS FASIZMUS
Van egy pár fontos, fasizmusról szóló könyv, amelyet érdemes elolvasni, ugyanis nagyon sokat 
hozzáadhatnak a jelenlegi világunkról alkotott elképzeléseinkhez.1 Ilyen munka Bertram Gross, a 
Hunter College (City University New York) egykori professzorának 1980-ban megjelentetett, le-
gendás könyve, mely a „Barátságos fasizmus: A hatalom új arca Amerikában” (Friendly Fascism: 
The New Face of Power in America) címet viseli. E mű nem véletlenül lett újfent fontos hivatko-
zási alap az USA-ban, ahol Donald Trump feje tetejére állította azokat az értékeket, amelyekről 
eddig sokan hitték, hogy egyben tartják az országot.

Gross könyve egy disztópiát ír le arról, hogy az Egyesült Államok berendezkedése hogyan válik 
fokozatosan „barátságos fasizmussá”. Utóbbi egy látszólag demokratikus, valójában nagyon is 
represszív rendszer, melyben a klasszikus fasizmustól eltérően nem feltétlenül a nyíltszíni ter-
ror a fontos, hanem a rendszer egészének működése, és az elnyomó reflexek tömege. A magját 
Gross szerint a nagy cégek-nagy kormányzat (Big Business-Big Government) szövetsége alkot-
ja, mely tulajdonképpen egy olyasfajta berendezkedést alkot, ahol a társadalom elitje gyakorlati-
lag elnyomja a polgárok jó részét, úgy, hogy azok észre sem veszik. Gross ezt a helyzetet a béka 
forralásához hasonlítja, amely képes felforrni, ha lassan növelik a hőmérsékletet: az állat nem 
érzékeli a változást. Amikor egyre durvább és durvább intézkedéseket vezet be az állam, az em-
berek jó része nem érzékeli, mert a teljes elnyomás csak lassan érkezik meg, és sokszor nincse-
nek is tisztában az egyes, amúgy nagyon is lényeges elemeivel. Lényeges kiemelni, hogy Gross 
„nagy kormányzata” nem pusztán gazdaságilag nagy állam (például magas adókkal), hanem egy 
olyan erőszak-szervezet, amely mindent befolyásol, lehallgat, elhallgattat: a nagy állam attól 
nagy, hogy mindent dominálni akar. A probléma érzékeltetésére hoz egy nagyon érdekes példát a 
drogokról. Azt mondja, a barátságos fasizmus liberalizálhatja a drogfogyasztást – csakhogy ez-
zel a látszólag ésszerű akcióval is csak a saját malmára hajtja a vizet: ha több ember lesz függő, 
és azok gyógyszereit az állam adja, akkor érdekeltté teszi őket a változások ellenzésében. Ezen 
példája nekem a látszólag jótékony közmunkaprogram kapcsán jutott eszembe. Utóbbi látszólag 
hasznos, és szociális funkciója is lehetne. Ugyanakkor, gyakorlatilag béklyóba zár embereket, 
úgy, hogy könnyen lehet őket befolyásolni a választások előtt.

Az elnyomás legfőbb szervezőereje az elit – Gross szerint Amerikában ez párszázezer befolyá-
sos embert jelenthet, akik dominálják a politikát, gazdaságot (legfőképp a bankokat), a hadiipart, 
illetve a médiát. Ennek az elitnek az értékválasztásai befolyásolják a leginkább azt, hogy Ame-
rika merre tart. Ilyen választás az, hogy az ország tömegesen juttatott jobboldali diktátorokat 
hatalomra a világban. Ilyen az antidemokratikus pártstruktúra és választási rendszer fenntar-
tása: két párt, valódi alternatívák nélkül (mindkettő hasonló gazdaságpolitikát is folytat). Nem 
említi, de a képviselőház megválasztása esetén erős a körzetek átstrukturálása-manipulálása, 
illetve az elektori rendszer is vitatható és antidemokratikus. Ilyen a lehallgatások tömegessé 

1 A közelmúltbeli munkák közül ilyen például számomra Jason Stanley, a Yale professzorának a fasiszta technikákról írt How Fascism 
Works (New York: Random House, 2018) könyve, mely a fasiszta retorikai technikákat írja le (sűrűn hivatkozva a jelenlegi magyar 
helyzetre), illetve Cornell Egyetem professzorának, Enzo Traverso-nak a The New Faces of Fascism: Populism and the Far Right (Lon-
don: Verso, 2019) c. kötete, mely a szélsőjobb előretörése kapcsán poszt-fasizmusról beszél. Mindkettőt nagyon ajánlom olvasásra 
mindenkinek.
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rehozni, hogy a szegények (sokszor: feketék, latinok) ne érintkezhessenek a gazdagokkal. Az 
iskolákban a hallgatókat engedelmességre kell nevelni, akik végrehajtják, amivel megbízzák őket. 
Fontos, hogy a fogyasztói kultúrát a végletekig túl kell pörgetni: ahogyan Gross mondja, ez az 
„emberrablók cukorkája”, amiben a stockholm-szindrómás társadalom elvegetál. Amíg felesle-
ges, olcsó és könnyen elérhető fogyasztói termékeket vásárolnak, addig sem kell gondolkodniuk 
a politikai összefüggéseken. A rendszerből tudatosan árad az apátia: azt sugalmazza, úgysem 
tudsz csinálni semmit, semminek nincs értelme, nincs is értelme politizálni, élvezd az életet in-
kább. Ehhez a nyomasztó közeghez csatlakozik a tudomány és a média is. Orwell dupla-beszéde 
itt már tripla-beszéd: a mítosz, a szakmai zsargon, és az egyenes beszél elválik egymástól. Hogy 
egy példát mondjunk: a mítosz az, hogy Amerika a szabadság hazája. A tudományon belül el 
lehet beszélgetni, hogy defenzív vagy offenzív realista politikát folytasson-e külföldön, esetleg 
a liberális kormányköziség talaján kellene-e állnia; úgysem értik a kívülállók. A valódi problémák 
felvetése (ezerszámra ölnek meg ártatlanokat, a katonai akciók egy részének semmilyen joga-
lapja nincsen, stb.) már nem felvethető. Én ezzel egyébként Európában is találkoztam, amikor 
nemzetközi konferenciákon felvetettem, hogy a Junker bizottság felelős a Földközi-tengerbe 
fulladó menekültek haláláért, ami tabutéma bizonyos körökben. A tudományhoz hasonlóan a mé-
dia szintén lefojtott és őszintétlen, a teljes rendszert érintő problémákat negligálja.

A fentiek azért érdekesek, mert a magyar helyzetről is nagyon sokat megtudhatunk. Magyar-
országon a Fidesz pontosan egy olyasfajta állam felé robog, amilyent Gross leír (és sajnos, ko-
rábban is voltak aggasztó tendenciák, a korábbi kormányzatok alatt). Mára a kormányzatnak a 
demokratikus intézményrendszert sikerült teljesen dominálni – és kérdéses, hogy az álellenzék 
mennyiben képvisel másfajta értékeket. Módszeresen sikerül a szegényeket ellehetetleníteni, 
és a gazdagok hatalmát bebetonozni: ennek egyik eszköze, az egykulcsos adó nagyban hason-
lít Amerikához. Az átlagember a fogyasztásba menekül, és egyáltalán nem érdekli, hogy az őt 
védő intézményeket sorra véreztették ki: ez a a normcore a fiatalok körében nem pusztán azt 
eredményezi, hogy egyformán néznek ki, hanem azt is, hogy konformista módon bármit elfo-
gadjanak, mélyebb összefüggéseket ne akarjanak látni, és elég legyen a fogyasztói termékekben 
tobzódni a „sikeres élethez”. „– Kit érdekel a demokrácia, ha van új telefonom/nadrágom/ko-
csim?” A társadalom legfelső rétege szinte kizárólag oligarchákból áll, akik minden vagyonukat a 
rendszerből, a rendszertől és politikai kapcsolataiktól kapták. Mellettük ráadásul jelen van a régi 
(hazai és nemzetközi) gazdasági elit is, ami bizonyos ellentételezés mellett (ld. pl. a német cégek-
nek juttatott támogatást, vagy a Németországból jövő fegyvervásárlásokat) nem lesz kritikus. 
Lehallgatni régóta mindenkit lehallgatnak, sokezer ember dolgozik a lehallgatásunkon számos 
intézményben (Terrorelhárítási Központ, Alkotmányvédelmi Hivatal, Információs Hivatal, Kato-
nai Nemzetbiztonsági Szolgálat, Nemzeti Védelmi Szolgálat). Nonszensz ítéletek születnek, ko-
holt vádak alapján. A kritikusok elhallgattatása is folyamatos: a cél, hogy ne legyen valódi rend-
szerkritika. Ebben a rendszerben különleges szerep jut a propagandaintézményeknek (látszólag 
független kutatóintézeteknek, egyetemeknek), amelyeket tömegesen hoztak létre. Mellettük 
az ellenzéki térfélen lényeges a szerepe a látszólag független „elemzőknek”, akik sokszor vala-
melyik párthoz kötődnek, ugyanakkor soha nem derül ki, hogy honnan kapják a megbízásaikat. 
Ennek megfelelően valódi, átfogó kritikát a jó részük nem mond, csak bizonyos intézkedéseket 
„kritizálgat”. Ne vesse fel senki, hogy torzak a választási szabályok, és a pártok jól eléldegélnek 
ezen torz rendszerben. Hogy a NER-bűnözéshez asszisztálók maguk is bűnözők. Nem kell felvet-
ni, hogy hogyan teszik rendszerszerűen tönkre egyeteimeink jó részét (a privatizációkkal, amit 
sajnos sokan az ellenzék köréből is támogatnának, ha kormányon lennének), hogyan darálták 
be az MTA-t. Nem kell a menekültellenes plakátkampányt fasiszta uszításnak bélyegezni, elég 

úriasan fintorogni. Emellett lehet olyasfajta, piaci fundamentalizmusra épülő vadkapitalizmust 
támogatni lépten nyomon, amely brutális, embertelen és ostoba: a társadalmi összetartozás 
kötőszövetét, a toleranciát és a másik ember iránti empátiát rombolja folyamatosan. Jellemző 
emellett a fizikai erőszak alkalmazása, vagy az azzal való fenyegetőzés (ld. a Vadhajtásokat, vagy 
az identitárius mozgalmat, esetleg a népszavazás alatt savval való leöntést, a verekedéseket a 
plakátok körül a választások alatt, vagy a menekültek kínzását a tranzitzónákban). A propagan-
da-média a fasiszta rendszerekhez hasonlatosan hergeli az embereket, uszítva az elvakult híve-
ket a maroknyi demokratára, kiválasztva a közellenségeket, akiket valamiért veszélyesnek érez 
a rendszer. Magát e rendszer áldozatnak állítja be: mintha a demokratikus jogok felszámolására 
lenne bármilyen érdemleges indoka, a hatalommaximalizáláson túl. Végül, nem szokás felvetni, 
hogy egy ilyesfajta rendszerből csak valamifajta, a jogállamiságon túllépő „robbanással” lehet 
kilépni, miután az elit úgy betonozta be a hatalmát, hogy nem kikerülhető. Ennek megfelelően 
az antidemokratikus rendszer létrehozataláért való felelősség is tabutéma: ha Magyarország 
tényleg választási autokrácia, akkor annak, hogy ez létrejöhetett, felelősei is vannak: egy ilyen 
rednszer nem csak úhy „létrejön magától”.

A fentieket áttekintve két kérdés maradt: vajon Gross a jelenlegi magyar rendszert barátságos fa-
sizmusként írná-e le? Sajnos megkérdezni nem tudjuk, miután 1997-ben meghalt. Azt fontos látni, 
hogy Gross 1980-ban a jövő Amerikájáról írt, amihez az akkor látott folyamatok vezetnek majd, 
és azt hangsúlyozta, hogy ’80-ban Amerika nem jutott el odáig, hogy ő a barátságos fasizmus 
rendszerét kiépítettnek érezze. Ugyanakkor a mai Amerikára azt biztosan mondaná, hogy a fo-
lyamatok még erőteljesebbek. Magyarország ráadásul a barátságos fasizmus építésében előrébb 
tart: Gross azt említi pozitívumként, hogy a könyve megjelenhetett egyáltalán, ami egy fasiszta 
rendszerben – legyen az bármennyire „barátságos” is – nem történhetett volna meg. Ugyanakkor, 
ha ezt a mércét vesszük alapul, nekem meggyőződésem, hogy Magyarországon vélhetően nem 
jelenhetne meg Gross könyve: egészen egyszerűen nem lenne nyitott fül hozzá, az elit kisstílű és 
korántsem plurális, így pedig csodálkoznék, haa kiadók vállalnák a közlését. Megijednének a karak-
teresebb rendszerkritikától. A helyzet, ilyen tekintetben, Magyarországon némileg rosszabb.

A másik lényeges kérdés az, hogy hogyan lehet kimászni ebből az ördögi körből? E téren Gross 
a tömegmozgósítást gondolja használhatónak: mindenkinek aktívan ki kell vennie a részét a po-
litika-csinálásból, különben az elnyomó állam és a cégek konglomerátuma örökre megtartják a 
hatalmat a fejünk fölött. A demokratikus értékeket mindenhol, minden körben terjesztenünk és 
tanítanunk kell. Nagy hiány, hogy Magyarországon nem olyan erős az antifasizmus, mint pél-
dául Németországban: fontos lenne ennek a megteremtése és a közkultúrába való beépítése. A 
piaci fundamentalizmust is el kéne lassan felejteni, a félrecsúszott privatizáció és a szegények 
ellehetetlenítését követően, hiszen társadalomban élünk, amiben felelősek vagyunk egymásért. 
Én emellett azt is hozzátenném, hogy megfontolandó lenne a közvetlen demokrácia – azaz az 
emberek által indított, közvetlen normaszöveget alkotó népszavazások – intézményeinek kifej-
lesztésén gondolkozni: ma Magyarországon az elit mindenfajta vitát blokkol e téren, a „nemzeti 
konzultáció” és a népszavazások csak látszatra demokratikusak. Svájcban sem vezet kataszt-
rófához az intézmény alkalmazása, az emberek maguk el tudják dönteni, hogy szeretnének élni, 
nem kell feltétlenül egy autoriter állam a fejük fölé, ami megmagyarázza, mit javasolhatunk és 
mit nem. Ha valaha újra demokrácia lesz Magyarország, alapjaiban kell majd végiggondolni az 
egyes intézmények szerepét és azt, hogy hogyan tartsunk fenn egy demokratikus kultúrát, a 
társadalom legalacsonyabb szintjén is. Ez pedig a valódi problémákra való reflexióval kellene, 
hogy elkezdődjön.
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amit 1907-ben indítottak útjára. Igaz, ez évente csak egy alkalommal, minden esetben május 
elsején jelenik meg (alkalmanként azonban még egy különszámot is kihoznak egy-egy év során), 
mégis rengeteg érdekes olvasnivalót kínál 28-32 A/3-as oldalain. Trieszt földrajzi adottságainak 
köszönhetően a lap fogalkozik a közeli szlovéniai és a horvátországi történésekkel is, sőt a kiadá-
sért felelős Gruppo Anarchico Germinal szervezet élénk kapcsolatokat folytat az ott található 
hasonló kollektívákkal. Egyébként nem csak a Germinal-ban, de más újságokban is lépten-nyo-
mon találkozhatunk akár kisebb olasz városokban (is) műkodő szerveződésekre; örvendetes 
tény, hogy az aktivizmusuk nem korlátozódik csupán egy területre vagy mondjuk a fővárosra. A 
Germinal-ba egyébként belefér a művészet/ költészet is (előbbi grafikai szempontól tekintve is), 
ami számomra a legváltozatosabb kiadvánnyá teszi a most bemutatottak közül.  

Változatosságnak nem szenvedi hiányát a milánói székhelyű A-rivista anachica sem, amely január, 
augusztus és szeptember kivételével havonta jelenik meg, immár 1971 óta. A vaskos, majd 100 
A/4 oldalas, helyenként színes, de mindenhol vér-profi (számomra néhol már túlontúl) szerkeszté-
sű kiadványban aztán minden megtalálható: a cikkek külön kategóriákba (társadalom, a környezet 
hatása az emberre, oktatás, állami elnyomás, migráció és rasszizmus stb.) rendeződve nyújtanak 
a lebilincselőtől a felfohatatnanul filozófikusig mindenféle- és fajta olvasmányokat. Majd minden 
szám tartalmaz egy tematikus cikkgyűjteményt, úgynevezett dossziét, ami egy-egy témakörbe 
való részletesebb elmélyülést tesz lehetővé általában 4-5 szerző közreműködésével/ szemszögé-
ből (a legutóbb például Colin Ward-ról és munkásságáról, de volt már Sacco és Vanzetti, a Pinel-
li-gyilkosság, az aggasztó klímakérdések vagy nemrégiben az USA-ban zajló forrongások kapcsán). 
Az oldalakon át a frissen megjelenő könyvek ismertetőit látva megbizonyosodhatunk arról, hogy 
igenis van még igény a nyomtatott irományokra, valamint arról is, hogy Olaszországban a radikális 
irodalom könyv formájában való megjelentetése még koránt sem a múlté.

Legutoljára hagytam a szicíliai Sicilia Libertaria-t, 
ami szintén havonta jelenik meg, tartalmát tekint-
ve pedig jóval sablonosabb: érezni a cikkek hangvé-
telén és tematikáján, mintha Szicília – mint ahogy 
mindig is az jellemezte – kissé Olaszországtól kü-
lönállóként létezne. A fő téma természetesen a 
migráció, valamint a helyi szindikalista törekvések-
ről és sztrájkokról (pl. NO MUOS) szóló beszámo-
lók. A kb. 40 éve rendszeresen megjelenő újságban vannak állandó rovatok a filmek, könyvek és 
zenei kiadványok/ rendezvények bemutatására, de a 8 A/3-as oldalon azért mindig felbukkan 
pár érdekesség a nagyvilágból is, hiszen a Sicilia Libertaria önnön meghatározása alapján „a tár-
sadalmi és internacionalista felszabadítás anarchista” lapja.

Mivel újságárúsoknál nem kaphatóak ezek az újságok (habár az ország számos pontján vannak 
klubok, egyesületek, terjesztők, ahol igen), és az ember nem minden nap jár Olaszországban, be-
szerzésük egyetlen módja a postai út, ami általában kissé megdrágítja egy-egy példány megren-
delését. Ne feledjük azonban, hogy a bemutatott lapok mindegyik önállóan, szponzorok és rek-
lámok nélkül tartja fenn magát, tehát jelentősen támaszkodnak egy kialakult előfizetői bázisra, 
valamint alkalmi ill. rendszeres adományokra. Részemről ezt meg is kapják – ha tudsz olaszul és 
kicsit is érdekelnek az anarchista szemléletű olvasmányok, mindenképp érdemes megismerkedni 
némelyikükkel.

Fordította Eric Green

Példaértéku:

az olasz nyomtatott anarchista sajtóról 
Noha nem vonhatjuk kétségbe a nyomtatott anarchista sajtó szerepét az elmúlt két évszázadban, 
felmerülhet a kérdés, hogy van-e még létjogosultsága egy ilyen lapnak, amit épp most kezében 
tart az olvasó, így a kétezredik év után is, amikor az információ korlátlan mennyiségben mindössze 
pár kattintással hozzáférhető, a világ bármely eldugott szegletében is tartózkodjon az ember. 

Nem beszélve arról az idő-, energia- és pénzbefektetésről, ami egy nyomtatott kiadvány napvi-
lágra hozatalával jár (a nem éppen környezetbarát szempontok mellett), úgy tűnik a kézbe vehe-
tő olvasmány egyetlen előnye a kényelem és a hagyományőrzés érzete, főképp ha napunk nagy 
részét – akár szórakozásból, akár munka (ür)ügyén – amúgy is a monitor előtt töltjük. Számomra 
azonban mindig is egyfajta komolyságot jelentett, ha valamit igényesen megszerkesztve, minő-
ségi nyomtatásban tártak szemem elé; szavahihetősége messze túlmegy a világhálón sebtiben, 
jórészt átgondolatlanul odavettett trollkodásoknak (persze ezzel nem azt szándékozom leszö-
gezni, hogy amit a papíron láthatunk az minden esetben igaz!). 

Talán hihetetlennek tűnik, de léteznek olyan lapok, amelyek már megvoltak az anarchista moz-
galom korai korszakában is és a mai napig léteznek; csupán a történelem viszontagságaiból kifo-
lyólag kénytelenek voltak kisebb szüneteket tartani, de mindvégig rendszeresen megjelentek.  A 
következőkben az olaszországiakból mutatok be egy csokorravalót, anélkül, hogy megpróbálnám 
megválaszolni a talán sokakban felmerülő kérdést: hogyhogy nálunk még olyanra se találhatunk 
nagyon példát, hogy egy-egy anarchista lap akárcsak pár éven át is rendszeresen megjelent 
volna? Azon egyszerű magyarázattal ezt le is tudhatnánk, hogy a két ország mozgalmának tör-
ténelme közt a különbség ég és föld, holott ez korántsem ennyire nyilvánvaló; ehelyett, minden-
féle prófécia mellőzésével csak azt kívánhatom, hogy egy évszázad múlva ilyenkor még létező 
lapként írjanak valahol az Autonóm-ról (ha már a felét elérjük, akkor is az mondható, hogy a 
magyarországi helyzet jelentősen jobbra fordult)!

Az első bemutatásra kerülő újság az Umanità Nova 
idén épp 100 éves , még maga Errico Malatesta 
alapította 1920-ban.  A két világháború közötti 
időszak viszontagságai után (folyamatos cenzú-
rázási-kísérletek, pénz- és papírhiány, szerkesz-
tőségi tagok bebörtönzése, külföldi – egyesült ál-
lamokbeli és argentiniai – kiadások stb.) 1943-tól 
a Federazione Anarchica Italiana (FAI) gondozásá-
ban hetente jelenik meg, mind a mai napig. Jelenleg 
8 oldalon, klasszikus napilap-formátumban (A/3) 

terjedelmes írásokban ismerteti és elemzi az anarchista- és munkásmozgalom aktuális esemé-
nyeit. Az utóbbi hónapokban – érthető módon – kiemelt figyelmet szentel a világszerte zajló tün-
tetéssorozatokra, valamint a kapitalizmus és a koronavírus össszefüggéseinek feltérképezésére.

Meglepődések elkerülése végett elárulom, hogy nem az Umanità Nova a még létező legrégebben 
alapított olasz anarchista lap. Ez az édem tudomásom szerint a trieszti Germinal-hoz tartozik, 
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MI A CNT?
1910-ben alapították Barcelonában, olyan szakszervezetekből, amelyek nem fonódtak össze a 
szociáldemokrata áramlatokkal. A CNT még követi az anarchoszindikalista elveket, és Spanyol-
országban ő az egyetlen örököse az I. Internacionálé szellemének.

A CNT napjainkban az egyetlen szervezet Spanyolországban, amely politikai irányelvektől tel-
jesen független, s ahol a döntéseket a tagmunkások hozzák és nem a hivatásos szakszerveze-
tisek közössége. Visszautasítjuk az állami támogatást és védnökségét annak érdekében, hogy 
megőrizzük gazdasági függetlenséget, és nem hagyjuk, hogy a tárgyalások közvetítők kezébe 
kerüljenek.

MI AZ A SZAKSZERVEZET?
A szakszervezet egy munkásegyesülés, amely megpróbál javítani a munkások életfeltételein, 
anyagi és kulturális értelemben egyaránt. Ha te is munkás vagy (aktív, munkanélküli, nyugdí-
jas…), és úgy véled, ez az élet nem adja meg neked mindazt, amit megérdemelsz, illetve a mun-
kád nem engedi meg neked, hogy emberként fejlődj, akkor itt a helyed egy ilyen szervezetben.

A CNT, EGY OSZTÁLY SZAKSZERVEZETE
Az Országos Munkakonföderáció (Confederación Nacional del Trabajo) egy osztály szakszer-
vezeteinek konföderációja, amely magában foglalja minden szakma munkásait a szakszervezet 
ágaiban való mindenféle megkülönböztetés nélkül. A CNT egy eszköz a küzdelemhez és az egész 
munkásosztály érdekeinek védelméhez. 

KI TARTOZHAT A CNT-HEZ?
Bármely munkás csatlakozhat a szakszervezethez, nem számít politikai nézet vagy vallási megy-
győződés. Csak el kell fogadnia a tagsági szerződést, és tiszteletben kell tartania a gyűlés által 
hozott döntéseket. 
A CNT egy független szerveződés, hogy a munkásokat megkülönböztetés nélkül egyesíthesse. 
Hogy megvédjük függetlenségét, politikai pártok és vallási szerveződések tagjai nem használ-
hatják a szakszervezetet, mint fórumot sem azért, hogy propagandát fejtsenek ki, sem azért, 
hogy pozíciókat szerezzenek a szerveződésen belül.
Azok, akiket nem lehet munkásoknak tekinteni, mint például üzletemberek, földbirtokosok, nagy-
tulajdonosok, tisztviselők, magas beosztású menedzserek, a kormány tagjai stb., nem vehetnek 
részt a CNT munkájában. Rendőrök és általában elnyomó munkát végző személyek szintén ki 
vannak zárva a tagságból.
Végül, az összetartozás érdekében, szintén nem tudjuk elfogadni a munkások/tagok dupla tag-
ságát más szakszervezetekben is.

A CNT OLYAN, MINT BÁRMELY MÁS LÉTEZŐ SZAKSZERVEZET?
A CNT más. Mi a közvetlen demokráciát tesszük a személyi igazolványunkká. A demokrácia e 
típusa abból áll, hogy minden döntést azoknak kéne mindig meghoznia, akikre az vonatkozik. A 
szabályzatunk garantálja, hogy a szervezetben a gyűlés legyen az, amely a döntéseket meghoz-

za. És a gyűlésben minden szónak azonos 
súlya van. Ha megvannak a magad indíté-
kai, akkor képes vagy dönteni, melyik útvo-
nalat választod. A CNT egy sok éve működő 
szakszervezet, mely útja során kitüntette 
magát, mint egy olyan szerveződés, mely-
ben a döntéshozatal alulról történik, mely-
ben mindenki részt vesz, és amelyben az 
eszmék, vélemények és kezdeményezések 
cseréjében szabadság és egyenlőség ural-
kodik. A CNT-ben egyenlők vagyunk, és 
senki nem kap pénzt a munkások képvise-
letéért. A CNT-t 

1910-ben alapították és élen járt azok-
ban a küzdelmekben, amelyek a nyolc órás 
munkanap, a szombat mint munkaszüneti 
nap, a fizetett szabadság, az egészségügyi 
biztosítás, a nyugdíj bevezetése, valamint 
a sztrájk és a munkanélküliek kötelező alkalmazása érdekében folytak. Harcolt a fasizmus ellen. 
Végül, 1936-ban kollektivizálta a földeket és az üzemeket, teret engedve a legmélyebb társadal-
mi átalakulásnak a 20. századi Európa történelmében.  

A CNT ELVEI
Ez a szakszervezet a forradalmi szindikalizmus elveit követi.
a. Az önkormányzás elve: Úgy gondoljuk, hogy akiknek döntéseket kell hozniuk az adott problé-

mákkal kapcsolatban, a meghozott döntések azokra is vonatkozzanak. Ha senki nem dolgozik 
érted, senkinek nem kellene veled kapcsolatos döntéseket hoznia. Mint olyan, a CNT egy gyű-
lésező szakszervezet: amelyben a tagok alkotta gyűlések hozzák meg a döntéseket.

b. A föderalizmus elve: a CNT minden szakszervezete a működéshez szükséges autonómiával 
rendelkezik egy adott területen belül, és szövetkezik a többi szakszervezettel, hogy együtt 
vegyenek részt az akciókban, közösen nézve szembe az adott helyzettel.

c. A szolidaritás és a kölcsönös támogatás elve: A CNT minden szakszervezete szolidaritási egyez-
ményeket létesít a konföderáció többi tagjával, így a bármelyikükkel szemben elkövetett ag-
resszióra közösen fognak válaszolni. Ugyanez mondható el a szakszervezeti tagokról is. 

PROLETÁR INTERNACIONALIZMUS
A munkások, akik csatlakoznak a szakszervezethez, szövetségben állnak a CNT helyi, regionális 
és országos szintjével és egyúttal a Nemzetközi Munkásszövetség (IWA/AIT) szakszervezetei-
vel, az I. Internacionáléval és az anarchoszindikalizmus nemzetközi egyesületeivel szerte a vilá-
gon. Mert mi tudjuk, hogy nemzetközi szinten egymástól függünk, s ezért együtt kell szembe-
néznünk a globális neoliberalizmussal és a proletár internacionalizmus ellenfeleivel.

A CNT TAKTIKÁJA: A DIREKT AKCIÓ
A CNT taktikája a direkt akció, amely azt a megoldást jelenti, miszerint az esetlegesen felmerülő 
problémákat az érintett egyének oldják meg, közvetítő bevonása nélkül. Úgy gondoljuk, hogy az 
akció ezen formája lehetővé teszi számunkra, hogy megtanuljuk, hogyan viszonyuljunk azokhoz a 
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dolgokhoz, amelyek ránk vonatkoznak, és hogyan vállaljunk felelősséget értük. Anarchoszindikalis-
tának lenni azt jelenti, hogy döntéseket hozunk, és ha valamiről nagyon nehéz dönteni: azt jelenti, 
vannak problémák. Mert ha egyszer egyetértesz valamivel és átültetheted a gyakorlatba, úgy talá-
lod majd, hogy természetes ellenségeid, az üzletemberek szemben állnak veled. Ők abban érdekel-
tek, hogy a munkavégzésedet, amennyire csak lehet, alacsony fizetéssel honorálják. A te érdeked 
szemben áll az övékkel. Te kevesebbet akarsz dolgozni és jobban élni, ami szemben áll az ő terveikkel. 

A CNT FILOZÓFIAI ALAPJA: AZ ANARCHIZMUS
Ezek a felsorolt eszmék mind az anarchista ideológiából táplálkoznak. Az anarchizmus egy poli-
tikai filozófia, amely azt állítja, hogy a társadalomnak kell megszerveznie magát, bármiféle hata-
lom, kényszer és erőszak nélkül. Tagadjuk, hogy szükség lenne politikai szakértőkre, akik dönté-
seket hozhatnak más emberek nevében. Minden individuum szuverén joga, hogy döntsön abban, 
amiben érintett. Ezeket az eszméket számos csoport magáévá tette, mert belefáradtak a hie-
rarchia elvén nyugvó klasszikus szerveződésekbe. Az önkormányzás, részvétel, decentralizáció 
stb. alternatív eszméi mind anarchista ideák. Létezik egy negatív és téves elképzelés az anar-
chizmusról, miszerint az a káosz és az erőszak szinonimája. Mi úgy tekintünk az anarchizmusra, 
mint az erőszaknélküli rend, a szabadság és a kényszernélküliség szinonimájára.  
A társadalom radikális átalakítását akarjuk, a bérmunka felszámolását és társadalmi forradal-
mat. Végső célunk a liberter kommunizmus, egy társadalmi-gazdasági rendszer, amely a sza-
badságot és egyenlőséget hozná el, mint alapvető értékeket. Továbbá úgy véljük ahhoz, hogy 
céljaink megvalósításához olyan módszereket kell alkalmaznunk, amelyek azokkal összhangban 
állnak. Nem jöhet számításba minden eszköz. A cél soha nem szentesíti az eszközt. Ha szabad, 
egalitárius és testvéri társadalmat akarunk, a mi szerveződésünknek és akcióinknak tisztának 
kell lenniük, egalitáriusaknak és testvérieknek.
De egyúttal úgy gondoljuk, minden állami agressziónak válasszal kell találkoznia. Mi nem tartjuk 
oda a másik orcánkat, és nem törődünk bele az igazságtalanságba. Az önvédelem elve magában 
foglalja a konfrontációt a főnökökkel és az intézményekkel szemben. Ezek miatt lesz a CNT an-
archoszindikalista.
A forradalmi szindikalizmus – amely propagálja a munkások saját maguk általi emancipációját és 
az osztálytársadalom eltörlését – és az anarchizmus egyvelege – annak hierarchia és tekintély 
nélküli szerveződésről, eszközök és célok közti koherenciáról, a liberter kommunizmus létreho-
zásáról stb. szóló eszméivel –anarchoszindikalizmushoz vezet.

HOGY SZERVEZŐDIK A CNT A VÁLLALATOKON BELÜL?
A Sección Sindical által. Ez a CNT munkásainak/tagjainak együttese az adott vállalaton belül. Ha 
a cég azok közé tartozik, ahol elnyomást alkalmaznak, a szekció titokban dolgozik. Ha megfelel a 
hatályos törvénynek, a szakszervezet szekciója nyíltan folytatja a tevékenységét.

A CNT minden szekcióját egy gyűlés működteti. A gyűlés egy olyan megbízottat jelöl ki, aki kom-
munikál a vállalatnál dolgozó elvtársakkal. A szóvivő csak a gyűlés meghatalmazását adja tovább 
a szakszervezet szekciójának.

SINDICATO DE RAMO (ÁGAZATI SZAKSZERVEZET)
ÉS SINDICATO DE OFICIOS VARIOS (KÜLÖNBÖZŐ SZAKMÁK SZAKSZERVEZETE)
A CNT azonos iparágból való különböző szekciói alkotják a Sindicato de Ramo-t (fémipar, épí-
tőipar, vendéglátóipar, kereskedelem…). De ha nincs meg a kellő létszám ehhez, a Sindicato de 
Oficios Varios-ban egyesülnek a több ágazat szekciói és tagjai.

HOGYAN DOLGOZIK A SZERVEZET?
A tagok gyűlése segítségével. Minden alkalommal, mikor összehívnak egy gyűlést, a tagok meg-
vitatják a napirendi pontokat, és közös megegyezésre jutnak. Nincs arra vonatkozó utasítás, 
hogyan döntsenek a gyűléseken. Nekünk csak egy végrehajtó hatalom nélküli bizottságunk van.

MI A COMITÉ SINDICAL (SZAKSZERVEZETI BIZOTTSÁG)?
A szakszervezet gyűlése kijelöl embereket, hogy felvilágosítsák a helyieket, fenntartsák a kap-
csolatot más szakszervezetekkel, leveleket fogadjanak és küldjenek, adományokat gyűjtsenek 
stb. Olyan feladatok, amelyekhez általában véve nincs szükség a gyűlés egybehívásához. Ezek 
az emberek alkotják a Comité Sindical-t. A CNT bizottsága több korlátozást is bevezetett annak 
elkerülése érdekében, hogy ez egy vezetői csoporttá válhasson. 

A BIZOTTSÁGOK KORLÁTOZÁSAI A CNT-BEN
1 – A szakszervezeti bizottság tagjainak és tágabb értelemben a CNT minden bizottságának 
nem szabad fizetést elfogadnia áldozatvállalásaiért cserében.
2 – Minden bizottság egy vezetői és irányítói mechanizmust alkot, ami szükségessé teszi, hogy 
megállapodásokat kössön. Ők csak végrehajtják a szakszervezet döntéseit és kéréseit. Sürgős 
ügyben, vagy ha azonnali intézkedésre van szükség, felelniük kell a gyűlés előtt, amely dönteni 
fog, hogy jól, avagy rosszul cselekedtek-e.
3 - A pozíciókat betöltők mindegyike bármikor visszahívható. A gyűlésen lehetőség van leváltani 
a képviselőket, ha indokoltnak tűnik, vagy ha rotálni akarja a tisztségviselőket.
4 – A bizottság nem nyújthat be javaslatokat a szakszervezet gyűléséhez.
5 – A gyűlésnek minden bizottságot annak megválasztása előtt jóvá kell hagynia. Minden tiszt-
viselőnek mindig rendelkezésre kell állnia a gyűlés számára.
6 – Politikai pártok tagjai nem szerezhetnek tisztségeket a CNT-ben.
7 – Minden gyűlésen a bizottságoknak számot kell adniuk a különböző fórumokon végzett mun-
kájukról.
8 – A CNT bizottságainak nem lehet önálló véleménye. Amikor ők beszélnek, azt az előzetes 
megállapodások értelmében az egész szerveződés nevében teszik. A CNT bizottsága csak egy 
kapcsolati adminisztrációs rendszer, nem egy hatalmi szervezet. 
A konfliktusokban a munkások használják fegyvereiket: 
A leleplező eljárásokat, tüntetések, összejövetelek, tiltakozások, pamfletek, nyomtatott cikkek 
stb. révén, hogy tájékoztassák a konfliktusban érintetteket, rendszerint azért, hogy a cég ve-
szítsen a híréből. 
A bojkottot, amelyben a fogyasztót vagy a cégek klienseit keresik fel, hogy szüntessék be az 
adott termék vásárlását.
Szabotázst, amely a kínált termék beszüntetésére irányul. Ez olyan küzdelem, amelyben több 
lehetőség van arra, hogy gátat szabjanak a vállalati termelésnek. Nagyon fontosak a kulturális 
műveletek, melyek a következő módokon juthatnak kifejezésre: kirándulások, lelkigyakorlatok, 
kulturális rendezvények, színdarabok, irodalmi kiadások, koncertek, versmondó estek, művésze-
ti kiállítások révén, amelyek megérintenek minket, amelyek elrángatnak minket a kocsmából és a 
televízió elől, amelyek rádöbbentenek minket a valóságra. 

A CNT SZAKSZERVEZETI STRUKTÚRÁJA
A konföderációt a szakszervezeti szekciók, valamint az ágazatok és különböző szakmák szak-
szervezetei alkotják, melyek mindegyike részt vesz a gyűlések működésében. Ezek a szervező-
dések a cégekkel vagy intézményekkel szemben működnek, direkt akciót alkalmaznak közvetítők 
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nélkül, és a nyomásgyakorlást használják, hogy elérjék céljaikat, megvalósítsák követeléseiket, 
de mindezt azzal a végső céllal, hogy átformálják a társadalmat. 

A szakszervezet struktúrája teljesen eltér a szakszervezeti szerveződések többségétől, mivel 
azok referenciaként a szakszervezeti választásokat és a cégek végrehajtó bizottságainak rend-
szerét alkalmazzák.    

A HÁROM „NEM”
A CNT velük ellentétben nemet mond a választásokra, a liberados-ra (szakszervezeti „képvi-
selők”, akik csoportosítják munkaidejüket azokkal, akiket „képviselnek” annak érdekében, hogy 
valóságos munkavégzés nélkül végezhessék szerződéses kötelességüket) és az állami támoga-
tásokra. Mi nem akarunk vállalatok által fizetett szakértőket. Nem akarunk közvetítőket. Nem 
akarunk több erőforrást, mint a sajátunk, többet annál, mint ami a tagjainktól és a közösségünk-
ből származik. Láthatjuk, hogy miért.

A KONFÖDERÁCIÓS VÁLASZTÁSOK ÉS A VÁLLALATI BIZOTTSÁGOK
A törvény előírja, hogy lennie kell egy „képviseleti” szakszervezetnek, melynek muszáj magát 
bemutatnia az egyesületi választásokon, s amelyekben a szakszervezeti jelölteket és a cégek 
bizottságait választják meg. A CNT nem vesz részt ezeken a választásokon, és javasolja bojkot-
tálásukat a következő okok miatt: 
Ha te bizonytalan vagy, és egy kis vállalatnál dolgozol, nem képviseltetheted magad egyenlően. 
Csupán a munkások egy kis részének vannak egyesületi választásaik. 

A választásoktól függ, hogy odaadod-e a képviseletedet a hatalomnak, hogy döntsön, aláírjon 
és tárgyaljon a te érdekeidért, és érvényesítse az akaratát, és négy évig maradjon a te ellenőr-
zéseden kívül. Ehelyett őket azok a szakszervezeti szerveződések vezetői ellenőrzik, akikhez 
tartoznak.

A választásokkal a szakszervezeti szerveződések liberados-t kapnak és anyagi támogatást, me-
lyek féken tartják őket. Végül az egész a gazdasági érdekeltségek ügyévé válik.

A szakszervezeti liberados egyre kevesebbet van egy közösségben a munkásokkal, afelé halad-
nak, hogy hivatásosokká váljanak, vagy fizetésből éljenek meg, és csak a pozíciójuk megtartásá-
val törődnek, valamint azzal, hogy a saját érdekeiket védjék, ne a tiedet.

Ha egyszer elnyerték a „képviselet”, a liberados-t, anyagi támogatást és némi befolyást, tovább 
nem érdekled őket, elfelejtik a választási programjukat, és te jobban teszed, ha befogod a szádat 
és alázatos leszel, talán így tudsz némi előnyre szert tenni (a jogaid iránti tisztelet helyett). Csak 
a szavazatodat akarják, és hogy te ne okozz nekik gondot.

A szakszervezeti választás és a vállalati bizottságok a cégek és a kormány javát szolgálják, ame-
lyek végső soron ezek finanszírozói. A szakszervezeti választásokkal – amelyek a francóista szak-
szervezetek vertikális választási rendszeréből eredeztethetők – a cégek és kormányok elérik, 
hogy szóvivőkkel, és ne a munkásokkal kelljen közvetlenül beszélniük. Ezek a törvényes szóvivők 
sakkban tartják a munkásokat, alázatossá teszik és demoralizálják őket, mert ők az elsők, akik 
érdekeltek abban, hogy megtartsák pozícióikat és közvetlenül függnek az anyagi támogatástól.

CNT, EGY KÉPVISELETI SZAKSZERVEZET
Meglehet, azt gondolod, hogy ha nem jelensz meg ezeken a választásokon, soha nem leszel kép-
viselve. Ez nem igaz. Te és csak is te vagy képviselve. Amikor problémáid vannak, képviseletre 
teszel szert. Minden jogod megvan, hogy tárgyalj, harcolj és dönts azokról a dolgokról, melyek 
érintenek téged. Ne higgy a választási képviselet meséjében.

A CNT képviseleti, mert a tagjai adják a képviseletet, mert amikor harcol, küzdelmei igazságosak, 
mert követelései megegyeznek a munkásokéval. Ez teszi képviseletivé, biztosítja, hogy legyen 
súlya és méltósága. A másik módszer a választásoké, ez nem több egy álarcosbálnál, amely so-
rán ők csak groteszk módon megjelennek a televízióban, aláírnak, mosolyognak, szónokolnak, és 
a hatalmat a főnökeiknek és uralkodóiknak adják át, akik a támogatásokat felosztják közöttük.

KÖVETELÉSEINK A MUNKA TERÉN
És mikor megtárgyaljuk, mit csináljunk, meg is tesszük azt? Van néhány minimális követelésünk, 
melyeket minden küzdelmünk során képviselünk, például: olyan lineárisan növekedő fizetést aka-
runk, mely azoknak kedvez, akiknek alacsonyabb a fizetése; az alapfizetésben akarunk növeke-
dést, nem a kiegészítésekben; visszautasítjuk, hogy túlórázzunk; ellene vagyunk az új munka-
rendszereknek, mely magában foglalja a vélemények elnyomását, a rugalmasságot, a funkcionális 
és földrajzi mobilitást; harcolunk a minket a vállalati géphez kötő lánc széttöréséért, a munkanap 
rövidítéséért, a szabadságok és szünetek növeléséért, illetve a nyugdíjkorhatár 55 éves korra 
való leszállításáért; szakszervezeti ellenőrzést akarunk afelett, amit a munkás termel, s megta-
gadjuk, hogy a jóváhagyás pecsétjével lássák el a veszélyes vagy rossz minőségű termékeket; 
szorgalmazzuk, hogy a munkások, gyűléseik és szakszervezeti szekcióik ragaszkodjanak alkujo-
gaikhoz; hiteles szakszervezeti szabadságot kérünk, mely a szakszervezeteknek nyújtott anyagi 
támogatások megszüntetését és a szakszervezetek cégeken belüli aktivitásának engedélyezé-
sét jelenti megszorításoktól mentesen.

SZOCIÁLIS KÖVETELÉSEINK
Mi nem kizárólag a munka területén tevékenykedünk, hanem a társas összejövetel, amennyire 
csak lehet, részét képezi az életünknek: propagáljuk a férfi és nő közötti teljes egyenlőséget; 
olyan gazdasági fejlődést óhajtunk, amely nem pusztítja el a bolygót, és éli fel annak készle-
teit, hangsúlyozza az ökológia fontosságát; antimilitaristák vagyunk, mert nincs háború, mely 
igazságos lehet, mivel minden háború szenvedést és halált okoz a gyengébbnek, miközben az 
erősebb meggazdagodik; visszautasítjuk a nemek, a külső megjelenés, a bőrszín alapján történő 
diszkriminációt; szembeszegülünk a nagy és kisnacionalizmussal, számos alkalommal került sor 
munkások elleni támadásra olyan absztrakciók nevében, mint például a nemzet vagy a haza; egy 
olyan országot akarunk, ahol nincsen közel 60 000 rab börtönökbe zsúfolva, mint egy olyan 
rendszernek az eredménye, amely megalkotja a bűnt és a jogot, miután megalkotta a bűnözőket; 
liberter oktatást akarunk, amelyben a fiúk és lányok olyan rendszerben tanulnak, amely értéket 
képvisel, mely távol áll a versenytől és a fogyasztástól; harcolunk a vallások ellen… a manipuláci-
ók és a babonák ellen; támogatunk mindent, ami elősegíti az emberek szabadságát, mindent, ami 
megfékezi az egyenlőtlenséget, mindent, ami testvérekként egyesít minket.

DE EZ NEM ELÉG!
Több pénzt szerezni, állandó munkával rendelkezni és kedvező szolgáltatásokkal bírni a szakterü-
letünkön mind szép és jó. De ha jól megnézed, láthatod, hogy a világ rosszul van felosztva. 
Annyi elérhető erőforrás van számunkra, amennyi ezelőtt sohasem volt az emberiség történe-
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tében: tudás, energia, kommunikációs lehetőségek… És mégis körbe vagyunk véve pestisekkel: 
éhínségek, háborúk, rasszizmus, munkanélküliség, falak, terrorizmus és hatalommal való visz-
szaélés. Mindez a közelben történik, egyenesen itt. És az okok ismertek: kiváltságok azoknak 
a kezében, akik büntetlenül alkalmaznak erőszakot az államapparátus és az elnyomás különféle 
eszközeinek támogatásával.
A legkeményebb gengszter egy angyal, összehasonlítva a pénzemberek és vezetők csoportjával, 
akik megszervezik a háborúkat, akik luxusban élnek és vatikáni tárgyalásokon kapják meg a pápa 
áldását. 
Gondolkodtál azon, hogy azért, amit annyiszor munkahelyi balesetnek neveznek, s amely ezrek 
életét követeli évente, ki a felelős, ha nem a lelkiismeret furdalás nélküli vállalkozók és a törvény-
hozók, akik nagyobb érdeklődést mutatnak a pénz, mint az élet iránt? 
Ez az, amiért a CNT nem csupán négy negyeddel többért harcol, hogy aztán a végén az infláció 
egyen meg mindent, hanem egy másféle világért.

MILYEN TÍPUSÚ VILÁGOT AKARUNK?
Ez mindeddig nagyszerű – gondolhatod –, de mi az, amit mi valójában akarunk? Mi azt akarjuk, 
amiről ők folyton csak beszélnek: békét; szabadságot; a munkánk gyümölcsét, azt akarjuk, hogy 
aki nem dolgozik, bár képes lenne erre, ne is egyék; azt, hogy a világon mindenki hasznossá váljon a 
munkája által, legyen fedél a feje fölött, járjon iskolába, legyen hely számára az élet lakomájánál… 

De ahhoz, hogy idáig eljuss, az kell, hogy véget vess az egyenlőtlenség okainak. A jótékonyko-
dás semmit se ér. A jótékonykodás évszázadai semmiféle igazságot nem hoztak, mert minden 
gonoszság, erőszak oka a hatalmas vagyon, ami a bankárok, üzletemberek és az állam kezében 
összpontosul. Mi egy állam nélküli társadalmat akarunk, amely nem ruházza át a mindenki más 
fölötti hatalom és az erőszak jogát vagy a kizsákmányolást kevesekre.

KIK VAGYUNK?
Mi nem hülyítünk senkit, azok vagyunk, akik lenni akarunk, nem azok, akiket ők akarnak, hogy 
legyünk. És ez az, amik mi vagyunk: bérből élők, nyugdíjasok, háztartásbeliek, munkanélküliek, 
diákok, emigránsok stb., férfiak és nők, akik fölötte állnak az ideológiai, faji, nemi, korbéli, szakmai 
kategóriák szerinti különbségeknek… együttes erővel szemben ellenségeinkkel.

MI VAGYUNK A CNT
Egy anarchoszindikalista szervezet, ahol a munkát egyenlő emberekként szervezzük, védjük 
egymást a munkahelyi és a szociális agresszióval szemben; amelyben mi magunk vagyunk, vég-
rehajtó bizottságok, liberados és vezetők nélkül, és mi hozzuk a problémáinkkal és törekvéseink-
kel kapcsolatos döntéseket.

Angol nyelvű forrás: http://libcom.org/library/what-cnt

Az anarchizmus azt jelenti, örökké repülni. A igazság pillanatában, mikor végre kinyílik szemünk 
a világra, intelligenciánk legyőzi az akadályokat, vallást, nemzetiséget,  nyelvet, rasszt, szexiz-
must, ami megggátolt eddig a repülésben. Amikor vallásról, rasszokról, nyelvről és babonákról 
beszélsz nekem, próbálok ezekből a minket behálózó dolgokból szárnyakat építeni, hogy a a gon-
dolkodó elme végtelen szabadsága felé repüljek.

Az anarchistává válás a normák megszegésével kezdődik. Ez sosem könnyű és nagy árat fizet-
hetünk érte. Megmaradni anarchistának még ennél is nehezebb.

Igen, még a legbátrabb madarak is, miközben messzi ismeretlen helyek felé repülnek,  megállnak 
, mert úgy érzik nem képesekk folytatni útjukat. Aztán csak ülnek egy nagy fa magas ágán vagy 
egy hatalmas sziklán.

Kijelenthetik, hogy nincs végtelen szabadság? Mondhatják, hogy addig repültek, ameddig csak 
tudtak? Vagy , hogy nincs olyan madár, amelyik képes egy örökkévalóságig repülni? 

Az anarchizmus az a madár, amelyik az eleve elrendeléssel,a sorsával és a törvényekkel szemben 
repül, így szegve meg normákat szembe száll a hatalommal, így hódítva meg a világot változást 
hozva. Az anarchista fejlődés nem csak úgy jön esetlegesen, a szabadságért való küzdelem ne-
héz útja eredményezi.

Soheil Arabi
Evin börtön

Teherán, 2020. január 5. 

Soheil Arabi
iráni anarchista,

politikai fogoly levele
a teheráni

Evin börtönből....
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Anarchy alive!
Stirling, Skócia. 2005. július 6. hajnali 2 óra: a „Hori-Zone” ökofaluból, és 
a tüntetések kiindulópontjául szolgáló táborból, ahol ötezer G8-ellenes 
aktivista sátorozott az elmúlt héten, tömeges felvonulás vette kezde-
tét. Az eső egy pillanatra se hagy alább, ahogy parányi csoportokban 
haladnak hegyeken-völgyeken át a tüntetők az A9-es út felé. A terv: 
megakadályozni, hogy a küldöttek és a személyzet megérkezzen az elő-
kelő Gleneagles szállodába, ahol azon a reggelen a világ nyolc leghatal-
masabb országának vezetői találkoznak. 

Még sötét van, amikor a rendőrautók jelennek meg a tábor egyik kijáratánál, az aktivisták több-
ségének azonban már régen hűlt helye. Pár perc elteltével a maradék körülbelül ezer ember még 
áttör a kapun, sokan közülük fekete ruhában és eltakart arccal. Elöl egy kis csoport, néhányan 
vastag, majdhogynem kétméteres fahusángokkal.  Mások kerékpáros bukósisakot viselnek, a 
végtagjaikra habpárnát ragasztottak vagy pajzsként szemeteskukák fedelét használják. Két to-
vábbi csoport gumiabroncsokból készült mobilfalak mögé rejtőzik, melyeket Gaffa-ragasztósza-
laggal rögzítettek. Ezeket a rendőrség visszaszorítására alkalmazzák, mialatt a tömeg kirajzik 
és nekivág az útnak. 

A környékbeli ipari zónán áthaladva egyesek barikádot építenek a visszavonulási vonalon, mások 
utcaköveket gyűjtenek bevásárlókocsikban, egy csoport pedig egy pillanatra megszakítja a me-
netet, hogy bezúzza a bankok és a Burger King ablakait. A nap végére az M9-es autópálya felé 
haladva a menet vagy négy újabb rendőri vonalon halad át, még több gumiabroncsot felhalmoz-
va. Útközben valaki graffitit fúj fel a falra: Anarchisták – Rendőrség: 2:0.

A9-es úton eközben néhány mérföldön át több száz ember blokkolja a forgalmat, faágakkal és 
betondarabokkal, vagy csupán csoportosan az úttesten ülve. A tüntetők túlerőben vannak és 
manővereikkel kijáttszák a zsarukat: amint a rendőröknek sikerül egy-egy csoportot eltávolíta-
niuk az aszfaltról, máris egy újabbal gyűlik meg a bajuk néhány száz méter után. Mérföldekkel 
arrébb hat csoport egyszerre blokkolja a gondosan kiválasztott, Gleneagles körötti csomópon-
tokat és hidakat, az egész régió közlekedését megbénítva. Perth-ből and Crieff-ből nincs kijá-
rás. Muthillben az emberek a földön fekszenek, aluminiumcsövekkel összekapcsolt végtagjaikkal; 
Yetts o ’Muckhart-ban pedig biciklakatokkall nyakuknál fogva rögzítik magukat egy forgalmat 
akadályozó járműhöz. A Kinkell hídnál csoportosan ülnek az úttesten. A Gleneagles-i vasúti meg-
közelítést szintén leblokkolták – egy darabon felszedték a síneket, gumiabroncsokból raktak tü-
zet figyelmeztetésképp. Két évtizedes tapasztalat az erőszakmentes közvetlen fellépés terén 
– mindössze néhány óra elegendő, hogy Perthshire közlekedését teljesen megbénítsák. Ügyin-
tézők, üzletemberek, fordítók és firkászok vetik bele magukat egy irtózatosan hosszú reggelbe. 
A hét elején, Edinburgh-ban a „Make Poverty History” (Legyen a szegénység a múlté) felvonulá-
son szórólapot terjesztettek, ahol a tüntetők egyértelművé tették ügyüket: Történelmet írunk! 
Állítsuk meg a G8-at!

A G8 újra és újra megmutatta, hogy a világ vezetői másra sem képesek, mint csupán tovább pusz-
títani a világot, melyen mindannyunknak osztozunk kell. Hihetünk-e valóban a G8 „ A szegénység 
a múlté” jelszavának, amikor egyetlen válaszuk az, hogy vállalati privatizációval folytatják afrikai 
gyarmataik kifosztását? Várhatjuk-e tőlük, hogy kezelik az éghajlatváltozást, még ha vitatott is, 
hogy a probléma komoly-e vagy sem, amint azt kiszivárgott dokumentumaik mutatják? 

A felvonulás csak az első lépés. Többre van szükség, mivel a felvonulásokat gyakran figyelmen 
kívül hagyják: emlékezzünk csak az iraki háború elleni grandiózus tüntetésekre. A G8-nak olyan 
üzenetet kell átadnunk, amelyet nem hagyhatnak figyelmen kívül. Nem hagyhatják figyelmen 
kívül, hogy elzárjuk a golfpályájukhoz vezető utakat, megzavarjuk a találkozóikat, és testünkkel 
mondjuk el, amiben hiszünk – egy jobb világban. Nem kell azonban megkérnünk a G8-at, hogy 
hozzon létre egy jobb világot. Azonnal nekiállhatunk mi magunk, emberek ezreivel hátunk mö-
gött; emberekkel, akik bemutatják a globális problémák gyakorlati megoldásait a Gleneagles felé 
vezető úton levő ökofaluban – mindezt az együttműködésre és a bolygó tiszteletére alapozva. 
Mától kezdve felelősséget vállalhatunk cselekedeteinkért és a ránk örökül hagyott világáért. 
Mindannyian történelmet írhatunk.

Ha valaki nem vette volna észre, az anarchizmus él és virul. Nagyjából az elmúlt évtized folyamán 
a globális anarchista mozgalom teljes mértékű újjáéledésére került sor, az 1930-as évek óta nem 
látott léptékben, az egység és a sokszínűség terén. Az antikapitalista szociális központoktól és 
az ökofeminista gazdaságoktól kezdve a közösség szervezéséig, a nemzetközi csúcstalálkozók 
blokádjáig, a mindennapi közvetlen fellépésekig, valamint a publikációk és weboldalak garmadá-
jáig – az anarchia virágzik a globális mozgalom szívében, ami azt bizonyítja, hogy „egy másik 
világ lehetséges”. Távol a történelem 1989-re előrejelzett végétől, az anarchista küzdelmek és az 
anarchista eszmék elterjedése és elterjesztése – főként a fejlett kapitalista országokban – lét-
fontosságú erőként jelentkezik a neoliberalizmussal és az állandó háborúkkal szembeni ellenállás 
mögött. A bekarikázott A betű lehet akár a büszkeség forrása, felesleges teher vagy lényegte-
len kiegészítő. Szebben is mondható: tekintélyelv-ellenes, autonóm, horizontális... Felismered, ha 
egyszer meglátod; az anarchia mindenhol jelen van. 

2000 októberében érkeztem Európába, azzal a színlelt céllal, hogy PhD-t írjak a környezettuda-
tos etikáról. Azonban Prágában éppen tüntetések zajlottak az IMF / Világbank ellen, az antikapi-
talizmus szele frissen, érezhetően felkavarta a levegőt, és alig vártam, hogy én is egy picit részt 
vehessek a cselekményekben. Béke- és környezetvédelmi tevékenységet folytattam Izraelben, 
olvastam Marxot, Marcuse-t és Kropotkint. Elmentem a Prágából visszatért aktivisták előadá-
sára, néhány héten belül pedig demonstrációt szerveztünk egy oxfordi előadóterem előtt, ahol 
Michel Camdessus volt IMF-vezetőt méltatták. Hamarosan azon vettem észre magam, hogy 
az időm több részét töltöm aktivizmussal, mint tanulással. Egyre jobban bekapcsolódtam az 
alternatív globalizációs hálózatokba, és majdhogynem egyből belevetettem magam a mélyvíz-
be. Nizzában könnygázzal fújtak le, Londonban sittre vágtak, Genovában pedig épphogy élve 
megúsztam egy kiadós verést. Szeptember 11-e után háborúellenes mozgalmak indultak útjuk-
ra, a reformpártiakat és a forradalmárokat pedig csupán egy hajszál választotta el egymástól. 
Körülbelül ekkor jöttem rá én is arra, hogy amit csinálok, egyáltalán nem áll távol tanulmányaim-
tól. Könnyedén értelmezhetem az aktivizmusomat munkaként, a tudományos munkámat pedig 
az aktivisták igényeihez igazíthatom. Ez a könyv lett az eredmény. 
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Az Élő anarchia („Anarchy Alive!”)  egy anarchista könyv az anarchizmusról. Feltárja az anarchis-
ta csoportok, cselekvések és eszmék fejlődését az elmúlt években, célja annak bemutatása, hogy 
a gyakorlaton alapuló elmélet mit érhet el, ha a mai mozgalomban zajló jelentősebb vitatémákra 
és kérdéskörökre alkalmazzák. Noha a tartalom minden bizonnyal felkelti az anarchisták és a 
témában már jártasak érdeklődését is – akiknek ajánlom, hogy ugorják át az első két fejezetet, 
mert számukra a java csak a harmadiktól jön –, a könyv maga az anarchizmus megismerésének 
és azon elképzelések alkalmazásának módjait taglalja, amelyeknek ma főképp a közvetlen fellé-
pések megszervezésénél és  lebonyolításánál vehetjük hasznát.  Minden mentegetőzés ellenére 
a fő cél azonban az anarchista elméletek megismertetése. 

Az 1. fejezet alapvető ismereteket kínál az anarchista gondolkodáshoz, nem a tartalmát, hanem 
a mikéntjét illetően. Javaslom, hogy az anarchizmust legalább három dologként értelmezzük. 
Először is, az anarchizmus egy kortárs társadalmi mozgalom, amely olyan egyének, csoportok és 
kollektívák sűrű hálózataiból áll, amelyek átfogóan kommunikálnak és szervezkednek egymással, 
alkalmasint az egész világon át, számtalan közvetlen fellépést és tartós projektet generálva. Az 
anarchista mozgalomban néha az a zavarba ejtő, hogy alaposan decentralizált és hálózatokkal 
átszőtt – a tevékenységek általában hivatalos tagság vagy lefektetett szervezeti szabályzat 
nélkül zajlanak.

Másodszor, az anarchizmus annak a kacifántos politikai kultúrának a neve, amely ezeket a háló-
zatokat élteti és tartalommal tölti el – ezt a kifejezést itt a politikai cselekvéshez és vélemény-
cseréhez, valamint a mindennapi élethez irányt adó családként értjük. A kultúra főbb jellemzői a 
következők: 
•  A közvetlen fellépésre, a helyi szintű alternatívák kiépítésére, a közösség kiállására és szem-

beszegülésére épülő politikai cselekvések közös repertoárja. 
•  A szervezés közös formái – decentralizált, horizontális és konszenzusra törekvő. 
•  Szélesebb körű kulturális kifejezési mód számos olyan területen, mint például a művészet, a 

zene, az öltözködés és az étkezés, gyakran a kiemelkedő nyugati szubkultúrákkal társítva. 
•  Közös politikai nyelv, amely hangsúlyozza az ellenállást a kapitalizmussal, az állammal, a pat-

riarchátussal valamint általában a hierarchiával és az elnyomással szemben. 
Az anarchista politikai nyelv a maga részéről közvetíti az anarchizmus harmadik értelmezését 
– az anarchizmust, mint elképzelések gyűjteményét. Az anarchista eszmék komolyak és kifino-
multak, képlékenyek és folyamatosan fejlődnek. A központi anarchista elgondolások tartalma 
nemzedékről nemzedékre változik, és csak azoknak a mozgalmaknak és kultúráknak a hátteré-
ben érthető meg, amelyekben kinyilvánítják őket.

A kortárs anarchista mozgalom elképzeléseinek feltérképezéséhez a 2. fejezet három olyan té-
mára mutat rá, amelyek manapság az anarchista politikai nyelv központi elemeinek számítanak. 
Az első az uralom minden formájának elutasítása; ez a kifejezés számos társadalmi intézményt 
és irányvonalat érint – valójában a modern társadalom legtöbb aspektusát –, amelyeket  az an-
archisták igyekeznek feltárni, megkérdőjelezni, meggyengíteni és végül megdönteni. A második 
a közvetlen fellépés erkölcsi világképe, amely hangsúlyozza a nyílt beavatkozást az igazságta-
lanságok elleni szembeszállás és a kapitalizmus alternatíváinak kiépítése érdekében – destruktív 
és védelmező formákban, például az ipar szabotálásával vagy erdőterületek lefoglalásával, va-
lamint építő, fejlesztő jelleggel, mint például szociális központok, közösségi kertészetek és szö-
vetkezetek alapításával. A közvetlen fellépés gondolata kapcsolódik a „jelképes politika” hangsú-
lyozásához, vagyis az anarchista értékek megvalósításához és kifejezéséhez a mozgalom saját 

tevékenységeiben és struktúráiban is. Végül a sokszínűség ma önmagában alapvető anarchista 
érték, ami a mozgalom céljait nagyon nyitottá teszi. A sokféleség kevés helyet hagy a forra-
dalmak szabta korlátozottság fogalmainak, vagy a szabad társadalom részletes kivetüléseinek 
és terveinek. Ehelyett a hierarchia-mentes és anarchista viselkedési és szervezési módokat a 
társadalmi interakció folyton-folyvást jelen lévő lehetőségeként üdvözli, itt és most – a „min-
dennapi élet forradalmaként”. 

Honnan származnak ezek az eszmék és elképzelések? Talán nem meglepő, hogy a kortárs anar-
chizmus csak kis részben tekinthető a 19. és 20. század eleji anarchista mozgalmak közvetlen 
folytatásának, amelyeket a második világháború végére gyakorlatilag eltüntettek a politikai szín-
térről. Ehelyett a mai anarchista hálózatok gyökerei a radikális társadalmi mozgalmak keresz-
teződésének és egybevegyülésének folyamataiban kereshetők az 1960-as évektől kezdődően, 
noha ezek soha nem voltak nyíltan anarchisták. Ide tartoznak az ökológiai, atom- és háborúelle-
nes mozgalmak, valamint a nők, a feketék, az őslakosok, az LMBT és az állatok felszabadításáért 
folytatott csoportok radikális, közvetlen fellépéssel végződő tevékenységei. Az ezen mozgal-
mak közötti hálózatépítés és termékeny kapcsolat felgyorsítása a politikai kultúrák és eszmék 
konvergenciájához vezetett, a hagyományos – akár szociáldemokrata, liberális vagy marxista 
– baloldal (őszintén szólva) előnyére. A teljes körű anarchista újjáéledés az ezredforduló környé-
kén mozgatott meg jelentősebb tömeget; az anarchista tevékenység legkiemelkedőbb megnyíl-
vánulásaival a neoliberális kapitalizmus, valamint az elmúlt évek folyamán az Egyesült Államok 
afganisztáni és iraki inváziói ellen irányuló globális mozgalmak keretein belül. 

Habár az inspiráció és ötletek terén közvetlenül az anarchista hagyományra támaszkodik, az 
újra felbukkanó anarchista mozgalom sok tekintetben különbözik a 100, sőt 60 évvel ezelőtti 
baloldali, liberális politikát követő szerveződésektől. A kollektívák és az érdekcsoportok hálózatai 
szervezeti normaként helyettesítik a szakszervezeteket és a szövetségeket. A mozgalom napi-
rendje tágabb: az ökológia, a feminizmus és az állatvédelem ugyanolyan jelentős, mint az anti-
militarizmus és a munkások küzdelme. Ez utóbbi területen az ipari szektort és a hagyományos 
szindikalizmust felváltják a “mekis” munkahelyeken sínylődők valamint a bizonytalan helyzetben 
lévő munkavállalók önszerveződő szakszervezetei (lásd: Foti és Romano 2004, Mitropoulos et al. 
2005). Nagyobb hangsúlyt kap a közvetlen, jelképes fellépés és a kulturális kísérletezés. Egy má-
sik szembetűnő különbség az, hogy a modernitás és a technológiai fejlődés iránti elkötelezettség 
az anarchista körökben már nem részesül széles elismerésben, sőt, néhány „zöld” anarchista 
kifejezetten támogatja az ipari civilizáció lerombolását. Ezek a minőségi változások hozzáadód-
nak az anarchizmus paradigmaváltásához, amely ma meglehetősen eretnek; cselekvésre és győ-
zelmi szándékra épül. Bár anarchista író vagyok, ennek a könyvnek nem célja az anarchizmus 
melletti érvelés, vagy bárki meggyőzése arról, hogy az anarchia lehetséges és ajánlatos. Az „an-
archia ügyét” az anarchista irodalom két évszázadon keresztül – saját és számtalan más ember 
elégedettségére – már kimerítően taglalta. Olykor-olykor figyelemre méltó támogatást kapott 
az akadémiai politikaelmélet komoly munkáiban is (Wolff 1971, Taylor 1976, Ritter 1980, Taylor 
1982, Brown 1993, Carter 2000). Környezetünkkel szembeni megbocsáthatatlan papírpazarlás 
lenne újabb könyvet kinyomtatni, amely az anarchista elképzelések létjogosultsága mellett érvel.
Ehelyett a könyv fő részét képező 3–6. fejezet az anarchizmus alapvető érvényességét taglalja, 
célja pedig az, hogy a vitát egy lépéssel tovább vigye, olyan perspektívák, dilemmák és ellent-
mondások feltárásával, amelyek csak a szociális változásra irányuló tekintélyelv-ellenes harc va-
lóságából fakadhatnak. Ezek a fejezetek sorra vizsgálják a következő témákat: hatalom és belső 
hierarchiák az anarchista hálózatokban; a politikai agresszió meghatározása, indoklása és hatá-
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sossága; a technológia és a modernitás vitatott státusza; valamint a nemzeti felszabadulásért 
folytatott küzdelemhez való viszony, különös tekintettel Palesztina / Izrael esetére. 

Bevezetőm hátralevő részében a politikai elmélet fontosságáról és veszélyeiről szeretnék szól-
ni, egy aktivista szemszögéből. Mit is jelent valójában anarchista aktivista-teoretikusnak lenni 
(ami egy bárki számára nyitott szerep)? Milyen feszültségek merülnek fel az elvtársak között 
egy ilyen vállalkozás megvalósításának kísérlete során? És ami a legfontosabb: milyen konkrét 
eszközök és módszerek találhatók az elemző politikai gondolkodás kollektív megvalósításának 
megkönnyítésére az anarchista hálózatokban?

Gyakorlat és elmélet

Szerencsére az aktivista-teoretikus nem egymaga próbálja megvitatni az előbb említett felte-
véseket. A radikális közösségen kívül alig vannak olyanok, akik észrevették az anarchista politi-
kai értekezések és művek robbanásszerű megnövekedését és elmélyülését az elmúlt években 
– mind nyomtatott formában, mind online, de legfőképp verbálisan, a mindennapi beszélgetések-
ben, megbeszéléseken és találkozókon.

 Az anarchista mozgalom valójában egy olyan környezet, amelyben magas színvonalú politikai 
gondolkodás – sőt, politikai teoretizálás – zajlik. Az Élő anarchia érdemi célja az, hogy tényszerű-
en bemutassam az aktivisták dilemmáit és első kézből származó tapasztalatokon alapuló elmél-
kedéssel megválaszoljam azokat, más aktivistákkal folytatott megbeszélésekre, anarchista és 
nem anarchista szövegek kritikai olvasatára, valamint saját tendenciózus érveléseimre támasz-
kodván. Koránt sem a válaszok fellelése érdekel, hanem inkább a végtelen és visszatérő viták 
alpját képző néhány releváns kérdés feltevése, hátterük kifejtése, feltérképezése és kibogozása. 
Időnként megfogalmazom saját érveimet is, amelyek vagy egy álláspontot foglalnak el egy adott 
kérdésben, vagy pedig teljesen átalakítják a vitát azzal, hogy megkérdőjelezik annak hallgatóla-
gos feltételezéseit és céljait.

Az anarchista elmélet könyvemben alkalmazott megközelítése nagyban megegyezik azzal, ame-
lyet David Graeber anarchista antropológus ismertetett nemrégiben. Graeber rámutat arra, 
hogy az összes anarchista társadalomelméletnek azon túlmenően, hogy támogatja azt a kiinduló 
feltételezést, miszerint „lehetséges egy másik világ”, „öntudatosan el kell utasítania az élharco-
sok minden jellemzőjét”. Az anarchista teoretikus szerepe nem az, hogy megadja a „helyes stra-
tégiai elemzéseket, majd rávegye az emberek tömegeit, hogy azokat követssék”, hanem az, hogy 
kielégítse az anarchisták igényeit az őket érintő kérdések elméleti kifejezésével kapcsolatosan, 
és hogy „visszaadja ezeket az elképzeléseket, de nem előírás szintjén, hanem adalékként, aján-
dékként – lehetőség gyanánt.”(Graeber 2004: 5–12). Az aktivista-teoretikus tehát nem egysze-
rűen csupán a szakértő-megfigyelő, hanem elsősorban a segítő vagy támogató szerepet kapja, a 
résztvevők rendeltetése pedig egy teoretikus és aktivista társban nyilvánul meg.

Avner De-Shalit ugyanezen megközelítés mellett érvelt a környezetpolitikai elméletet illetően. 
Annak érdekében, hogy ne csak érdekes, de releváns is legyen, szerinte egy politikai elméletnek 
„az aktivistákkal és dilemmáikkal kellene kezdődnie... Tehát egy olyan elmélet ez, amely tükrözi 
az aktivisták tényleges elméleti igényeit, azokét, akik meggyőzödéssel folyamodnak a gyakor-
latiassághoz.” Azáltal, hogy az aktivisták vitáiban visszatérő témákat foglal írásba, a teoretikus 

olyan tárgyalást kezdeményezhet, ahol türelmesebb és precízebb módon kezelik őket, figyele-
met fordítva a részletekre és a következetes érvelésre. A teoretikus szerepe ezen a szinten az, 
hogy részt vegyen az aktivisták elmélkedésének visszaható folyamatában, értelmezze, sorba-
rendezze és szavakba öltse az elképzeléseket, mindezt az aktivisták segítségével, az aktivistá-
kért. Céljai: elméleti formában kezelni azokat a kérdéseket, amelyekkel az aktivisták mindennapi 
tevékenységük során szembesülnek; olyan ötletekkel előhozakodni, amelyeket alaposan meg-
vitathatnak; kifejteni a burkolt feltételezéseket és megcáfolni az ellentmondásos állításokat; 
valamint, az aktivisták általános gondolkodásmódjának előmozdítása rövid és informális viták 
alkalmával összegyűjtött ötleteikkel, strukturáltabb és kifinomultabb figyelem felkeltésével. Bár 
támogathatja a környezeti aktivisták széles körű napirendjét, „a gondolkodónak nem szabad ma-
gától értetődőnek tekintenie az aktivisták állításainak értékét; megérzéseiket, érveiket, kijelen-
téseiket és elképzeléseiket szintén át kell vizsgálni. Az a tény azonban, hogy kritikusan kell meg-
vizsgálni őket, nem befolyásolja a fő szempontot: azt, hogy az aktivisták intuícióinak, állításainak 
és elméleteinek kell lenniük a kiindulópontnak.”(De-Shalit 2000: 29–31).

Így az anarchista elmélet létrehozásának folyamata önmagában egy párbeszéd, amely a hús-
vér emberek elképzeléseit és egymás közti gyakorlatait vitatja meg. Az elmélet csak ebből az 
összefüggésből maradhat hiteles és önkritikus, mely fokozhatja a beszédbe vetett bizalmat – 
nem felülről, hanem belülről eredendően (vö. Gullestad 1999, Jeppesen 2004). Erős párhuzamok 
mutatkoznak itt a cselekvéskutatás hagyományával, amely integrálja a tanulás megannyi eman-
cipációs és alulról építkező megközelítését, ideértve az őslakos kultúrák, a globális déli közössé-
gek, radikális pedagógusok és filozófusok, ökológiai szakemberek, valamint az egyenlőségpárti, a 
feminista és az antirasszista mozgalmak társadalmi szerepvállalását. (Friere 1970, Feyerabend 
1970, Birnbaum 1971, Touraine et al. 1983a, 1983b, Rosaldo 1989, Reason és Bradbury 2001). 
Ezek a megközelítések az együttműködésen alapuló kutatás nyíltan „elkötelezett” módszereit 
hangsúlyozzák, amelyek egyenjogú erkölcsi képpel rendelkeznek, amely elősegíti az értékes is-
meretek és gyakorlatok létrejöttét az egyenlőek között. A konkrét kutatási módszertanok a má-
sodik helyet foglalják el az együttműködés és a párbeszéd kialakulóban lévő folyamatánál, amely 
elősegíti és fejleszti a szolidaritást. A kollektív gyakorlat által generált kritikusan elkötelezett és 
elméletileg megalapozott elemzések biztosításával az anarchista politikai elmélet e könyvben 
felvetett vitáinak célja az aktivisták folyamatos visszajelzésének biztosítása.

Saját utam számtalan elvtárs és csoport közé elvezetett, különféle helyi kampányokban és pro-
jektekben, konferenciákon és megbeszéléseken, nemzetközi mozgósításokon és tömeges til-
takozó eseményeken vettem részt. Az Egyesült Királyságban, Oxfordban együtt dolgoztam a 
tetterős antikapitalista és háborúellenes hálózattal, valamint a május elsejei megmozdulásokra 
és háborúellenes tüntetésekre szerveződő tekintélyelv-ellenes koalíciókkal, a G8-as csúcstalál-
kozók ellen pedig a brit Earth First! hálózattal (amely ellentétben amerikai változatával egyértel-
műen anarchista) és a Dissent! hálózattal. Megfigyelő résztvevője voltam továbbá a Genovában 
(2001), az Evianban (2003) és a Gleneaglesben (2005) zajló G8-ellenes tüntetéseknek, valamint 
az EU-ellenes demonstrációknak Nizzában (2000), Brüsszelben (2001) és Barcelonában (2002), 
sőt számos nemzetközi aktivista összejövetelre is elmentem, például a strasbourgi nemzetközi 
No Border tiltakozó táborba (2002), a Peoples’ Global Action hálózatának európai találkozói-
ra Leidenben (2002) és Dijonban (2003), valamint a tekintélyelv-ellenes társakciókra, melyek 
a firenzei (2002) és a londoni (2004) európai szociális fórumot egészítették ki. Ennek eredmé-
nyeként ezt a könyvet elsősorban a helyszínen szerzett tapasztalataim és az aktivistákkal foly-
tatott beszélgetések szolgálják. Ehhez hozzátartozik a kortárs anarchista média meglehetősen 



autonóm #2autonóm #2 2726

átfogó ismerete: weboldalak, csoportok, blogok, filmek és videoklipek, rádióműsorok és – végső 
soron – programszerű anarchista irodalom, mind nyomtatott, mind online formában.

Ki kell azonban emelni, hogy az anarchista irodalom nem hasonlíthat az akadémiai politikai elmé-
letre. Nagy része saját kiadású, fénymásolt és szamizdat füzetekben és „zinekben” (ugynevezett 
„fanzinekben”) jelenik meg, amelyek tartalmazhatnak beszámolókat eseményekről, képregényt, 
novellát, költészetet és csináld-magad útmutatókat a nők egészségétől a kerékpárjavításig. So-
kuk szerzői név nélkül, kollektívák kiadásában vagy álnéven jelenik meg, tartalmuk pedig sajátos 
közönséghez, gyakran más anarchistákhoz szól. Igazság szerint az anarchista kiadványok pole-
mikai részében szereplő anyagok egy része nem mondhatni túl jónak. Jason McQuinn túlontúl 
szektásnak véli és maró rosszhiszeműséget feltételez, valamint „összefüggéstelen zagyvasá-
got talál bennük... a legrosszabbnak az interneten lévők tűnnek, de gyakran máshol is majdnem 
ugyanolyan rosszak” (McQuinn 2003). Számos nagyon is éleslátó, épp érveket felsorakoztató, 
jól átgondolt anarchista könyv, cikk, esszé is létezik, a következő oldalak pedig ezeket használják 
fel széleskörűen forrásként vagy kritika alapjául.

Mindenesetre a racionális megbeszélés hiánya minden bizonnyal távol áll a mozgalom normájától, 
ha az aktivisták mindennapi, köznyelvi beszélgetéseit is számba vesszük, ahol tulajdonképpen a 
politikai kérdésekről folyó vita nagy része is zajlik. Mivel azok, akik elkötelezetten szállnak harcba 
a szabadságért, általában intelligens és elhivatott emberek, beszélgetéseik általában igencsak 
minőségiek. Tehát rendkívül fontos, hogy aki jelen időben akar írni az anarchizmusról, részese 
legyen ezeknek a verbális eszmecseréknek, amelyek az anarchista elmélet számára a legrele-
vánsabb kérdéseket és dilemmákat mutatják be, és amelyek számos fontos érvet és ismereretet 
adnak hozzá az elméleti munkához.

Ami az anarchistákkal kapcsolatos elkerülhetetlen feltevéseket illeti – nos, az el nem kötelezett 
olvasót felkérjük, hogy ideiglenesen fogadjon el egy anarchista követelmény-keretet, és tapasz-
talja meg, hogy mi történik akkor, amikor ahhoz alkalmazkodunk. Végül is nincs sok értelme meg-
kérdezni, hogy szüksége van-e az anarchistáknak valaha is arra, hogy erőszakot használjanak 
céljaik elérése érdekében, ha maguk a célok nem igazolhatók, vagy azon gondolkodni, vajon az 
anarchista mozgalom egyes vezetési formái problematikusabbak-e, mint mások, ha a horizon-
tális szerveződést kezdettől fogva elutasítják? Valójában az elmélet nem láthatja kárát annak a 
ténynek, ha a gondolkodó úgy véli, hogy „lehetséges egy másik világ”. Éppen ellenkezőleg, egy 
öntudatos, komoly részrehajlás, amely valahogy hozzá akar járulni az aktivista társak tevékeny-
ségéhez, erőteljes ösztönzést ad arra, hogy ne hátráljunk meg a nehézségek elől, és ne söpörjük 
a kínos kérdéseket a szőnyeg alá. Végül is a legjobb „hozzájárulás” egy kritikus és kiábrándult 
megközelítésből jön létre, amely felismeri és fontolóra veszi az elfogadott szabályokat és elvá-
rásokat, és olyan kérdéseket vet fel, amelyekkel az aktivisták talán nem szívesen szembesülnek. 
Az anarchista politikai elmélet stílusa, amelyet a könyv meglehetősen összetett vitáinak keze-
lésére használok, sokkal inkább az angol-amerikai, mint a kontinentális európai módszereknek 
és konvencióknak köszönhető. Ez nem feltétlenül jó vagy rossz dolog, hanem inkább azt jelenti, 
hogy az itt megemlített elméleti munka fogalmak és érvek elemzésének formájában jelenik meg, 
különbségeket és példákat hozva, mindezt azzal a céllal, hogy az igazunkat bizonyítsa. Ez azt is 
jelenti, hogy az egyértelműség és az olvashatóság az érték, az irányelvek pedig világosak az ál-
talánosságban makacs igényekkel, és különösen a ritka szinonimákkal szemben. Noha egyes ré-
szek az olvasó összpontosítását igénylik, mindent megtettem azért, hogy egyszerű nyelvezetet 
használjak. Felteszemem tehát még egyszer a kérdést: mi is az az anarchizmus?

Az 1980. augusztusi lengyel események világos cáfo-
latot hoztak a bürokrácia érveire. Először fordult elő, 
hogy egy szocialista ország dolgozói egységesen, mint 
osztály nyilvánították ki, hogy az állam és a hatalmon 
lévő párt nem képviseli érdekeiket, hogy saját szerve-
zetre van szükségük, amely megvédi őket ez ellen az 
állam és párt ellen. A szovjet típusú országokban - a 
Szovjetunióban és Kelet-Európában - állítólag a mun-
kásosztály gyakorolja a hatalmat egy „proletár” állam 
és párt közvetítésével. A lengyel munkásosztály ezzel 
szemben helyére tette a dolgokat: vannak, akik ural-
kodnak, és vannak azok, akiket kizsákmányolnak. Ez 
utóbbiak azok, akik egy szabad szakszervezetbe tömö-
rülve igyekeznek magukat megvédeni. Mind Keleten, 
mind Nyugaton egy élősdi, kisebbségi uralkodó osz-
tály zsákmányolja ki a dolgozókat. Ez az elemi igazság 
már régóta nyilvánvaló, és a decemberben bevezetett 
szükségállapottal csak még világosabbá vált Érdekes 
lesz ezek után megfigyelni, hogy mit is fognak tudni ki-
találni azok, akik szeretnék továbbra is elhitetni, hogy 
ezek az országok valódi „proletár államok”, és semmi 
közük a kapitalizmushoz.

A kommunista párt a cári birodalmat megrengető for-
radalom leverésével teremtette meg diktatúráját Bár 
forradalminak nevezi magát, csupán a győztes ellen-
forradalom pártja. Az októberi forradalom alapvetően 
anarchista jellegű volt, egy állam és hatalmi szervek 
nélküli társadalmat próbált létrehozni, amelyet a dol-
gozók maguk irányítanának a szovjetek révén. Lenin 
ezeknek a törekvéseknek egy részét átmenetileg lát-
szólag átvette, majd miután - részben ennek köszön-
hetően - sikerült megragadnia a hatalmat, elvetette 
őket, hogy megteremtse a maga és társai, a bolsevik 
párt diktatúráját. Ez a tény magyarázza, hogy a rö-
viddel tizenhét októbere előtt írt Állam és forradalom 
kimondottan anarchista szemléletű, míg egyébként 
mind gyakorlati, mind elméleti tevékenysége mélysé-
gesen autoritárius jellegű. A hatalom megragadásakor 
a bolsevikok elenyésző kisebbséget alkotnak csupán, 
de rögtön hozzálátnak az uralkodásuk fenntartásához 
szükséges eszközök megteremtéséhez. Hierarchikus 
rendet és fegyelmet erőszakolnak a társadalomra, lét-
rehozzák a Csekát és a Vörös Hadsereget. Mindezzel 
sikerül is megtörniük a társadalom felszabadító len-
dületét. Az új uralkodó osztály, a párt, a társadalom 
életének minden részletét ellenőrzése alá vonja. A po-
litikai ellenzék tagjait kivégzik, deportálják vagy szám-
űzik. Kiszolgáltatott, bürokratikus szervekké alakítják 
a munkásautonómia szerveit: a szovjeteket és a szak-

szervezeteket A társadalom hierarchikus rendszeréből 
a kommunista párt húz hasznot, ó rendelkezik a tár-
sadalmi kommunikáció monopóliumával; a párt maga a 
társadalom, rajta kfvül és főképpen vele szemben sem-
mi nem létezhet. Ennek a rendszernek logikus végkifej-
lete Sztálin véres diktatúrája és az a végletekig fejlett 
elnyomó rendszer, amely ma létezik a Szovjetunióban.
A második világháború nyomán - a szövetségesek 
egymás közti megegyezése értelmében - ezt a rend-
szert kapja ajándékba a győztes Vörös Hadseregtől Ke-
let-Európa. Bár a különböző feltételek hatására orszá-
gonként és korszakonként másmás változatokban és 
váltakozó sikerrel öltött testet ez a rendszer, alapvető-
en mindvégig hű maradt eredeti modelljéhez. A háború 
óta jelentkező számos válság nyomán a népi demokrá-
ciák nagy fejlődésen mentek keresztül, de a probléma 
alapjai változatlanok: Kelet-Európa a Szovjetuniótól 
függ, és a helyi bürokráciák egyetlen feladata az, hogy 
országukat a Szovjetunió hasznára kizsákmányolják, 
érdekeinek legmegfelelőbb módon.

A kommunista rendszerek legfőbb sajátossága nagy-
fokú autorítarízmusuk. A társadalom életének legap-
róbb eseményét is az erőszak szabja meg. Az uralkodó 
osztály, hogy hatalmát fenntartsa, hatalmas elnyomó 
gépezetet tart fenn. Majd mindenki a rendőrség és a 
BM ellenőrzése alatt áll vagy állhat bármikor. Ezek a 
szervek nyomnak el bármilyen, a rendszer által meg-
szabott szűk kereteken túlmenő autonóm cselekvési 
kísérletet. A kommunista párt ellenőrzi mind az álla-
mot, mind a társadalom egészét. Hogy hatalmát biz-
tosítsa, a maga részére sajátít ki mindenfajta politikai 
tevékenységet. Az egyetlen ideológia, amelyet megtűr, 
a sajátja, minden más ideológiát kíméletlenül elnyom. 
Ugyanilyen szoros ellenőrzés alatt áll a gazdasági élet 
is. Az, hogy lényegében egyetlen munkaadó létezik - az 
állam -, társulva a tervgazdálkodással azt eredménye-
zi, hogy gyakorlatilag minden gazdasági döntés felülről 
jön, és hogy ezek a döntések nem a dolgozók, hanem 
az uralkodó osztály érdekeinek felelnek meg. A rendőri 
felügyelet és a párt szervezési monopóliuma lehetet-
lenné teszi a szociális élet autonómiáját. A totalitárius 
típusú szovjet rendszer megkívánja, hogy a társadalom 
egésze egységes, repedés nélküli tömböt képezzen, 
még ha csak látszólag is. Ezért mindenfajta szociális, 
kulturális, gazdasági vagy politikai autonóm gyakorla-
tot vagy kíméletlenül elnyom, vagy kisajátít. Bármilyen 
autonóm, a rendszertől független gyakorlat ugyanis 
alapjaiban fenyegetné és eltűnését vagy legalábbis 
alapvető módosulását vonná maga után.

IZTOK csoport

Javaslatok egy állam nélküli társadalomra
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Ez a rendszer végeredményben csupán az állami gé-
pezetet irányító és a dolgozókat szigorú függőségben 
tartó vezetők érdekeit szolgálja. Egy kiváltságokkal, 
egységes ideológiával rendelkező osztályról van szó (a 
maga belső ellentéteivel, amiről tanúskodnak az időn-
kénti politikai tisztogatóakciók), amelynek egyetlen 
célja uralmának fenntartása. Ez az új uralkodó osztály 
távolról sem valósította meg a szocializmust, azt az 
egyén önmegvalósítását lehetővé tevő, kizsákmányo-
lás nélküli társadalmat, amelyről propagandája árado-
zik. Valójában csupán egy államkapitalizmust hozott 
létre, amelyre ugyanaz a kegyetlen kizsákmányolás 
jellemző, mint a klasszikus kapitalizmusra. Az egyet-
len lényeges pont, amelyben különbözik ez utóbbitól, 
az, hogy egyetlen munkaadó létezik, az állam, a többi 
különbség csupán ebből fakad. Ez a vörös burzsoázia 
ugyanúgy a népen élősködik, mint a nyugati. Saját 
érdekeiért ugyanúgy hajlandó mindent feláldozni, ha 
kell, akár emberéletek millióit (a harmincas években a 
Szovjetunióban végrehajtott erőszakos kolhozosítás 
több millió paraszt életébe került). Akárcsak Nyuga-
ton, lassanként ez az osztály is öröklődővé válik azál-
tal, hogy az egyetemi képzést és a vezető pozíciókba 
kerülést jelentősen megkönnyíti a maga soraiból kike-
rülőknek. Végeredményben a megtévesztésig hason-
lít a nyugati vagy a harmadik világbeli burzsoáziához, 
ami nem véletlen, hiszen érdekeik végül is alapvetően 
megegyeznek.

A szovjet típusú társadalmakban szüntelenül han-
goztatott propaganda szerint a kommunizmus a bő-
ség társadalma, a szabadság birodalma, amelyben az 
egyén önmegvalósításának nincs korlátja. Sokszor úgy 
tűnik, mintha ennek a meghatározásnak valójában a 
nyugati társadalom felelne meg. Saját helyzetüket a 
Nyugatéval hasonlítva össze a kelet-európai dolgozók 
hajlamosak azt gondolni,, hogy a nyugati társadalom 
az ideális társadalom, a fogyasztás, a demokrácia, az 
egyén szabadságának birodalma. Annál is inkább tart-
hatja magát ez a nézet, mivel a gyakorlatban - leszá-
mítva a röpke turistautakat - nincs módjuk ellenőrizni, 
milyen is valójában ez a társadalom. Márpedig a való-
ság sokkal kevésbé idillikus, ezt mutatja az is, hogy a 
nyugati dolgozók egy része éppen a kommunista társa-
dalom megvalósítását tűzte ki magának célul.

Kétségtelen, hogy az egyéni szabadság sokkal nagyobb 
Nyugaton, mint Keleten. Ez is megtévesztő azonban. 
Ez a szabadság főképp abból áll, hogy szabad olyannak 
lenni, mint a nagy átlag, szabad a társadalom normái-
nak megfelelni. Ezek a normák: dolgozni, fogyasztani; 
szavazni, amikor szavazni kell, és lehetőleg soha sem-
mit nem megkérdőjelezni, vitatni. Ha valaki túlságosan 
eltérne ezektől a normáktól, a társadalom a rendelke-
zésére álló számos eszközzel gondoskodik róla, hogy 

visszatérítse a helyes útra. És ha véletlenül túl sok em-
ber kívánna élni a szabadsággal, akkor előkerülnek az 
elnyomás klasszikus módszerei. A társadalmi normák-
hoz való igazításnak számos módja van. Erre szolgálnak 
a tömegtájékoztatási eszközök (tv, rádió, újságok által 
terjesztett intézményes butítás), a bérrabszolgaság, a 
nevelés az iskolában, munkahelyen, a katonai szolgálat 
folyamán, amely kora gyermekkortól kezdődően be-
leveri az emberekbe az engedelmességet, a sorsukkal 
való megelégedettséget. Mindezek eredményeképpen 
az emberek nagy többsége valóban keveset gondolko-
dik sorsáról, és megfelel a hivatalos elvárásnak: kizsák-
mányoltsága ellen nem lázadozó robot.

A kelet-európai társadalmakkal ellentétben Nyugaton 
megtűrik a rendszert alapjaiban megkérdőjelező ellen-
zéket is. Megtehetik, hiszen az információs eszközök 
feletti ellenőrzés (a sajtó esetében a pénz által, hiszen 
egy újság kiadása igen sokba kerül: a tévé és rádió 
esetében ehhez még hozzájön az állami monopólium) 
lehetővé teszi a radikális gondolatok elterjedésének 
korlátozását. Ha pedig mégis túlságosan elterjednének 
és veszélyeztetnék magát a rendszert, akkor szépen 
félrerakják az egyéni szabadságjogokat, és előveszik 
a különböző elnyomóeszközöket, nemegyszer ugyan-
azokat, mint a Szovjetunióban: rendőrség, hadsereg, 
börtönök, pszichiátria stb. A szabadság csak addig el-
fogadható a rendszer számára, amíg nem veszélyez-
teti létében, amíg megmarad a szabadság látszatának.
Ugyanilyen látszat a demokrácia is. Nyugaton, úgy-
nevezett szabad választások vannak, bárki jelöl-
tetheti magát, és a többség akarata érvényesül. A 
valóság igencsak másmilyen. Először is a tömegkom-
munikációs eszközök feletti ellenőrzés lehetővé teszi 
a közvélemény befolyásolását a hatalom érdekeinek 
megfelelően. Maga a választási rendszer sem egyéb 
porhintésnél. Ha valóban változtathatnának valamit is, 
a választások törvénytelennek lennének nyilvánítva. 
Kelet-Európában még a nyugati típusú „szabad válasz-
tások” is törvénytelenek, mert ott még ezek is változá-
sokhoz vezethetnének, és a jelenlegi uralkodó osztály 
elvesztené a hatalmát. Bár valószínűleg csupán egy 
új uralkodó osztály kerülne a helyébe, amely ha talán 
szelídebb eszközökkel kormányozna is, de ugyanúgy 
a dolgozók kizsákmányolásából tartaná fenn magát. 
Nyugaton a választók rendkívül nagy hatalmat adnak 
képviselőik kezébe, de ezeket a képviselőket nem elle-
nőrizhetik, semmilyen számonkérési lehetőséggel nem 
rendelkeznek. Ez ahhoz az ellentmondásos helyzethez 
vezet, hogy valaki megválasztatja magát egy olyan 
programmal, amelyet esze ágában sincs megvalósítani. 
A választók ezellen semmit nem tehetnek, amennyiben 
a képviselők nem viszszahívhatók. Másrészt a társa-
dalom irányítása teljes mértékben felülről történik: a 
kormány erőszakolja nézeteit a társadalomra, és nem 

fordítva, ahogy ez logikus lenne egy „demokráciában”.
Egy, az egyének akaratát figyelembe vevő rendszer 
működése szükségszerűen a bázis által kell legyen 
meghatározva. A hatalomnak a gyári, lakóhelyi közös-
ségek közgyűlésének kezében kell lennie, ezek a köz-
gyűlések döntenek az őket érintő kérdésekben, és ők 
hajtják végre a határozatokat. Ha képviselőket válasz-
tanak, akkor ezek visszahívhatók, beszámolási köte-
lezettségnek vannak alávetve, és feladataik pontosan 
meghatározottak. Ugyanezen rendszer szerint szövet-
keznek az üzemek, községek és így tovább, egészen a 
legmagasabb szintig menően, akár planetáris szinten. 
Mivel a képviselők feladata pontosan meg van hatá-
rozva, és ők maguk bármikor visszahívhatók, az álta-
luk elfogadott döntések valóban az egész társadalom 
akaratának fognak megfelelni, és nem csupán a több-
ségének. Ez a rendszer ugyanis lehetővé teszi, hogy a 
társadalom életének irányítása ne csupán a többség 
akaratának megfelelően történjék, hanem a társadal-
mat alkotó valamennyi, egymástól különböző csoport 
érdekeinek megfelelően. Nyilvánvaló, hogy ehhez ké-
pest a nyugati demokráciák a népakarat érvényesíté-
sének csupán karikatúrái. A rituális választások csak a 
kizsákmányolást igyekeznek legitimálni, és a hatalom 
igazi birtokosait, az állami és ipari technokráciát pró-
bálják eltakarni. Ezért a tartózkodás a választásokkal 
szembeni egyetlen racionális magatartás Nyugaton.
A fogyasztás szintén nem más tetszetős csaléteknél. 
Míg Keleten a választék szegényes, és gyakori az áru-
hiány, addig a nyugati típusú fogyasztói társadalmak 
minden elképzelhető áruval zsúfolásig tömött boltjai 
kétségkívül igen vonzónak tűnhetnek. Két dologgal 
azonban tisztában kell lenni.

Először is a fogyasztás majdhogynem kötelező. A meg-
termelt árukat el kell adni, és ez a hamis igényeket élet-
re hívó reklámhoz vezet, és a hitelrendszerhez, amely 
lehetővé teszi, hogy több pénzt költsön el az ember, 
mint amennyivel valójában rendelkezik. Ez utóbbi kü-
lönben is igen hasznos a rendszer számára: eladóso-
dott embereket könnyebb kézben tartani. A szociális 
siker kritériuma a saját ház, a kocsi, a televízió stb. Az 
emberek a végkimerülésig robotolnak, hogy mindezt 
megszerezzék, és közben nem lázadoznak kizsákmá-
nyoltságuk ellen. Ha meg már mindent megszereztek, 
akkor csak arra vágynak, hogy békében élvezhessék ja-
vaikat. Végeredményben így a jobb társadalom remé-
nyét felváltja a boldogságot jelképező anyagi javakra 
való várakozás. A politizálódásnak ezt az ellenszerét al-
kalmazták bizonyos fokig 1956 után Magyarországon, 
1968 után Csehszlovákiában: a szellem megelégedett-
ségét a testével helyettesíteni.

Másodsorban látni kell, hogy a fogyasztói társadalmak 
a harmadik világ nyomorán és a kelet-európai dolgozók 

kizsákmányolásán alapszanak. A jelenlegi nemzetkö-
zi rendszerben a fogyasztói társadalom követelése 
egyenértékű más népek még fokozottabb kizsákmá-
nyolásának követelésével a magunk javára. A nyugati 
álbőség a harmadik világ nyersanyagainak kifosztásán, 
a harmadik világbeli és kelet-európai (a nyugat-euró-
painál sokkal olcsóbb) munkaerő kizsákmányolásán 
nyugszik, a nemzeti burzsoáziák nagyobb hasznára. 
Ezt az álbőséget végeredményben a földkerekség or-
szágai többségének elrettentő nyomora teszi lehető-
vé. Mint látjuk, bár a nyugati társadalmak vonzóbbak a 
keletieknél a viszonylag nagyobb egyéni szabadság és 
a könnyebb élet miatt, szó sincs arról, hogy ideális tár-
sadalmak lennének. Csupán valamelyest tűrhetőbbek, 
mert a társadalom autonómiája az állammal szemben 
valamivel nagyobb. Mindazonáltal ez is mélységesen 
egyenlőtlen, hierarchius és autoritárius társadalom, 
ennek minden következményével együtt.

Mivel magyarázható, hogy a jelenleg létező társadal-
mi rendszerek egyike sem különösen kielégítő? Azzal, 
hogy mindegyikükre jellemző egy kiváltságos, uralko-
dó kisebbség és egy kizsákmányolt, alávetett többség 
létezése. Az uralkodó kisebbség az elnyomó szerveket 
(hadsereg, rendőrség) kézben tartó állam révén bizto-
sítja hatalmát. Az állam nem más, mint a társadalmon 
élősködő szervezet, amely az államot és a gazdaságot 
ellenőrző kiváltságos kisebbség által életben’tartja áz 
egyenlőtlenségeket és a többség kizsákmányolását. 
Az állam lényegének félreismerése\ lenne azt várni, 
hogy majd felszámolja az egyenlőtlenségeket és meg-
szünteti a kizsákmányolást. Az állam a kizsákmányolás 
eszköze maga. A társadalom egészét illető feladatok 
átvételével lehetővé teszi ezek koncentrálását néhány 
ember kezében, akik ezáltal rendkívüli hatalomhoz jut-
nak. Irányítók és irányítottak létezése szükségképpen 
feltételezi az állam létezését, amely lehetővé teszi az 
előbbiek uralmát, míg ha ezek nem léteznek, állam sem 
létezhet. Egy valóban szabad társadalomban nem léte-
zik állam. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy egy 
ilyen társadalom minden vonatkozásban idillikus lenne, 
hogy ne létezhetnének benne konfliktusok. Minden 
társadalom szociológiailag determinált törvényeknek 
megfelelően fejlődik, és csupán arról van szó, hogy ál-
lam hiányában ezek akadálytalanul fognak érvényesül-
ni, és a társadalom fejlődése csak e törvények szerint 
fog zajlani. Ezzel szemben bármilyen állam célja az ural-
kodó osztály uralmának fenntartása (bármilyen ural-
kodó osztályét; amit ma „Forradalomnak” hívunk, nem 
más, mint az egyik uralkodó osztály felcserélése egy 
másikkal), és a társadalom fejlődését ennek a követel-
ménynek veti alá. Az állam nélküli társadalombari a je-
lentkező problémákat maguk az érdekeltek oldják meg, 
anélkül, hogy bármi mást, mint a saját és a társadalom 
valódi érdekeit kellene figyelembe venniük.
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Az állam elítélése egyenértékű az autoritás elvetésé-
vel. Az autoritás maga után vonja az erőszakot, ezen 
keresztül a kizsákmányolást, az elidegenedést. Min-
denhonnan száműznünk kell az autoritást: a társada-
lomból, ahol ezt az állam képviseli, a hierarchiából és 
nem utolsósorban saját magunkból. Egy valóban sza-
bad társadalom követelése, a küzdelem az önkény, a 
totalitarizmus, a néhányaknak a többség feletti ural-
ma ellen csak akkor lehetséges igazán, ha saját maga-
tartásunk szintén autoritarizmusellenes, bármi legyen 
is ennek következménye. Az egyéni magatartás való-
ban döntő. Hangoztatni: „Le az állammal”, és eközben 
például a családon belül kiskirályként, diktátorként 
viselkedni sokkal kevésbé radikális magatartás, mint 
az állam éltetésével egy időben valóban antiautoriter 
módon viselkedni a családi, a szakmai és társadalmi 
életben. Nem véletlenül hangsúlyozzuk a család sze-
repét: az autoritás elve szolgál alapul a férfi és a női 
szerepek megkülönböztetésének, a nők és a gyerme-
kek a „családfő” iránti engedelmessége követelésé-
nek. A férfi és a nő különbözőségükkel együtt egyenlő, 
nem létezhetnek csupán az egyik vagy a másik által 
ellátandó feladatok (mint például a házimunkák, ame-
lyek a nők feladatai lennének), minden teendő egyenlő 
módon kell hogy legyen elosztva köztük. Ki kell iktat-
ni az autoriter vonásokat a gyermekek neveléséből: a 
gyerek nem szülei tulajdona, hanem saját szabadsá-
gáé. Legelőször is magunkból kell kiiktatni mindazt, 
ami ellen küzdünk másokban, igyekezni kell, hogy saját 
gyakorlatunk megfeleljen elveinknek. Még ha a kör-
nyező társadalom nyomása miatt nem is lehet minden 
tökéletes, meg kell próbálni a saját szintünkön nem új-
ratermelni azt, ami ellen fellépünk az állam esetében. 
Bár lehetetlen az elvek és a gyakorlat közti abszolút 
harmónia megteremtése, törekedni lehet a maximum 
elérésére.

A történelemben az anarchisták követeltek először 
egy állam és autoritás nélküli társadalmat. Ez a szó: 
anarchista, riasztólag hat, a zűrzavar képzetét kelti. 
Valójában csak Kelet-Európában használatos ebben 
az értelemben, ahol általában a hatalmon lévő párt 
által nem ellenőrzött mozgalmakat jellemzik anarchis-
taként. Mindenesetre ennek a szónak rossz híre van. 
Rossz volt a híre már a XDC században, amikor az állam 
ellen küzdő radikális munkásokat illették vele. Ezek a 
munkások azonban megőrizték és büszkén vállalták ezt 
a szót, mert jól visszaadja követelésüket: anarchosz 
görögül „kormányzat nélkülit” jelent. A mindenkori 
hatalom, midőn az anarchia, anarchizmus, anarchista 
fogalmakat mint a zűrzavar szinonimáit használja, az 
anarchista gondolatok konstruktív lényegét igyekszik 
elfedni, hogy csupán egy riasztó kép maradjon rólunk 
az emberekben.

Az anarchisták célja, mint az előbbiekben kifejtettük, 
egy olyan társadalom megteremtése, amelyben nem 
létezik állam, autoritás. A termelés irányítását a dol-
gozók és a fogyasztók látnák el, a községekét a lakosa-
ik. A magasabb szintnek megfelelő szervezeti forma a 
föderalizmus. Ez lehetővé teszi, hogy az alkotó egysé-
gek megőrizzék autonómiájukat a csupán őket érintő 
kérdésekben, a közös problémák megoldására viszont 
szövetkezzenek. Az anarchista társadalom célja az em-
ber önmegvalósítása. Ez azt is jelenti, hogy mindenki 
képességei szerint dolgozik, és szükségletei szerint 
részesedik a megtermelt javakból. Azt is jelenti, hogy 
a munka nem cél, hanem az anyagi és szellemi szük-
ségletek kielégítéséhez szükséges javak előállításának 
módja. A munka szervezésének új módjaival, az élősdi 
szektor és a hamis szükségletek eltűnésével a mun-
kaidő lecsökkenhet, és minimális befektetéssel több 
termék lesz előállítható. Bár a munka eltűnni soha nem 
fog, minden eszközt fel kell használni csökkentésére 
(egy műszaki újítás, amelyet a jelenlegi rendszerben az 
előállított termékek mennyiségének megduplázására 
használnak fel, az anarchista társadalomban a felére 
csökkenti majd a munkaidőt). Végül azt is jelenti, hogy 
az anarchista társadalom nem teremthető meg erő-
szak útján. Ha létrejön, csupán az emberek közti sza-
bad megegyezés hozhatja létre. Ezért is van az, hogy 
az anarchisták minden forradalom örök vesztesei: 
semmit nem követelnek a maguk számára, csupán egy 
olyan társadalmi szervezet megteremtését igyekeznek 
elősegíteni, amelyből minden erőszakkal fenntartott 
kényszer, minden kizsákmányolás eltűnne. Számukra 
nem létezik részleges siker; a győzelem számukra csak 
az lehet, amely maradéktalanul megteremti ideáljukat.
Az anarchisták ellen felhozott fő érv általában az, hogy 
utópisták, hogy a társadalom működéséhez szüksé-
ges az autoritás, hogy mind ez idáig nem volt olyan, 
az elképzeléseik szerint végrehajtott kísérlet, amely 
sikerült volna. Ez azonban hamis érv, csupán arról van 
szó, hogy mind ez idáig nem létezik valóban győztes 
forradalom. A legjelentősebb és legmesszebb menő kí-
sérlet Spanyolországban zajlott 1936 és 1939 közt. A 
spanyol forradalom Proudhon, Bakunyin, Kropotkin és 
más anarchista gondolkodók antiautoriter elképzelései 
nevében folyt le. Ez a forradalom az anarchista mozga-
lom, anarchista szakszervezetek és egy, az anarchis-
ta eszméktől áthatott nép műve volt. Franco fasiszta 
agressziója és a Moszkva ügynökei által megkísérelt 
felszámolási kísérlet ellenére (ez utóbbiak számára ez 
a szocializmus nem volt elfogadható, mert semmilyen 
vezetőt nem ismert el) létrejött egy Cseka, kínzások és 
gyilkosságok nélküli társadalom. Aragóniában, Kasztíli-
ában 1700 agrárszövetkezet létezett; a belépés ezek-
be teljesen önkéntes volt, és bárki akkor léphetett ki, 
amikor jónak látta. Katalóniában az egészségügy, a víz-
, gáz- és villanyellátás, a tömegszállítő eszközök, szá-

mos ipari és szolgáltató ágazat kollektivizált volt, és a 
dolgozók irányítása alatt állt. Ez a kísérlet mintegy 7-8 
millió embert érintett. Legnagyobb ellenségei pedig 
Franco fasisztái és Sztálin kommunistái voltak.
Az anarchista propagandának Kelet-Európában két 
lehetősége van: valaki vagy az anarchista eszméknek 
megfelelő módon cselekszik saját környezetében, vagy 
nyílt anarchista propagandát folytat. Ez utóbbi meg-
oldás Kelet-Európában ma csak illegalitásba vonulva 
lehetséges, míg az első fajta megoldás sokkal veszély-
telenebb. A rendőri ellenőrzés ugyanis olyan szoros, 
hogy gyorsan veszélyes lehet, ha valaki nyíltan anar-
chistának vallja magát, míg az anarchista magatartás 
és az anarchista jellegű szervezeti formák elősegítése 
a mindennapi élet harcaiban sokkal eredményesebb le-
het. Maga az antiautoriter magatartás lehet végül is 
egyfajta példa általi anarchista propaganda. Lehetsé-
ges ez a propaganda a munkahelyen vagy másutt fel-
bukkanó konfliktusok folyamán is, ha ilyenkor valaki az 
anarchista elveket kielégítő szervezeti formákat igyek-
szik létrehozni, vagy ilyenekre tesz javaslatot. így le-
het követelni, hogy a közgyűlés bírjon döntési jogkörrel 
bármilyen kérdésben, hogy az általa választott képvi-
selők feladatai pontosan meg legyenek határozva, bár-
mikor beszámoltathatóak és visszahívhatóak legye-
nek, hogy a választók igenis folyamatosan ellenőrizzék 
az általuk megválasztottakat, és ne hagyják megszo-
kásból vagy érdektelenségből kicsúszni a kezükből a 
hatalmat, hogy szűnjék meg a kényszer, a hierarchia 
minden formája. Mindez nem más, mint egy leplezett, 
de hatékony anarchista propaganda. Ha a mindennapi 
élet konfliktusaiban, harcaiban ezek az elvek megvaló-
sulnak, akkor annak is kisebb lesz a lehetősége, hogy a 
másokat csupán felhasználni vágyó vezetők és ilyen-
olyan főnökök kisajátíthassák e harcok eredményeit. 
Hihetőbbek és elfogadhatóbbak lesznek másrészről 
az anarchista elvek azok számára, akik a gyakorlatban 
már ezeknek megfelelően cselekedtek.

Egy anarchista társadalom csak akkor jöhet majd létre, 
ha az emberek tudatára ébrednek az állam, a hierarchi-
ák, a kizsákmányolás feleslegességének és ártalmassá-
gának, ha kigondolnak egy szabadságra, együttműkö-
désre, szolidaritásra épülő, az egyén önmegvalósítását 
célzó társadalmi rendszert. Az anarchisták ebben nem 
tudnak kész modellekkel szolgálni, csupán példát ad-
hatnak: az embereknek maguknak kell mindennapi 
életüket kézbe venniük. Ehhez a feleszméléshez azon-
ban szükség van egy nyílt anarchista propagandára is, 
amely a lakosság körében terjeszti és magyarázza az 
anarchista elveket. A kelet-európai diktatórikus körül-
mények közt ez persze csak illegalitásban működhet, 
vagy legfeljebb féllegalitásban, mint Lengyelországban 
az 1981 decemberét megelőző körülmények között.

Az anarchista politikai szervezet a föderalizmuson 
alapszik, amelynek az alapegysége a csoport. A cso-
port tagjait a közös politikai elveken kívül fűzheti 
egymáshoz a kölcsönös szimpátia is, anélkül, hogy ez 
általános lenne. A csoport tökéletesen autonóm, és 
tevékenységét teljes mértékben tagjai szabják meg. A 
nagyobb hatékonyság érdekében a csoportok szövet-
séget alkothatnak, de ez esetben a szövetség szervei 
(amelyeket a csoportok neveznek ki, a folyamatos elle-
nőrzés és bármikori visszahívhatóság elveinek megfe-
lelően) csupán a csoportok által meghatározott jogkör-
rel bírnak, és ezt a jogkört is bármikor módosíthatják 
a csoportok. A bürokratizálódás elkerülését szolgálja a 
feladatok állandó újraelosztása, a küldöttek és felelő-
sök folyamatos ellenőrzése és felújítása, mind a cso-
port, mind a szövetség szintjén. Ezek az anarchista 
szerveződés általános elvei. Ezen belül azonban, or-
szagtól, helyzettől függően mindenfajta olyan változat 
elképzelhető, amely figyelembe veszi az antiautoriter 
szemlélet igényeit.

Ezen írásban röviden össze kívántuk foglalni az anar-
chista eszméket, a jelenlegi politikai és gazdasági rend-
szerek (kapitalizmus és szocializmus, azaz magán- és 
államkapitaizmus) antiautoriter szemléletű elemzését 
és egy esetleges anarchista tevékenység főbb ismér-
véit, lehetőségeit. Mint mondottuk, az anarchisták 
az általuk elképzelt társadalom felépítéséhez csupán 
meggyőzni igyekeznek, és nézeteiket nem kívánják 
senkire sem ráerőltetni. E meggyőzésre tettünk itt kí-
sérletet.

Fordította: Székely László

A fordítás alapja: IZTOK Group: „Preedlog za Devstvo 
Bez Drzare”. In: Laslo Sckelj: O anarhizmu. Beograd, 
1987. 264-280.




