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WILLIAM
GODWIN VIZSGÁLÓDÁS A POLITIKAI 

IGAZSÁGOSSÁG KÖRÉBEN
(Részlet)

I.

Ebben a munkában azzal kívánok foglalkozni, hogy mely közösségi, illetve politikai alakzat, 
az emberek közötti érintkezésnek, az emberek egymás felé irányuló cselekedeteinek mely 
-  az egyes családi kötelékeken túlnyúló -  rendszere szolgálhatná leginkább az emberiség 
javát. Hogyan lehetne a leghatásosabban megőrizni az egyéni cselekvés sajátos jellegét és 
függetlenségét a társadalom keretei között. Hogyan lenne megőrizhető az emberi élethez 
elengedhetetlen biztonság a támadások ellen, és ugyanúgy, hogyan tudná az egyén, 
értelmének parancsát követve, tehetségét korlátok nélkül kamatoztatni? Miként járulhatná
nak hozzá az emberi nem egyedei a legtartalmasabban az általános javuláshoz és boldog
sághoz? Jelen vizsgálódásunk célja, hogy megkönnyítsük e jelentős kérdések megoldását.

Mielőtt elmerülnénk ezeknek a fontos kérdéseknek a tárgyalásában, semmi sem tűnik 
hasznosabbnak, mint hogy egy pillantást vessünk arra, meddig terjed a politikai intézmé
nyeknek tulajdonított hatalmi befolyás; más szóval, megvizsgáljuk azt, milyen lehetősége 
volt az embernek, illetőleg milyen lehetősége lesz a jövőben létezésének társadalmi állapotát 
megváltoztatni. E tárgy körül meglehetősen eltérő nézetek alakultak ki.

A legáltalánosabban elfogadott elmélet azt a kérdést veti fel, hogy vajon az állam, illetőleg 
a társadalmi intézmények kinyilvánított szabályok alapján fejtik-e ki működésüket, vagy 
másképpen: természetük inkább negatív, mint pozitív formában nyilvánul-e meg. Nem 
kétséges, hogy az állam alapíttatásának célja, a legszigorúbb értelemben véve, negatív: az 
állam eredeti feladata, hogy megtartson minket bizonyos előnyök birtokában a belső 
ellenség vagy az idegen betolakodók esetleges támadásaival szemben. Nem lép-e azonban 
túl az állam e feladatán, amely betöltésének szükségessége először bírta rá az emberiséget, 
hogy ezt az intézményt létrehozza?

Mindazok, akik azt hiszik, hogy az állam megmarad, illetőleg megmaradhat e feladat által 
szabott határok között, e tárgy tanulmányozását szükségképpen mellékesnek tartják, vagy 
legjobb esetben is olyannak, ami semmiképp sem fontosabb más kérdéseknél. Ezek a 
tudósok az ember individuális jellegzetességeit emelik ki, az ember személyes viszonylatait 
vizsgálják, és azon törekvéseit, vonzódásait, amelyeket belső hajlamai alapján követ. Az 
imént vázolt szemlélet természetesen a kép leglényegesebb vonatkozását világítja meg. 
Gondolkodóink feltételezése szerint az ember ilyen irányú jellegzetességei nagy általános
ságban a politikai rendszerektől és intézményektől függetlenül tudnak érvényesülni. Szerin
tük csak a dolgok megszokott ritmusát megtörő, különleges helyzetben vagy más váratlan 
esemény során képzelhető el, hogy a magánembernek eszébe jusson országa, és az állam 
csak ilyen helyzetben avatkozhat be az életébe. Ha valami olyat cselekedett, vagy feltételez
hetően olyat tett, ami sérti a közösség érdekeit, vagy másnak ilyen cselekedete ellen kell 
kötelességből fellépnie; vagy ha bármilyen idegen ellenségtől származó veszély fenyegeti

7



a közösséget, amelyben él -  akkor és csakis akkor emlékeztethető az egyén arra, hogy 
hazája van. Ezek a megfontolások róják rá azt a további kötelezettséget, hogy -  még ha 
közvetlen veszély nem is fenyeget -  a politikai szabadság megőrzéséről és a rossz kormány
zás elkerüléséről tanácskozzék.

Úgy tűnik, hogy a legnagyobb hazafiak és az állam kérdéskörével foglalkozó legismertebb 
írók az itt felvázolt elvekből indulnak ki. Véleményük szerint más tudomány hatáskörébe 
tartozik az erkölcs és az egyéni boldogság, és máséba a politika. Miközben azonban az 
emberiség erényeit és boldogságát az állami politikától alapvetően független dologként 
képzelik el, azt is hozzáteszik, hogy a biztonságot -  amely az előbbi gyakorláshoz és az 
utóbbi élvezetéhez szükséges -  csak közintézményeink bölcsessége, illetőleg irányításuk 
jogszerűsége teremtheti meg. Ezek az írók és patrióták arra is nyomatékosan felhívták az 
emberiség figyelmét, hogy a tisztesség és a boldogság óráiban se feledkezzenek meg 
azokról az óvintézkedésekről és a „hatalom egy olyan nemes szellemű rendezéséről”,1 
amely intézményeinket bevehetetlenné teszi a korrupció cselei és az önkényuralom arcát
lansága számára.2

Miközben nagyon becsüljük e hazafiak munkásságát, s talán még inkább vakmerő 
szavaikat és rettenthetetlen viselkedésüket, vagyunk olyan bátrak, hogy megkérdezzük: 
vajon ez az elméjüket foglalkoztató kérdés nem bír-e nagyobb és távolabb mutató jelentő
séggel, mint ahogy ők azt feltételezték. Meglehet, hogy az állam nemcsak bizonyos esetek
ben lép fel házunk értékeinek védelmezőjeként, illetve azok veszélyes ellenségeként. Nem 
lehetséges-e, hogy beférkőzik legszemélyesebb ügyeink közé is, és szellemével áthatja 
legbensőbb életünket? Az ókori Görögország és Róma lakói bizonyos mértékben tán nem 
politikai szabadságuknak köszönhetik-e kiválóságukat a művészetekben s tán részben nem 
ennek tudható-e be, hogy oly előkelő helyet foglalnak el az emberiség erkölcsi fejlődésének 
történetében? Nem felelősek-e tán a modern Európa államai irodalmi erőfeszítéseik lassú
ságáért és következetlenségéért, nem ők tehetnek-e tán lakosaik gyarló önzéséről is? S nem 
Kelet államait kell-e felelősségre vonnunk azért, hogy a világnak ez a része még mindig nem 
lépett előre az értelem, illetve a tudomány fejlődése terén?

Mikor a szkepticizmustól, illetve a kutatás szenvedélyétől hajtva feltesszük ezeket a 
kérdéseket, fel kell készülnünk arra is, hogy tovább lépjünk rajtuk. A vizsgálódások új, széles 
mezeje tárul ki előttünk. Ha az állam legrejtettebb magánéletünkbe is beférkőzik, ki húzhatja 
meg akkor működésének határvonalát? Ha az állam ily kiterjedt hatások forrása, ki határoz
hatja meg akkor azokat a területeket, amelyek mentesek kell, hogy legyenek befolyásától? 
Nem lehetséges-e, hogy a világban létező erkölcsi rossz és a sorscsapások, amelyek oly 
fájdalmasan sújtanak minket, végső soron mind a politikai intézményektől erednek és 
megszüntetésük csak a politikai intézmények tökéletesedésétől várható? Nem lenne-e 
elhamarkodott és hiábavaló vállalkozás megkísérelni az emberiség erkölcseit önmagukban 
és egyenként megváltoztatni? És nem úgy van-e, hogy a politikai intézményeknek a tudás 
előrehaladásával lépést tartva kell változniuk, ha azt akarják, hogy fejlődésük valódi és 
állandó legyen? E könyv feladata azt bebizonyítani, vajon igenlő válasz adható-e az itt feltett 
kérdésekre.

Célunk megvalósítása érdekében a következő eljárást fogjuk követni: először is tömör 
áttekintést nyújtunk a politikai társadalomban létező káros jelenségekről, ezt követően 
bebizonyítjuk, hogy mindezek a jelenségek a közintézmények számlájára írhatók, végül 
pedig megmutatjuk, hogy ezek a jelenségek nem elválaszthatatlanul részei létezésünknek, 
hanem megszüntethetők vagy orvosolhatók.
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II.

Hogy minél hatásosabban szemléltethessük a politikai rendszerek befolyásának kiterjedtsé
gét, vessünk egy röpke pillantást a politikai társadalom történetére.

Régi megfigyelés, hogy az emberiség történelme nem más, mint bűnök sorozata. Ha ki 
akarjuk elégíteni szükségleteinket és biztosítani jólétünket, kívánatos, hogy társadalomban 
éljünk. Ha elgondoljuk, hogy az emberi faj már a politikai társadalom megformálódása előtt 
is létezett, úrrá lesz rajtunk a szomorúság. Bár a társadalom legfőbb célja, hogy tagjait a 
szükségtől és szenvedéstől megvédelmezze, e feladatát rendkívül tökéletlenül tölti be. 
Szerencsétlenség, betegség, fogyatékosság, halál nem szűntek meg sújtani minket. Ezrével 
szedi áldozatait az éhínség, tízezrével a dögvész. A legváltozatosabb formákban ront ránk 
a szenvedés, sóvárgás és elégedetlenség tölti ki napjainkat. Ritka vendég a maradéktalan 
öröm, és ha meg is látogat, nem marad sokáig.

Bár sok a rossz, mely az anyagi világ természetéből fakadón a sorsunkra nehezül, nem 
nevezhető sem kevésnek, sem jelentéktelennek, mégis az embernek mindenek közül a 
legfélelmetesebb ellensége -  amint az a politikai társadalom történetéből világosan látható 
-  az ember maga. A változatos mesterkedések közül, amelyet az ember saját fajtájának 
pusztítására és gyötrésére eszelt ki, a háború a legborzalmasabb. Miután titkolt bűneitől, 
kicsinyes gonoszkodásaitól megcsömörlött, a háborúval az ember oly szenvedélynek 
adózik, mely nemzeteket visz pusztulásba és megtizedeli a föld lakosságát. Az ember a 
gyilkos fegyvert felebarátja ellen fordítja, fáradhatatlan gondossággal tökéletesíti a rombolás 
mesterségét, vidámság és pompa közepette halad rettenetes céljának megvalósítása felé. 
Egész embercsoportok, a legcsodálatosabb képességekkel felruházott érző emberi lények 
hullanak a porba egy pillanat alatt, vagy apránként pusztulnak el kínok közt gyötrődve, 
észrevétlenül; marcangolja őket minden fájdalom, ami csak a testet sanyargatni képes.

Irtóztató kép ez valóban! Látva borzalmait, vigasztalhatjuk-e magunkat azzal, hogy mindez 
mégsem gyakori jelenség, és hogy éppen ez az, ami a társadalmat még vonzóvá is teheti, 
sőt kényszerítheti az embert, hogy kereteihez folyamodjék? Vizsgáljuk meg hát ezeket a 
kérdéseket egyenként.

Mint az eddigiekből kiderült, a háború a politikai intézmények elszakíthatatlan szövetsé
gese. Történelmünk legkorábbi írásos nyomai hősök és hódítók, Bacchusok, Szeszósztri- 
szok, Szemirámiszok és Küroszok krónikái. Ezek az uralkodók emberek millióit vezették 
zászlaik alatt és számtalan tartományt döntöttek romba. Seregeiknek csupán elenyésző 
része tért vissza szülőhazájába, a többit elvitte a betegség, nélkülözés és nyomor. Mindaz 
a szenvedés, a halál, amit okoztak azokban az országokban, amelyek ellen hadaikat 
vezették, semmivel sem volt kegyetlenebb annál, mint amit saját honfitársaiknak kellett 
elviselniük.

Mihelyt azonban a fentiek letűntek a színről, újabb négy nagy birodalom jelent meg a 
történelem színpadán: sikeres hódítások, amelyek a meggyötört és megtizedelt, rabigába 
döntött emberiség kiontott vérével jelezték útjukat. Kambüzésznek az egyiptomiak elleni, 
Dáriusnak a szkíták elleni, Xerxésznek a görögök elleni hadjárata oly végzetes következmé
nyekkel járt, hogy az már a legmerészebb fantáziát is próbára teszi. Nagy Sándor hódítása
inak számtalan emberi élet volt az ára; Caesar, nevének halhatatlanságát egymillió-kétszáz
ezer ember halálával vásárolta meg.

Hosszan tartó háborúikkal, hajthatatlan kitartásukkal, amellyel céljaik felé törtek, a rómaiak 
az emberiség első számú pusztítói közé tartoznak. Itáliai háborújuk több mint 400 évig tartott,
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Karthágóval 200 évig hadakoztak a fölény megszerzéséért. Mithridatesz háborúja 150 000 
római lemészárlásával kezdődött, a keleti uralkodó három ütközetben 500 000 férfit veszejtett 
el. Őt is legyőzte azonban a véreskezű Sulla, aki másnap már saját országa ellen fordult 
fegyverével. Máriusszal vívott háborúját száműzetések és vérfürdők kísérték, az öldöklésnek 
nem szabott határt sem az emberiesség, sem a szégyen. Végül a rómaiaknak is részük lett 
mindabban a sanyarúságban, amit oly buzgón mértek azelőtt másokra: három évszázadon 
át dúlták a világot a barbárok hordái, gótok, vandálok, keleti gótok és hunok tengernyi 
serege.

Nem kívánom részletezni Mohamed győzelmes bevonulását, sem Nagy Károly jámbor 
hadainak tetteit. Nem fogom elszámlálni a hitetlenek ellen vezetett keresztes háborúkat, sem 
Tamerlán, Dzsingisz kán, vagy Aurangzeb dicső tetteit, nem sorolom fel a spanyoloknak az 
Újvilágban véghez vitt szörnyű pusztításait. De vessünk most egy pillantást Európára, e 
kiváltságos vidékre, a világ legcivilizáltabb tájékára, vagy még inkább szorítkozzunk csak 
azokra az országokra, amelyeket Európában a legfelvilágosultabbak között tartanak szá
mon.

A francia királyságot egy egész évszázadon át szüntelen harcok dúlták, hogy a szász 
jognak és a Plantagenetek követeléseinek érvényt szerezzenek. Alighogy véget értek ezek 
a küzdelmek, máris újak törtek ki, vallási háborúk, amelyeknek borzalmairól némi fogalmat 
alkothatunk magunknak, ha felidézzük La Rochelle ostromát, ahol tizenötezer bebörtönzött 
emberből tizenegyezer veszett oda az éhségtől és a nélkülözéstől. Vagy felidézhetjük Szent 
Bertalan éjszakáját is, amelynek vérfürdőjében 40 000 embert mészároltak le. A viszályt IV. 
Henrik csitította el. A csend azonban nem tartott sokáig: kitört az osztrák uralkodóházzal 
vívott hatalmi küzdelem, a harmincéves háború. A német vidékek feldúlása után XIV. Lajos 
háborús próbálkozásai következtek.

Angliában a Crécynél és Azincourt-nál vívott csaták York és Lancaster polgárháborújának 
adtak helyet, majd rövid nyugalom után I. Károly és a Parlament harca következett. Alighogy 
a dicsőséges forradalom megszilárdította az alkotmányt, Anglia máris beavatkozott a 
kontinens viszályaiba; a háborúkat Vilmos, Marlborough hercege, Mária Terézia és a porosz 
király neve fémjelezte.

Hogy milyen ürüggyel vívják az esetek nagy részében a háborúkat? Vajon vállalta volna-e 
egyetlen értelmes ember is a legkisebb kellemetlenséget azért, hogy eldöntse, VI. Henrik 
vagy IV. Edward viselje-e az angol koronát? Vajon melyik angol férfi vonta volna ki kardját 
annak érdekében, hogy hazáját Franciaországtól való megalázó függésbe helyezze, mint 
ahogy az minden valószínűség szerint történt volna, ha megvalósul a Plantagenetek törek
vése? Lehet-e valami siralmasabb annál, mint egy országot nyolc évig háborúban látni csak 
azért, hogy a gőgös Mária Teréziát a trónon megtartsa, majd újabb nyolc évig háborúzni egy 
martalócot támogatva, aki kihasználta ugyanennek a királynőnek kiszolgáltatott helyzetét?

Swift kitűnő leírást ad a háborúk szokásos okairól híres művében, a Gulliver utazásaiban3: 
„Néha két fejedelem azon vész össze, hogy melyikük foszthat meg egy harmadikat orszá
gától, amelyre egyiküknek sincs semmi joga. Néha az egyik fejedelem azért köt bele a 
másikba, nehogy az kössön belé, néha azért indul meg egy háború, mert az ellenség 
túlságosan erős, néha pedig azért, mert túlságosan gyenge, néha szomszédaink akarják 
azt, ami a miénk, vagy az övék az, amit mi akarunk, így aztán addig küszködünk, amíg ők 
elveszik a miénket, vagy nekünk adják az övékét. Igen méltányos ok a háborúra megtámadni 
olyan országot, melynek népességét megtizedelte az éhség, elpusztította a dögvész, vagy 
szétzavarta a belső pártvillongás. Igen méltányos háborút kezdeni legjobb szövetségesünk
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ellen, amikor a volt szövetséges egyik városa vagy országrésze olyan közel fekszik, hogy a 
mi birodalmunkat szépen kikerekítené. Az is igen törvényes és igazságos, ha egy fejedelem 
csapatokat küld olyan országba, melynek népe szegény és tudatlan, a nép felét kivégezteti, 
a másik részét rabszolgává teszi és mindez azért történik, hogy civilizálja és e népet 
megmentse a barbár életmódtól. Igen királyi, becsületes és gyakori szokás is, hogy amikor 
egy fejedelem segítségül hívja a másikat, hogy védje meg valamilyen ellenség betörése 
ellen, a segítségül hívott, amikor elűzte az ellenséget, maga kerítse hatalmába a megmentett 
országot és megölje, tömlöcbe vesse, vagy száműzze azt a fejedelmet, aki őt segítségül 
hívta."

Nem lesz sok okunk az elégedettségre akkor sem, ha az államok külpolitikai üzelmei után 
belpolitikájuk elveit vesszük szemügyre. Emberek tömegei a legsötétebb nyomorba taszítva 
élnek, a reménytelenség és nélkülözés újból és újból szerencsésebb társaik nyakára uszítja 
őket. Az erőszak elfojtására, a társadalmi rend és a béke fenntartására egyetlen módszer 
van, a büntetés. Korbács, pallos, akasztófa, várbörtön, rablánc és kínpad mind bevett 
eszközei a meggyőzésnek -  ezek a legismertebb instrumentumok, amikkel az emberek 
elméjébe véssük az engedelmességet. Kevés olyan terület van, ahol teljesebben mutatkozik 
meg az emberi leleményesség, mint a kínzóeszközök kiagyalásában. Az ezrével számlált 
korbácsütések a védtelen áldozat hátán, a talpakon csattanó pálca, a végtagok kitekerése, 
a csontok összetörése, a rőzsenyalábokon elszenvedett máglyahalál, a kereszt és a karó, 
a kalózok úsztatása a Volgán -  mindez csak néhány kiragadott példa a hosszú lajstromból. 
Mikor az őrült Damienst bíróság elé állították XV. Lajos, Franciaország királya ellen megkí
sérelt gyilkosság vádjával, anatómusokból tanácsot hívtak össze, amelynek arról kellett 
döntenie, hogyan lehet egy emberi lényt a leghosszadalmasabb és legváltozatosabb agónia 
közepette küldeni a másvilágra. Százával mérik azoknak a számát, akiket a tételes jog és a 
politikai intézmények oltárán évente feláldoznak.

Tegyük hozzá mindehhez, hogy az állam, amely despota módjára a földbolygó több mint 
kilenctized része felett uralkodik, olyan intézmény, amiről Locke jogosan állapítja meg, hogy 
egészében véve: „hitvány és alávaló" és „még magánál az anarchiánál is elítélendőbb”.4

A téma jóval részletesebb kifejtésével találkozhatunk Burke: Vindication of Natural Society 
című művében. Ebben a munkájában az író magával ragadó okfejtéssel és csillogó ékes
szólással tárja fel a létező politikai intézmények minden hibáját, az érdekes pedig az, hogy 
a szerző, szándéka szerint a bűnök jelentéktelenségére szeretett volna rámutatni.

Még a pártatlan szemlélő is hajlani fog az imént felfestett kép láttán arra, hogy kétségbe 
vonja a pusztítás szükségességét, ami, mint láttuk, fajtája kezétől ered; és kételkedni fog 
abban, vajon az embert embertársai szeszélyétől védelmező bevett módszerek az elképzel
hető legjobbak-e. Képtelen lesz eldönteni, mi felett szánakozzék jobban: a romlottság, vagy 
az általa okozott szenvedés felett. Ha mindaz, amiről itt beszéltem, az emberi természetnek 
elválaszthatatlanul része, akkor talán jobban tennénk, ha fajunk kiváló tulajdonságait inkább 
végzetes tévedésnek, mintsem csodálatos jótéteménynek tekintenénk akkor, és ne szűnjön 
panaszunk amiatt, hogy bár sok szempontból az állatok fölé emelkedtünk, mégis termé
szetünket lényegében örökre állati ösztönök uralják.
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A politikai társadalmak tökéletlenségeiről alkotott nézetünk még világosabbá válik, ha 
közelebbről szemügyre vesszük a társadalmak saját belső történetét.

A világban uralkodó nemzetek belső életét felkavaró legnagyobb bűnök a tulajdon 
szabálytalan, vagyis erőszakkal, illetve csalárdsággal való megszerzésével kapcsolatosak. 
Ha létezne olyan ország, amelynek lakosai között egyetlen olyan ember sem élne, aki 
felebarátjának vagyonára áhítozik, vagy ha egyetlen lakosban sem élne a más vagyona után 
oly heves és gyötrő vágy, hogy azt akár a renddel és a törvénnyel összeférhetetlen 
eszközökkel is magához ragadja, akkor ebben az országban bizonyára nem ismernék a 
bűnt, legfeljebb csak hírből. A kísértés is elvesztené erejét, ha minden ember könnyedén 
meg tudná szerezni magának az élethez szükséges dolgokat, és szíve a megszerzésük után 
sem sóvárogna a fölösleges fényűzés után. Magánérdek és közjó láthatóan összhangba 
kerülne, és a civil társadalomról mindaz a jó elmondható lenne, amit a költők az aranykorról 
megénekeltek. És most vessünk egy pillantást azokra az elvekre, amelyeknek a tulajdonnal 
kapcsolatos bűnök a létüket köszönhetik.

Legelőször is azt az ijesztő méretű vagyoni egyenlőtlenséget kell megvizsgálnunk, ami 
Európa legfejlettebb államait jellemzi. Ezekben az országokban hatalmas tömegek élnek 
megfosztva szinte mindentől, ami csak az életet nyugalmasabbá és elviselhetővé teheti. A 
szegények a legnagyobb igyekezettel sem tudják éhségüket csillapítani. Az asszonyok és 
a gyermekek elviselhetetlen teherként nehezednek a férfiak vállára, az élet alacsonyabb 
régióiban így a nagycsalád a legmélyebb szegénység és nyomor jelképévé válik. Ha 
ezekhez aterhekhez hozzátesszük a betegségeket, vagy mindazokat a csapásokat, amelyek 
egy tevékeny munkás élet állandó velejárói, csak még nagyobbnak fogjuk látni a szenvedést.

Általánosan elismert tény, hogy Angliában kevesebb a nélkülözés és a nyomor, mint 
Európa más királyságaiban. Angliában a szegények megközelítőleg kétmillió font sterling 
közsegélyben részesülnek évente. Kiszámolták, hogy az ország minden hetedik lakosa 
életének bizonyos szakaszaiban ehhez a forráshoz fordul segítségért. Ha ehhez még 
hozzávesszük azoknak a személyeknek a számát, akik -  bár ugyanolyan nyomorúságban 
élnek, de büszkeségből, vagy függetlenségüket féltve, avagy, mert helyzetük jogi rendezését 
előbbrevalónak tartják -  nem fogadnak el ilyenfajta segítséget, a szegények aránya jócskán 
megnövekszik.

A számítás pontossága itt most nem lényeges, a tény a maga általánosságában elegendő 
ahhoz, hogy némi fogalmat alkossunk a baj nagyságáról. Következtetéseink teljesen egyér
telműek. Nem csodálkozhatunk azon, hogy a szegénység ördögével vívott folytonos és 
gyakran teljesen eredménytelen küzdelem a kétségbeesésbe taszítja a legtöbb szenvedőt. 
Sanyarú helyzetük fájdalmas tudata eleve képtelenné teszi őket minden erőfeszítésre, 
amellyel nehézségeiket legyűrhetnék. A gazdagok könyörtelen önkényeskedései szükség
képpen kiváltják a nép haragját; így aztán a szegény hajlani fog arra, hogy a társadalmat az 
örök háború állapotának tartsa, olyan egyesülésnek, amely méltánytalanul nem azért szer
veződött, hogy az embereket jogaikban megvédje és számukra a létfenntartás eszközeit 
biztosítsa, hanem azért, hogy minden jót néhány kiváltságos egyén kezében halmozzon fel, 
és a nagy többséget pedig ebből kirekesztve, a szükség, a függőség és a szenvedés 
állapotában tartsa.

A társadalom békéjét megzavaró pusztító szenvedélyek másik forrása az a fényűzés, 
pompa és ragyogás, amely többnyire a mérhetetlen gazdagsággal társul. Az emberi lény a



legkétségbeejtőbb nehézségekkel birkózva is képes derűjét megőrizni, ha sorsában a 
társadalom többi tagja egyaránt osztozik és nem kell azt látnia, hogy mások, akik nála 
semmivel sem érdemesebbek arra, hogy az élet örömeiből nagyobb mértékben részesed
jenek, tétlenül és jólétben élnek. Mások szerencséjének a látványa csak még keserűbbé 
teszi számukra saját balsorsuk terhét, mert elviselhetetlen tudni azt, hogy míg mi örökös és 
hiábavaló küzdelmet folytatunk azért, hogy magunk és családunk számára az életet egy 
kicsit is könnyebbé tegyük, mások a mi munkánk gyümölcsében dúskálnak. Korunk politikai 
intézményei kitartó tevékenységükkel gondoskodnak róla, hogy e teher ne szűnjön a 
szegények vállán. Számtalan olyan fajtája van az embereknek, akik minden gazdagságuk 
ellenére sem ragyogó képességekkel, sem fennkölt erényekkel nem bírnak, és bármily 
nagyra értékelik is neveltetésüket, nyájas modorukat, előkelő kifinomultságukat és életmód
juk eleganciáját, valahol mélyen tudatában vannak annak, hogy semmi mással nem rendel
keznek, amivel kiválóságukat hathatósabban kidomboríthatnák, jobban kimutathatnák, 
mennyire mások, mint alárendeltjeik, mint díszfogatuk pompája, kíséretük ragyogása, és 
szórakozásaik minél költségesebb volta. A szegény embert letaglózza ez a parádé, mélyen 
átérzi saját nyomorúságát, tudja, milyen fáradhatatlanul kell gürcölnie azért, hogy egy 
csekélyke morzsa pottyanjon neki e tékozló bőségből és összetéveszti a gazdagságot a 
boldogsággal. Nem tudja elképzelni, hogy mily gyakran rejtőzhet beteg szív a ruha díszei 
alatt.

A gazdagok gátlástalansága és igazságtalansága az a harmadik rossz, ami a szegény
séget elviselhetetlenné teszi. A szegény ember, még ha meg is próbálna filozofikus közöm
bösségben nyugalomra lelni és irigységén fölülemelkedve tekintene a világra, mert -  
ugyanúgy, mint gazdagabb szomszédja -  azt érezné, hogy mindennek birtokában van, ami 
az ember számára igazán értékes lehet, szomszédja úgysem engedné, hogy ez sikerüljön 
neki. Az ember mintha nem tudna örülni gazdagságának anélkül, hogy látványát mások 
számára sértővé ne tegye; és a tisztességes önbecsülés, amivel a nyomorultak lelki 
békéjüket megszerezhetnék, csak újabb eszköz lesz a gazdagok kezében, hogy szegé
nyebb embertársaik életét megaláztatásokkal és igazságtalanságokkal keserítsék. Az igaz
ságszolgáltatás a legtöbb országban köztudottan csak befolyás kérdése, minél magasabb 
rangú valaki, minél ragyogóbb kapcsolatokkal rendelkezik, annál biztosabb lehet abban, 
hogy a védtelen és kapcsolatokkal nem rendelkező féllel szemben nyert ügye van. Azokban 
az országokban, ahol nem honosodott meg ez a szégyentelen gyakorlat, az igazság gyakran 
költséges alku tárgyát képezi, és mindenki tudja, hogy az lesz a győztes, aki mélyebben tud 
az erszényébe nyúlni. E módszerek ismeretében semmizik ki a gazdagok nap mint nap a 
szegényeket a velük való ügyeikben, így tudnak korlátlanul basáskodni és zsarnokoskodni 
fölöttük. Ez a közvetett hatalmaskodás azonban nem elégíti ki despota hajlamaikat. A 
gazdagok ezekben az országokban a törvényhozást is közvetve vagy közvetlenül a kezük
ben tartják, az elnyomást ily módon egy rendszer részévé teszik s megfosztják a szegényt 
természet adta jogainak maradékától is.

A közfelfogás mindig jelentős mértékben alakította és fogja is alakítani az egyes emberek 
véleményét; s nemcsak véleményüket, hanem vágyaikat is, mivel a vágy nem más, mint a 
cselekvéssé érő vélemény. A legtöbb ország életét azonban olyan szokások irányítják, 
amelyek éppen azt a meggyőződést táplálják az emberben, hogy a tisztességet, az erényt, 
az értelmet és a szorgalmat semmibe vegyék és csak a gazdagságra tekintsenek úgy, mint 
ami minden érték felett áll. Elvárhatja-e valaki, akinek külseje szegénységről beszél, hogy 
szívesen lássák a társadalomban, hogy kívánatos személy legyen azok számára, akikről
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tudván tudott, hogy a többségnek diktálnak? Várhatja-e, hogy segítő kezet nyújtsanak felé, 
vagy hogy részesítsék kegyeikben? A szegény ember megtanulta már, hogy a rongyos 
külsőt nem teheti jóvá semmiféle érdem, tudja már a feladott leckét: „Menj haza, gazdagodj 
meg bármi áron, s ha már mindazt a fölösleges holmit megszerezted, ami számunkra 
egyedül értékkel bír, akkor biztos lehetsz a barátságos fogadtatásban.” Láthatjuk hát, hogy 
ezekben az országokban a szegénységet tekintik a legnagyobb bűnnek. A mohóság, mely 
nem ér rá erkölcsi aggályokkal törődni, szeretne úgy tenni, mintha nem is létezne. Úgy 
rejtegetik a szegénységet, mint valami lemoshatatlan szégyent. Míg egyesek kicsinyes 
kuporgatással próbálnak egyről a kettőre jutni, mások látványos költségekbe verik magukat, 
hogy elhiggye a világ, gazdagabbak, mint amilyenek valójában. Az ilyen emberek aztán nem 
kerülhetik el azt a sorsot, aminek még a látszatától is rettegtek, s koldusbotra jutnak; 
balsorsukban nem marad számukra semmi vigasz, mivel vagyonukkal együtt az igazságot 
is, becsületüket és jó hírüket is áldozatul vetették.

Ezek hát azok az okok, amelyek az embereket a világ különböző államaiban így vagy úgy 
arra késztetik, hogy titokban vagy nyíltan egymás jószágára törjenek. Vizsgáljuk csak meg, 
meddig mehet el az állam, hogy az emberek életébe akár segítő, akár ártó kézzel beavat
kozzon. Bármi, ami könnyíteni igyekszik a szegénységgel együttjáró terheken, szükségkép
pen csökkenti a gazdagság utáni mohó vágyat és a mértéktelen felhalmozást is. A vagyont 
azonban nem önmagáért akarja az ember megszerezni, és ritka az is, hogy azok az érzéki 
örömök legyenek számára fontosak, amik a pénzen megszerezhetők. Az ember általában 
ugyanazon okból akar gazdag lenni, amiért a tudás megszerzésére, az ékesszólás képes
ségére vagy a tehetségre vágyik: szeretne kiválni a többiek közül, és fél a megvetéstől. Vajmi 
kevesen irigyelnék a gazdagokat akkor, ha pompás fogataikat, palotáikat, szórakozásaikat 
nem kísérnék sóvár pillantások, s nem lennének haszonlesők, akik a tulajdonos iránt érzett 
csodálatukat bármikor készek hízelgésre váltani. Ha nem csak a gazdagság váltaná ki az 
emberek csodálatát, s a szegénységet sem kísérné örökös megvetés, a szerzési vágy is 
elvesztené uralmát a lelkek felett. Vizsgáljuk hát meg, hogyan válik a gazdagság a politikai 
intézményrendszer kiszolgálójává.

Először is, majdnem minden országban a törvényhozás a gazdagok legfőbb támasza a 
szegényekkel szemben. A törvényeknek ezt a jellegzetességét a vadászati törvények ese
tében is megfigyelhetjük. Ezek voltak azok a rendelkezések, amelyek megtiltották a szorgos 
parasztnak, hogy a termését lelegelő, tyúkjait elragadó állatokat elpusztítsa, vagy hogy a 
véletlenül útjába került állatokat éleimül hazavigye. Hasonló szellemben hozták Franciaor
szágban az adótörvényeket is, amelyeknek számos rendelkezése kizárólag az alacsony 
sorban élő, dolgos parasztokat sújtotta és mentesítette hatálya alól azokat, akik leginkább 
lettek volna képesek arra, hogy a követelményeket teljesítsék. Ugyanígy Angliában a földadó 
félmillióval kevesebb jövedelmet hoz, mint egy évszázaddal ezelőtt, a fogyasztásra kivetett 
adókból azonban évi tizenhárom millióval több jövedelem származott ugyanebben az 
időszakban. Ez is egy módszer, akár hatásos, akár nem, hogy a terheket a gazdagokról a 
szegényekre hárítsák, s mint ilyen jól példázza azt is, milyen szellemben íródnak a törvények. 
Hasonló elvek alapján tekintik a rablást és más vétségeket (amelyeknek az elkövetésére a 
közösség gazdagabb tagjai aligha éreznek kísértést,) főbenjáró bűnnek, s torolják meg őket 
a legszigorúbb és gyakran a legembertelenebb büntetésekkel. A gazdagok nem riadnak 
vissza a legrészrehajlóbb és legzsarnokibb jogszabályok alkalmazásától sem; bőségesen 
jutnak monopóliumok és kiváltságlevelek azoknak, akik meg tudják vásárolni őket, miköz
ben pedig éber figyelemmel próbálják elejét venni a szegények szervezkedéseinek, hogy

14



alacsonyan tudják tartani a munkaerő árát. A szegények még ama körültekintés és ítélőké
pesség jótéteményeitől is meg vannak fosztva, amelynek segítségével meg tudnák szabni 
tevékenységük irányát.

Másodszor, a jog alkalmazása ugyanolyan elvetemült módszerekkel történik, mint amilyen 
szellemben megalkották azokat. Franciaországban nem is olyan rég még a bírói hivatalt is 
áruba bocsátották: ára egyrészt a koronának nyíltan felajánlott pénzösszeg volt, másrészt a 
minisztereknek titokban csúsztatott megvesztegetés. Aki a legjobban értett hozzá, hogyan 
kell jó vásárt csinálni az igazság piacán, annak aranyai felé hajlott a bírák jóindulata is. Az 
ügyfél is jól tudta, hogy az igazságszolgáltatást személyes kapcsolatok mozgatják, s hogy 
a jó  ügynél sokkal többet nyom a latban egy befolyásos barát, egy csinos asszonyság, vagy 
a megfelelő időben átnyújtott ajándék. Angliában, ami magát a peres eljárást illeti, a 
büntetőjogot nagyobb pártatlansággal alkalmazták; de vegyük csak azt, hány főbenjáró bűn 
létezett, s következésképp mily gyakran lehetett kegyelmet osztogatni, s máris látjuk, hogy 
a törvények tág teret nyitottak a kivételezések és a visszaélések számára. A tulajdonnal 
kapcsolatos pereknél a joggyakorlat már oly magaslatokra hág, ahol névleges pártatlansága 
is semmivé foszlik. Fellebbviteli ügyeink hosszadalmassága, a bíróságról bíróságra újból és 
újból benyújtott folyamodványaink, a jogtanácsosok, ügyvédek, titkárok és jegyzők megfi
zethetetlen honoráriumai, az ügyvédi megbízások, vádiratok, vád- és védőbeszédek meg
fogalmazásával járó nehézségek, s az, amit gyakran a jog „dicsőséges kiszámíthatatlansá
gának” neveznek, sokszor ajánlatosabbá teszi, hogy lemondjunk tulajdonunkról, semmint 
hogy felvegyük a harcot érte; mindez a lerongyolódott felperestől a jogorvoslat leghalvá
nyabb reményét is elveszi.

Harmadsorban a viszonyok egyenlőtlensége, amelynek általában a politikai intézmény- 
rendszer a legfőbb őrzője, csak erősíti azt a képzetet, hogy a vagyon mindenek felett áll. A 
kiemelkedő társadalmi helyzet fenntartás nélküli tiszteletet ébreszt az emberekben -  így volt 
ez az ókori keleti monarchiákban és napjaink Törökországában is. A megfélemlített alattvaló 
reszketett, ha ura előtt állt; fellebbenteni a gőgös satrafa dicstelen származására borított 
fátylat nem lett volna kevesebb számára az istenkáromlásnál. A feudalizmus idején ugyan
ezek az elvek uralkodtak. Hogyan is merészelt volna a vazallus -  aki úgy élt, mint egyfajta 
haszonállat urának földbirtokán, és nem ismert ellenvetést urának önkényes parancsaival 
szemben -  arra gondolni, hogy mindannyiuk ereiben ugyanazon vér folyik. Mindazonáltal 
ez a szellem olyan helyzetet teremtett, amely nemcsak természetellenes volt, hanem magá
ban hordozta az erőszak csíráját is. Az ember hajlamos arra, hogy a felszín mögé is 
betekintsen, és kérdéseket tegyen fel a sikeresek és az újonnan meggazdagodottak jogaival 
kapcsolatban. Az emberi természet ilyetén működése némileg megfékezi a gazdagok 
arcátlanságát, ugyanakkor azonban nem lehet nem észrevenni: az egyenlőtlenség még 
köztünk is olyan feszültségeket kelt, hogy az a jövőben a legszerencsétlenebb következmé
nyekhez vezethet. Ha arra gondolunk, hogy az egyenlőtlenség a világ egyes részeiben oly 
szélsőséges méreteket öltött, hogy az az egész emberi fajt elsatnyulással és elcsökevénye- 
sedéssel fenyegeti, akkor van okunk feltételezni, hogy még az általunk megszokott enyhébb 
formája is a legártalmasabb hatásokkal terhes.
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IV.

Létezik egy igen elterjedt nézet, ami még jelentős mértékben fogja befolyásolni a forradal
makkal szemben tanúsítandó érzelmeinket és magatartásunkat. A bölcs ember sohasem 
elégedett. Aligha létezhet olyan intézmény, amelynek működésébén a pártatlan szemlélő ne 
tudna hiányosságokat felfedezni. A bölcs ember sohasem elégedett a tudásával, sőt saját 
elveivel és nézeteivel sem; folyton keresi a hibát bennük, egyre gyanakszik, vég nélkül 
vizsgál és kérdez. Az állam természeténél fogva csakis kisegítő eszköz lehet, egy fenyegető 
veszély elhárítása érdekében alkalmazott félmegoldás: az állam keretein belül ezért sohasem 
lehetséges tökéletes boldogság. A véges dolgoknak mindig képeseknek kell lenniük a 
fejlődésre és a haladásra, ezért rendkívüli ostobaságot követnénk el, ha megállnánk a 
tökéletesedési folyamat bármelyik szakaszában és azt képzelnénk, hogy feljutottunk a 
csúcsra. Az igazi politikus nem szab határt sem vágyainak, sem reményeinek, az igazi 
politikus vég nélküli munkát vállal magára. Nem mondja, hogy „ha ezt elérem, elégedett 
leszek, nem fogok többé követelni, nem szállók többé szembe a dolgok megszokott 
rendjével és nem háborgatom többé azokat, akik mindezzel egyetértenek". Ellenkezőleg, az 
igazi politikus egész életét a megújulás és a reform szolgálatának szenteli.

A forradalomra nézve kedvezőtlen következtetések is adódhatnak az itt vázolt felfogásból. 
Bocsánatos bűn lehet egy politikus számára, hogy határt szab céljainak és eszméinek, ha 
ugyanakkor mindig elégedetlen elért eredményeivel. Másképp elégedetlen azonban az, aki 
a tökéletesedést nem véges, hanem végtelen folyamatnak tekinti. Az ilyen ember tudja, hogy 
hiába valósította meg valamelyik eszményét, feladatát még távolról sem teljesítette. Jól tudja, 
hogy a gonoszság még akkor is bőven fog teremni, ha az államnak sikerül egy lépéssel 
közelebb jutnia a magasabb rendű célhoz. Sokan lesznek akkor is elnyomottak, sokan 
fognak szenvedni igazságtalan ítéletektől, birodalomnyi területeken hódít majd az elégedet
lenség uralma. Az előrelátó politikus ezért, bár teljes szívével és szellemének minden 
erőfeszítésével a köz javát kívánja szolgálni, a haladás útját mégis körültekintő óvatossággal 
jelöli ki. A fejlődésnek, mely tán minden várakozást felülmúlóan hosszadalmas ás átfogó 
lesz, nagy mértékletességgel és fokozatosan, de megszakítások nélkül kell végbemennie, 
nem pedig erőszakos ugrásokkal és megrázkódtatások árán, ami milliókat sodorhat veszély
be és egész generációkat söpörhet le az élet színpadáról.

És most engedtessék meg nekünk, hogy e helyütt rövid áttekintést adjunk a forradalmak 
természetéről. A forradalom, bár maga is mindig a zsarnokság csírájával terhes, a zsarnok
ság iránti gyűlöletből kel életre. Önkényuralom sem létezhetne, ha nem támogatná a hívek 
tábora; s minél hevesebb a zsarnokság keltette gyűlölet, minél váratlanabbul és minél 
mélyebbre buknak az elnyomók, annál keserűbb harag fogja eltölteni a vesztes párt szívét. 
Hisz nem elkerülhetetlen-e, hogy az ember, akit erőszakkal kiforgattak minden vagyonából 
és megfosztottak kiváltságaitól, sérelmeket dédelgessen magában? Misem bocsánatosabb 
emberi bűn, mint ragaszkodni az elvekhez, amelyek szellemében felneveltek, főleg, ha 
röviddel ezelőtt még a közösség szinte minden tagja ezeket az elveket követte. Vajon 
köteles-e mindenki pont akkor új hitre térni, amikor az én lelkemben megért az elhatározás? 
Az emberek jó része voltaképp semmi mást nem tesz, minthogy leragad ott, ahol néhány 
éve mindannyian álltunk. Mégis ez az a bűn, ami a forradalom szemében a leggyanúsabb 
és méltó a legszigorúbb büntetésre. E mindennél kárhozatosabb vétek nem valami erkölcsi 
kényelmesség, de nem is a feslett életmód vagy a keserű és engesztelhetetlen gyűlölet 
következménye. Olyan fogyatékosság ez, amely a legtiszteletreméltóbb polgárokban is ott
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rejtőzhet, legyen bár tisztességük szeplőtelen, lakozzanak bár bennük a legemelkedettebb, 
legnagylelkűbb érzések.

A forradalmat, bár maga sem mentes az önkény túlkapásaitól, a zsarnoksággal szemben 
érzett gyűlölet lobbantja lángra. Nincs még egy olyan történelmi korszak, amely a szabad
sággal jobban hadilábon állna, mint maga a forradalom. A vélemények szabad cseréjét 
mindig is megpróbálták kártékony intézkedésekkel korlátozni, forradalom idején azonban 
többszörösen is bilincsbe vert a szabad gondolat. Nyugalmasabb időkben az ember nem 
retteg annyira hatásaitól, de a történelem kritikus perceiben, mikor minden forrongva 
változik, egyetlen szónak is félelmetes következményei lehetnek, s a világ visszahullhat a 
teljes rabszolgaság állapotába. Létezett-e valaha olyan forradalom, amelyben szabad volt 
védelmezni azt, amit a forradalom maga eltörölni készült, elképzelhető-e ilyen helyzetben, 
hogy megjelenjen bármi olyan írás, vagy érvelés, ami nincs összhangban az éppen uralkodó 
nézetekkel? Bár az önkény mindenfajta megnyilvánulása közül az ember gondolatainak 
kifürkészése és a véleménynyilvánítás büntetése a leggyalázatosabb, mégis ezek a forra
dalmi korszak legjellegzetesebb kísérői.

„Nem szabadulhatunk meg másképp elnyomóinktól, s nem vethetünk gátat másképp új 
zsarnokok felemelkedésének, csak ha az emlékezetünkbe égetett, szigorú megtorlásokkal 
riasztjuk el őket” -  hirdetik a forradalom szószólói. Különösen figyelemreméltó ezzel az 
állítással kapcsolatban az a megsejtés, hogy mindaddig lesznek elnyomók, amíg élnek olyan 
emberek, akik -  akár azért, mert romlottak, akár megrögzött és makacs előítéleteiktől vezetve 
-  hajlandók arra, hogy velük együttműködjenek. így nemcsak a tisztességtelen célokat 
követő emberekre kell ráijesztenünk, hanem mindenkire, aki akár erkölcstelen szándékoktól 
hajtva, akár jószándékú tévedésből, támogatná őket. Ezért hát azt mondom, tegyük az 
embert szabaddá, és a módszer, amivel ezt elérjük, legyen a minden eddiginél szigorúbb 
büntetéstől való félelem. Azt mondjuk, túl sok jogtalanság származott már az állam kezétől, 
és szervezünk egy új államot, amely tízszer korlátlanabb hatalmat követel magának és még 
szörnyűbb tetteket követ el. Vajon valóban a rabszolgaság lenne az elképzelhető legjobb 
módszer, amivel az ember szabaddá tehető? Hihetjük-e, hogy csak az erőszak fitogtatásával 
tehetjük az embert bátorrá, szabaddá és tettre vágyóvá?

Forradalom idején nincs helye a kutató kérdezésnek, sem a türelmes elmélkedésnek, 
aminek a haladás oly sokat köszönhet. Elmélkedni csak olyan időkben lehetséges, amelyek 
biztosítják az ember számára az állandóságot és a nyugalmat. Hogyan is merülhetne 
töprengésbe a kutató elme, amikor nem tudhatja, mi történik holnap, amikor a legsúlyosabb 
megpróbáltatások is mindennaposakká válnak. Az elmélyült gondolkodásnak szabad órák
ra, csendre és higgadt kedélyre van szüksége, mindez azonban aligha lehetséges olyan 
időkben, amikor elszabadulnak az emberi szenvedélyek, és lelkünket félelem és reménység, 
aggodalom és vágyakozás, csüggedés és győzelem szüntelen váltakozása gyötri. S mind
ehhez járul még, amit a forradalom tendenciájaként már említettem: a gondolat bilincsbe 
verése, a kutató kérdésfeltevés korlátozása.

Nem maradhat ki vizsgálódásunk köréből az az elkerülhetetlen körülmény sem, amit a 
forradalmi szellem tartósságának nevezhetnénk. E jelenség legszemléletesebb példája az 
1688-as angliai kormányváltás lehetne. Akár szerencsésnek is nevezhetnénk magunkat, ha 
az 1688-as eseményeket a szigorú értelemben vett forradalom szempontjából értékelhet
nénk. Az ekkor kivívott változások ugyanis, bármilyen jelentősek, egy olcsó és vértelen 
győzelem eredményei. Ha azonban e korszakot őszintén próbáljuk meg számba venni, úgy 
kell rá emlékeznünk, mint aminek méhében két pusztító háború is érlelődött, egy kilenc éven
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át tartó Vilmos király, és egy tizenkét éven át tartott Anna királynő uralma alatt. Nem szabad 
megfeledkeznünk továbbá az 1715-ös, valamint az 1745-ös években fellángolt belső láza
dásokról sem, amelyeket méltán átkoz el az utókor, ha felidézi a jakobiták bátor szellemét, 
nemes hűségét és mindehhez a szörnyű véget. Egészében véve azonban e forradalom 
mégis mérsékeltnek és amellett sikeresnek nevezhető. A forradalomban az egymással 
harcoló felek mindig meg vannak győződve a maguk igazáról, s küzdelmüket nem egyez
kedés, nem is türelmes vita dönti el, hanem csakis az erőszak. Senki sem remélheti azonban, 
hogy az a béke, amit erőszak szült, valóban véget vessen a kölcsönös gyűlöletnek és 
viszálynak.

A nagy forradalmak talán sohasem zajlottak le vér nélkül. Éppen ezért hasznos lehet 
felidéznünk, miben is áll a vérontás bűne. Oly hatalmas méreteket öltött már napjainkra a 
politikai társadalomban uralkodó jogtalanság, oly kibírhatatlan az elnyomás és a tudatlan
ság, meg a bűn, ami mindezzel jár, valamint a kiváltott ellentétek oly félelmetesek, hogy még 
a tárgyilagos szemlélő is joggal vélhetné, hogy ha mindez egy mozdulattal eltörölhető lenne, 
egy mozdulattal, mely egyben mostanra már a felnőtt éveiben járó emberiséget is lesöpörné 
a föld felszínéről, az ár nem lenne túl nagy. Nem mintha az emberi élet olyan értékes lenne, 
hogy el kéne borzadnunk a vérontástól. Fájdalom, korunk embere kevés kivétellel szegény
ségben él, s csak igen kevés része van az élet örömeiben, méltósága pedig nem más, mint 
üres szó. Az emberre mért csapások közül a halál a legkevésbé félelmetes. Egy földrengés 
százezreket képes elnyelni egy pillanat alatt, mégis nem sajnáljuk-e jobban a túlélőket 
szenvedéseik miatt? Ha elfogultság nélkül számba vesszük az elpusztultakat, más borzal
makkal összehasonlítva a földrengés jelentéktelen eseménynek tűnhet. A természeti tör
vények, amelyek előidézik, lehetnek tudományos vizsgálat tárgyai, de következményeik 
miatt, ha összehasonlítjuk őket más tragédiákkal, aligha sajnálkozhatunk. Alapvetően más 
dologról van szó azokban az esetekben, amikor az ember felebarátja keze által vész el. 
Ilyenkor felszínre törnek a pusztító szenvedélyek. A gyilkos, s akik a gyilkossággal kapcso
latba kerültek, megátalkodottá, könyörtelenné és embertelenné válnak. Keserűség és 
bosszúvágy tölti el azt, akinek így kell elvesztenie rokonát vagy barátját. Bizalmatlanság 
tenyészik az emberek között, felbomlanak a társadalom legdrágább kötelékei. Az ilyen 
talajon pedig nem terem sem igazságosság, sem jóakarat.

A forradalom szinte elképzelhetetlen vérontás nélkül, ehhez azonban még hozzátehetjük, 
hogy a forradalom szükségképpen meggondolatlan és elhamarkodott tettek következmé
nye. A politika tudomány. Az emberi természet általános vonásai érthetőek, így elképzelhető 
egy olyan eszme, mely önmagában véve megfelel az emberi társadalom igényeinek. Ha ezt 
az eszmét nem kellene mindenhol és minél hamarabb átültetni a gyakorlatba, akkor lenne 
mód a megvalósulási folyamat és a konkrét körülményekhez való alkalmazkodás, valamint 
az ezzel járó változások tudományos vizsgálatára. Ma már senki sem vonja kétségbe, hogy 
a tudomány természete szerint a haladás szolgálatában áll. Ki ne emlékezne rá azonban, 
milyen hosszú utat kellett bejárnia az asztronómiának, mielőtt elérte a tökéletességnek azt 
a fokát, amelyre Newton emelte? Mily dadogóak voltak a felvilágosult tudományok első 
szavai, mielőtt megvalósították volna a századunkra jellemző fogalmi pontosságot. Kétség
telen, hogy a politikai tudásunk gyerekcipőben jár és miután ez a tudomány az élethez és a 
tettekhez kapcsolódik, minél jobban feltöltődik az élet energiáival, annál egyértelműbb és 
biztosabb hatást fog gyakorolni az emberi társadalomra. Minden tudomány történetére 
jellemző, hogy a kezdeti időszakban csak kevesek ismerték, s később terjedt szót a 
közösség különböző rétegeiben és osztályaiban. Newton Principiáját az első húsz évben
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alig olvasta valaki, elmélete szinte teljesen ismeretlen maradt; sok-sok idő eltelt, amíg a 
tudomány által kevésbé érintett emberek is némi fogalmat szereztek róla.

A társadalmi haladás útjának egyengetése közben csak akkor számíthatunk sikerre, ha 
intézményeink tökéletesedése a nép fokozatos felvilágosodását is magával hozza. Létezik 
a politikai társadalomnak olyan állapota, amely a különböző fejlődési fokon álló egyéneknek 
egyformán megfelel. Minél inkább megvalósul ez az állapot, annál inkább kifejezésre jut a 
közösség általános érdeke. Az emberi értelemnek valamiféle belső hajlandósága a fejlődés
nek ezt az útját részesíti előnyben. A tökéletlen intézmények, mint azt már fentebb láthattuk, 
nem tudnak sokáig fennmaradni, káros hatásaik fokozatosan nyilvánvalóvá válnak és az 
emberek szembefordulnak velük. Ezek az intézmények egy idő után szükségképpen ha
nyatlásnak indulnak és szinte beavatkozás nélkül széthullanak. Ilyen értelemben aligha 
értékelhetjük tettként a reformot. Az emberek átérzik helyzetüket, s korábbi béklyóik eltűnnek, 
mint a délibáb. Ilyen válságos helyzetben nincs szükség rá, hogy bárki is kardot rántson 
vagy akárcsak egy erőszakos mozdulatot tegyen. S azok, akik az egyetemes emberi 
érdekkel szembeszegülnek, számban és erőben kevesek lennének ahhoz, hogy komolyan 
foglalkozhatnának az ellenállás gondolatával.

Amennyiben ily módon közelítjük meg vizsgálatunk tárgyát, a forradalom úgy fog feltűnni 
szemünkben, mint ami ahelyett, hogy valóban az emberiség javát szolgálná, csak felborítja 
azt az üdvös és zavartalan fejlődési folyamatot, amely a politikai igazság megvalósulását és 
a társadalmi tökéletesedést szolgálja. A forradalom megzavarja a szellemi kibontakozás 
harmóniáját. Olyan dolgot erőltet ránk, amire nem vagyunk felkészítve s aminek így nem 
tudjuk kellő hasznát venni. Gátat vet a tudomány egészséges előrehaladásának, megzavarja 
az emberi természet és értelem kifejlődését.

Felvetettük annak a lehetőségét, hogy a forradalom kirobbantására tett kísérletek sikerrel 
járhatnak. E feltételezés mellett nem mehetünk el szó nélkül. Minden ilyen irányú próbálko
zás, még akkor is, ha csak fenyegetés formájában és nem megvalósult tettként jelenik meg, 
oly mértékű ellenállást szít, ami más időszakokhoz képest példa nélkül áll. A forradalom 
mértéktelensége riadalmat kelt a megújulás ellenségeinek sorában. A vihar egyre fenyege
tőbbé válik s a felek csendben felvértezik magukat az erőszak és az ármány fegyvereivel. 
Nézzük csak meg, miféle eredményekhez vezet mindez. Mindaddig, míg csak az igazság 
és a szofisztika csap össze, mértéktartó bizalommal tekinthetünk a változások s az eredmé
nyek elébe. Mihelyst azonban érvelés helyett a kardunkhoz nyúlunk, egészen más helyzet 
áll elő. A polgárháború barbár őrületében, az ellenségeskedés fülsüketítő lármájában ki is 
mondhatná meg, hová vezet mindez, a pusztulásba vagy az újjászületésbe? Meglehet, hogy 
újból a despotizmus láncaira vernek és hosszú időre újból az elnyomás győzedelmeskedik. 
Még ha nem is hullunk vissza a tompultság állapotába, reményeinknek még az emléke is 
eltöröltetik.

Ha valóban ilyenek lennének a forradalom jellemvonásai, akkor kétségtelenül az lenne a 
legszerencsésebb, ha bebizonyíthatnánk, miszerint a forradalom teljesen szükségtelen, és 
az értelem követése tökéletesen megfelelő eszköz a politikai visszaélések megszüntetésé
hez. Ezt a kérdést azonban már megvizsgáltuk könyvünk egy korábbi fejezetében. Igen 
elterjedt nézet, hogy „az ember tökéletesen tisztában lehet viselkedésének hiányosságaival, 
mégsem enged belőlük egy jottányit sem”. A tudás szó tartalmát meglehetősen bizonytala
nul szoktuk értelmezni, s éppen ez alapozza meg a fenti kijelentés igazságát. Az önkéntes 
cselekedetek az ember meggyőződésében gyökereznek. Bármi is legyen tévedhetetlensé
günk tudatában tett választásaink és törekvéseink indítéka, az lehetetlen, hogy valaki úgy
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elkövessen el egy bűncselekményt, hogy közben átlátja annak minden szörnyűségét. Az 
ilyen helyzetekben a rossz tulajdonságok és lelki hajlamok bírókra kelnek az értelemmel. 
Mindaddig, míg a józan ész erejének teljében pompázik, a bűnös cselekedet elkövethetetlen. 
Ha azonban az értelem cserbenhagyja elménket, s nem is kecsegtet a visszatéréssel, a 
tévelygések és lelki hajlamok számára szabad tér nyílik. Mégis indokolt feltételeznünk, hogy 
értelmünk korlátlanul ébren és erőben tartható. Az értelem ebből a szempontból -  ameny- 
nyiben e szó tartalmát világosan, a kétségeknek helyt nem hagyva határozzuk meg, hogy 
meghajoljon előtte minden tévelygő gondolat-teljesen más, mint amit általában ilyen névvel 
szoktunk illetni, nem valamiféle ritkán felbukkanó érzés, ami ha meg is jelenik, többnyire csak 
közönnyel és értetlenséggel fogadjuk.

Minden megfigyelőnek érzékelnie kell az itt felvázolt elmélet szépségét. De bármennyire 
is kirajzolódik benne az emberiség politikai tökéletesedése, mégsem csodálkozhatnánk, ha 
valaki ránk pirítana azzal, hogy hiába fogadjuk el e gondolatokat, az igazság túl lassan jut 
érvényre. Évszázadok fognak elmúlni -  vághatná a fejünkhöz valaki -, míg a rosszról, a 
kiváltságokról alkotott nézetek oly mértékben elterjednek, s értelmük oly mértékben hatol az 
emberek leikébe, hogy a bűn küzdelem és felfordulás nélkül eltűnik a föld színéről. Könnyű 
a tudósnak szobájában üldögélve az elmélet szépségével gyönyörködtetni magát, miköz
ben az emberiség szenved, minden órában igazságtalanságokat követnek el, s generációk 
sorvadoznak tetszetős ígéretek és remények közepette, majd tűnnek le a színről úgy, hogy 
az élet javaiból egy szemernyit sem részesedtek. Ne hitegessenek hát minket -  mondhatnák 
vádlóink -  távoli és hiú reményekkel, hagyják inkább, hogy olyan eszközökhöz forduljunk, 
melyek segítségével gyorsan és biztosan megszabadulhatunk minden, már az elviselhetet- 
lenségig gyűlöletes rossztól.

Ha válaszolni akarunk a fenti érvekre, akkor először is azt kell látnunk, hogy azoknak a 
kísérleteknek, amelyek egy csapásra akarták egy egész közösséget a zsarnokságtól -  
aminek a bűneit csak kevesen fogták föl -  megszabadítani, minden esetben szerencsétlen
ség járt a nyomában, s szinte kivétel nélkül kudarcba fulladtak.

Másodszor is, hiba lenne feltételezni, hogy a nemzedékünk nem fogja hasznát látni a 
politikai elveinknek csak azért, mert nem hirdetjük az erőszak és a zűrzavar népszerű 
elméletét. Az erkölcsi tévelygéstől csak akkor juthatunk el az intézményig, elméletünk csak 
akkor tárja fel értelmét, szellemünk csak akkor nyeri el nyugalmát és válik függetlenné, ha 
intézményeink gyökeres változáson mennek keresztül. Minden lépés, minden perc, mely e 
célunkhoz közelebb visz, elvitathatatlan nyereség. Kívánatos lenne függetlenné tenni az 
intézményeket főleg azért, mert ez a szellemi függetlenséggel elválaszthatatlanul összefügg, 
s ha majd közelebb tudjuk magunkat a célhoz, talán kevésbé fogunk aggályoskodni 
eszközeink miatt. Valójában, ha egy közösség politikai nézetei, vagy maga a közösség 
érzékelhetően megváltozik, ez az intézményekre is kihatással van. Enyhül a nyomás, amit 
az emberi gondolkodásra gyakorolnak, egyszeriben más megvilágításba kerülnek, s foko
zatosan, szinte észrevétlenül elborítja őket a feledés. Pontosan ezek, a fejlődés útján erőszak 
nélkül tett lépések szolgálják legjobban a közösség érdekét.

Miközben megpróbálunk válaszolni rájuk, nem lehet nem észrevennünk az elméletünkkel 
szembeszegezett nézetek nyilvánvaló dőreségét. Támadóink így panaszkodhatnak: „Ez a 
megoldás, mely egyedül a józan észben bízik, megvalósulása esetén megfosztaná a most 
élő generációt a politikai fejlődés valódi jótéteményeitől.” Nos, épp az imént bizonyítottuk 
be, hogy elgondolásunk korunk embere számára is hatalmas haszonnal jár. Mégis teljesen 
természetesnek vesszük, mikor az erőszak ügyvédjei maguk is bevallják, hogy a nagy
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forradalmak mindig megkövetelik egy generáció feláldozását. A forradalom zászlóvivőinek 
szembe kell nézniük mindazzal a szerencsétlenséggel, ami a gyökeresen új születésével 
együttjár; tetteik csak az utókor békés munkája nyomán hozzák majd meg gyümölcsüket.

Harmadszor, tévedés lenne feltételezni, hogy a magukat egyedül igaznak hívő eszmék a 
fundamentális reformok megvalósulását a beláthatatlan jövőbe helyezik. A tudományok 
fejlődése és mindenfajta haladás természeténél fogva lassú, az első lépéseket a maguk 
módján szinte észrevétlenül teszik meg. A kezdeti eredmények mintha csak a véletlen művei 
volnának. Alig esik róluk említés, csak kevesen tudják, hogy egyáltalán léteznek. Az isme
retlenség homályában érlelődnek, s a végső eredmény, bár hosszadalmas munka terméke, 
majdnem hogy hirtelen, szinte váratlanul jelenik meg, Talán ezért kell a könyvnyomtatás 
megjelenését az emberi fejlődés legfőbb biztosítékának tekintenünk. Sokáig azonban senki 
sem gyanította, hogy a nyomtatásnak ilyen, a haladást szolgáló következményei lesznek. 
Az óleselméjú Wolseyre várt a feladat, hogy közel három évszázaddal ezelőtt, a római klérus 
nevében beszélve, kimondja: „El kell pusztítanunk a nyomtatást, vagy a nyomtatás fog 
elpusztítani minket." Manapság már nem igényel különösebb értelmi képességet, hogy 
meglássuk, a politikai intézményrendszer legsúlyosabb hiányosságai eltűnőben vannak. E 
jótékony hatású válságnak nincs félelmetesebb ellensége, mint a közérdek jószándékú, de 
mértéket nem ismerő bajnoka...

V.

Mint ahogy azt már korábban kifejtettük, a politikai hatalomnak egyetlen jogos célja lehet, 
az egyének javát szolgálni. Mindaz, ami nem ehhez a célhoz visz közelebb -  az ország 
vagyonának gyarapítása, nemzeti prosperitás és dicsőség -, csak azoknak az önös szélhá
mosoknak a hasznára lehet, akik az idők legkorábbi kezdeteitől fogva nem törekszenek 
másra, minthogy az értelem homályban tartásával a legmélyebb nyomorba alacsonyítsák 
az emberiséget.

A vágy, hogy minél nagyobb területen terjeszkedhessünk, hogy meghódítsuk vagy 
rettegésben tartsuk szomszédainkat, hogy felülmúljuk őket a művészetekben vagy a fegy
verek tekintetében, olyan ábránd, mely tévedésben és előítéletekben gyökerezik. A jogtala
nul szerzett hatalom csak hamis és üres boldogság forrása lehet. A biztonság és a béke 
kívánatosabb állapot, mint a világot rettegésben tartó nemzeti dicsőség. Minden ember 
testvér. A szomszédság vagy a közös nézetek alapján szövetségre lépünk egymással, mert 
a belső békéhez, illetve, hogy a közös ellenség önkényes támadásaival szemben megvéd- 
hessük magunkat, elengedhetetlenül szükséges az összefogás.

A nemzetek rivalizálása azonban a képzelet szüleménye. Amennyiben a gazdagságra 
törekszünk, azt csak a kereskedelem teremtheti meg. Minél nagyobb szomszédunk vásárló 
ereje, annál nagyobbak lehetőségeink az eladás terén. Minden ország felvirágzása mind
annyiunk érdeke.

Minél jobban felismerjük saját érdekeinket, annál kevésbé leszünk kaphatóak arra, hogy 
szomszédaink békéjét megzavarjuk. Viszonzásképp rájuk is ugyanez az elv lesz érvényes. 
Mindannyiunk számára kívánatos lesz hát, hogy bölcsek legyünk. A bölcsesség azonban 
csak az egyenlőség és a függetlenség hajtása lehet, nem pedig az elnyomásé és a 
bántalmazásé. Ha a bölcsesség iskolája a szolgaság lenne, az emberi nem már elérte volna 
a tökéletesség csúcsát, hisz sok ezer évig járta ezt az iskolát. Azt kéne kívánnunk hát, hogy
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szomszédunk független legyen. Azt kéne kívánnunk, hogy szabad legyen, hiszen a háborúk 
nem a népek higgadt érzelmeiből támadnak, hanem az államhatalmak intrikáiból, és azokból 
a vágyakból, amit az államok ültetnek el a tömegek szívében, Ha a szomszéd rátör 
földjeinkre, az egyetlen, amit tehetünk, hogy visszaűzzük őket, ehhez azonban nem kell 
ellenfelünket vitézségben fölülmúlnunk, hiszen azok, akik a hazájukat védik, úgyis erőseb
bek. Nem is szólva arról, hogy a feltételezés, miszerint egy országot mindaddig, míg a saját 
vezetése józan, igazságos és mérsékletes, megtámadhat egy másik, teljesen valószínűtlen.

Mily értelmetlen szörnyűség az országoknak féltékenykedni egymásra, ha nem tört még 
ki közöttük nyílt ellenségeskedés. Lakom egy bizonyos vidéken, mert ez a vidék tesz 
boldoggá, illetve ez a leghasznosabb a számomra. Érdekelnek fajom erényei és az általa 
gyakorolt politika igazságossága, mert emberek vagyunk: vagyis olyan lények, akik az 
igazságra és az erényre a leginkább fogékonyak. S talán még nyomósabb indokaim vannak 
arra, hogy közösséget érezzék azokkal, akikkel egy országban élek, hiszen az ő igényeiket 
megérteni sokkal inkább van érzésem, s tehetségem is nagyobb arra, hogy az ó ügyükben 
fáradozzak. Ahhoz azonban már semmiféle érdekem nem fűződhet, hogy másoknak fájdal
mat okozzak, hacsak nem ragadtatták magukat kifejezetten igazságtalan cselekedetekre. Az 
egészséges politika és erkölcsiség célja, hogy az embereket közel hozza egymáshoz, nem 
pedig az, hogy gátakat emeljen közéjük; hogy érdekeiket egyesítse, s ne szembefordítsa 
egymással.

Kétségtelen, hogy az embereknek gyakrabban kéne gyakorolniuk a bizalmas érintkezés 
tudományát, mint jelenleg. A politikai közösségeknek mint olyanoknak azonban nem érde
kük, hogy magyarázkodjanak vagy egyezkedjenek mindaddig, amíg a politikai félrelépések 
és az erőszak nem teszik a magyarázkodást elkerülhetetlenné. E szemlélet egyszeriben 
fölöslegessé teszi annak a titokzatoskodó és tisztességtelen politikának a fó célját, ami a 
kormányok figyelmét mind ez idáig lekötötte. Semmivé lesz a jelentősége ennek az elvnek 
a fényében a hadsereg és a tengerészet tisztjeinek, a követeknek és közvetítőknek, s 
mindannak a sok fondorlatnak, amit azért agyaltak ki, hogy más országokat sakkban 
tartsanak, titkaikat kifürkésszék, számításaikat keresztülhúzzák, hogy szövetségeket és 
ellenszövetségeket kössenek. Eltűnnek a kormány kiadásai, s velük együtt az eszközök is, 
amikkel aláásták és megingatták az alattvalók erkölcsiségét.5

A politikai tudomány egy másik nagy szégyene szintén teljesen el fog tűnni a fentiekkel 
egy időben, ez pedig nem más, mint az egy kéz által uralt terület nagyságának kérdése, 
amiről már oly sokat vitatkoztak felváltva tudósok és moralisták, mert nem tudták eldönteni, 
vajon mi alkalmatlanabb az egyeduralom és mi a demokratikus kormányzás számára. Az 
emberiség a tökéletességnek egy magasabb fokán, majd feltehetőleg egy olyan politika 
köntösét fogja magára ölteni, melynek mintázata minden országban hasonló lesz, hiszen az 
emberi képességek és igények mindenhol egyformák. Ez a politika kis területek egymástól 
független uralmát jelenti majd, ahol a szomszédok jól ismerik egymás ügyes-bajos dolgait, 
s készek azok közös rendezésére. Csupán a külső biztonság szempontjából kívánatos a 
nagy terület, egyébként csakis korlátozott nagyságú terület javasolható.

Bármilyen bajokat hordoz is magában az állam elvont eszméje, e bajokat a végsőkig 
súlyosbítja a hatalom alá vont területek túlburjánzása; ha azonban a körülmények ellenke
zőképpen alakulnak, az említett bajok is enyhülnek. Azok a törekvések, melyek az előbbi 
esetben a pestisnél is félelmetesebbek lehetnek, az utóbbiban kibontakozni sem tudnak, 
mert nincs terük rá. A tömeg nyugtalansága olyan, mint a föld vizei, nagy felületen a
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legtragikusabb hatásokra képes, de egy szerény tavacska partjai közé zárva szelíd és 
ártalmatlan. Józanság és igazságosság a korlátozott terület természetes tulajdonságai.

Valóban találkozhatunk olyan ellenvetésekkel, „hogy a nagy tehetségek a nagy szenve
délyekből sarjadnak és hogy egy jelentéktelen köztársaság csendes középszerűségében 
az értelem erői tétlenségbe süppedhetnek". Ez az ellenvetés, ha igaz lenne, a legkomolyabb 
megfontolásra tarthatna számot. De gondoljuk csak meg, hogy az itt vázolt feltételezés 
szerint az egész emberi nem bizonyos értelemben egyetlen nagy köztársaságot alkotna, és 
az az ember, aki az értelem tág mezején valami hasznosat kívánna cselekedni, reménytelibb 
kilátásokkal rendelkezne, mint valaha. És mindaddig, amíg csak haladunk efelé az állapot 
felé, de még nem értük el a tökéletességet, további ösztönzést adhat fáradozásainkhoz, ha 
összehasonlítjuk a részünkül jutó áldásokat a szomszédaink körében dúló jogtalanságokkal.

Az elégedetlenkedés és nyugtalanság olyan bajok, melyek a kormányzattól közvetett 
módon származnak, a kormány által bevezetett szokások, az emberek tömegeit egyesítő 
összefogás és egyetértés következtében. Az állam létezésének elkerülhetetlenül más hátrá
nyos következményei is vannak. Az állam célja, hogy elfojtson minden olyan, akár külső, 
akár belső erőszakos megmozdulást, mely a közösség, illetve tagjainak jólétét lerombolhat
ja, vagy veszélyeztetheti. Az eszköz azonban, amit e cél megvalósítása érdekében alkalmaz, 
nem más, mint erőszak és a kényszer egy szabályozottabb formája. A védelem érdekében 
szükségessé válik az emberi erők egyesítése, ez azonban szintén csak kényszer alkalma
zása útján érhető el. Mindazt a rosszat, ami a kényszerből származik, már megtárgyaltuk 
egy korábbi alkalommal. A bűnössel, illetve a bűnösnek tekintett személlyel szemben 
alkalmazott kényszernek is megvannak a maga káros hatásai. Az a kényszer, amit a 
társadalom többsége gyakorol a kisebbséggel szemben, akik talán más véleményen vannak 
a közjót illető néhány kérdésben, minden valószínűség szerint -  legalábbis első látásra -  
még nagyobb helytelenítést vált ki.

A kényszer e kétfajta alkalmazása, meglehet, ugyanabból a meggondolásból fakad. 
Először is kétségtelen, hogy a bűn nem több, mint ítélkezésbeli tévedés; és semmi más, 
csak az eset rendkívüli kényszerűsége igazolhatja, hogy erőszakkal próbáljuk meg büntetni. 
A kisebbség, amennyiben vétkes, pontosan ugyanaz alá az általános meghatározás alá esik, 
annak ellenére, hogy vétke nem feltétlenül ugyanolyan nagyságrendű. Ha például az emberi 
gondolkodás valamivel jobban hozzászokott volna az elszakadás gondolatához, akkor 
ritkábban történhetne meg, hogy egy kisebbség felfogásbeli különbségből fakadó elszaka
dási törekvését, a káros hatások tekintetében egy lapon említsék egy bűnöző ellenséges 
érzületével, aki a társadalmi rend legalapvetőbb elvei ellen támad. A példa sok mindenben 
hasonlít a hódító és honvédő háború különbségéhez. Amikor nyomást gyakorolunk egy 
kisebbségre, a gyanakvás szellemének engedünk, mely azt sugallja, hogy a szemben álló 
fél még árthat nekünk valamiképp a jövőben és mi megpróbálunk a sérelem elé vágni. A 
bűnözővel szemben alkalmazott kényszer ahhoz hasonlít, mikor megpróbáljuk visszaverni 
az ellenséget, aki betört a területeinkre, és nem hajlandó kivonulni onnan.

Az államnak egyedül két törvényes célja lehet: hogy megvédje az egyént a közösségen 
belül a méltánytalanságokkal szemben, és hogy megszervezze a külső betolakodókkal 
szembeni közös védekezést. Az első cél, mely már önmagában állandó követelést támaszt
hat velünk szemben, kielégítően megvalósítható egy olyan társulás segítségével, melyben 
helyet kapna az esküdtszék intézménye is; ez az intézmény döntene a közösségen belül a 
törvénysértők ügyében, és bírálná el a tulajdonnal kapcsolatos, esetenként felmerülő kérdé
seket és vitákat. Valóban, mi sem lehet könnyebb a törvénysértő számára, mint hogy
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kicsússzon egy ilyen gyönge kezű igazságszolgáltatás kezéből. így először talán szüksé
gesnek tűnhet, hogy a szomszédos parókiákat8 vagy törvénykező hatalmakat hasonló 
módszerekkel irányítsák, vagy legalábbis hajlandóak legyenek -  kormányzati formáikra 
tekintet nélkül -  együttműködni velünk a rájuk legalább ugyanannyira veszélyes törvénysér
tők eltávolításában, illetve megjavításában. E cél megvalósítása érdekében azonban nem 
lenne szükség semmilyen tételes megállapodásra és még kevésbé valamiféle közös hatalmi 
központra. Az általános igazságosság és kölcsönös érdek sokkal inkább képes megkötni 
az embert, mint bármiféle aláírás vagy pecsét. A bűnöst sújtó büntetés szükségessége is -  
ha ez egyáltalán fennált valamikor -  hamarosan megszűnne. Megritkulnának a bűnelkövetés 
indítékai, és a bűnt súlyosbító körülmények, a szigor fölöslegessé válna. A büntetés fő célja, 
hogy korlátok közé szorítsa a közösség veszélyesebb tagjait; e korlátokat pedig az egymás 
magatartására való kölcsönös -  a gyakorlatban egy szűk kör tagjai által megvalósított -  
odafigyelés szabná meg. Tilalomfáinkat az a megfontoltság és jó érzés állítaná fel, ami az 
emberi ítéleteket jellemezné, amelyekből száműznénk minden titokzatosságot és empiriz
must. Senki sem lenne oly merész, hogy a józan ítéletekből felépült általános közmeg
egyezéssel szembeszálljon. A közvélemény a meggyőzés erejével hatna. Oly erő kény
szerítené az embert a helyes útra, amely semmivel sem ellenállhatatlanabb, mint a korbács 
vagy a lánc.

Az iménti sorokban a politikai kormányzás nyers körvonalait vázoltuk fel. A parókiák 
közötti minden ellentét a teljes esztelenség határait súrolná, mivel, mint például a határ körüli 
vitás kérdésekben, az ésszerűség alapvető elvei alighanem megtanítanának minket arra, 
hogy mely földdarab mily területhez tartozzék. Nem állhat érdekében semmiféle emberi 
társulásnak -  amíg csak az értelem szavát követi hogy területét kiterjessze. Amennyiben 
kölcsönös elkötelezettséggel fűznénk egybe társainkat, biztosabb módszerre már nem is 
lenne szükségünk, csak hogy engedelmeskedjünk az igazságosság és mérséklet paran
csainak. E módszer pedig csak azzal szemben vallhatna kudarcot, aki -  bármely országhoz 
tartozzék is -  a társadalom érdemtelen tagjának bizonyult. Egy társadalom azon köteles
sége, hogy büntesse atörvénye ellen támadókat, a védelem szükségességén nyugszik,nem 
pedig azon a feltételezett közmegegyezésen, hogy a bűnösöket büntetni kell.

Bármilyen irracionálisnak is tűnik egy ilyen társadalomban a parókiák közötti ellentét, 
felmerülésük mégsem lehetetlen. Az ilyen különleges szükséghelyzeteket ezért óvintézke
désekkel kell kivédenünk. A szóban forgó szükséghelyzetek természetük szerint az idegen 
hatalmak támadásaihoz hasonlíthatók. Védekezni ellenük csak az egyes területek összefo
gásával lehet, kinyilvánítva -  s ha kell, kikényszerítve, -  az igazság parancsát.

A területi egységek közötti ellenségeskedés és az idegen hatalmak betörése, amely csak 
a területi egységek közös érdektől vezetett összefogásával verhető vissza, olyan esetek, 
melyek számos más, magától értetődő gondolat közül többek közt a következőt vetik fel: 
amennyiben ezek az események csak ritkán ismétlődnek, az ellenük teendő óvintézkedé
seknek sem kell -  szigorú értelemben véve -  állandóan érvényben lenniük. Más szóval a 
nemzetgyűlés állandó ülésezésére -  ahogy azt mind ez idáig Franciaországban láthattuk -  
nem lehet szükség béke idején, sőt a gyűlés ilyetén való folyamatos működése ártalmas is 
lehet. Annak érdekében, hogy magáról a nemzetgyűlésről pontosabb véleményt alkothas
sunk, vegyünk sorra néhányat az alapelveit képező főbb jellegzetességek közül.
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VI.

Először is a nemzetgyűlés léte előidézi a látszólagos egyetértéssel együtt járó káros 
következményeket. A nemzetgyűlés által irányított közösségnek összhangban kell csele
kednie, máskülönben a gyűlés tehetetlen kölönccé válik. Az azonban lehetetlen, hogy az 
egyetértés valóban létrejöjjön. A nemzetet alkotó egyének számos fontos kérdést nem is 
tudnak fontolóra venni anélkül, hogy ne alkotnának velük kapcsolatban eltérő véleményeket. 
Valójában a szavazatok többsége dönt minden olyan kérdésben, amelyet a gyűlés elé 
visznek, a kisebbség pedig, miután ékesszólás és érvelés dolgában minden tőle telhetőt 
megtett, csak hogy a hozott intézkedések ostobaságára és igazságtalanságára rávilágítson, 
bizonyos értelemben kénytelen közreműködni azok végrehajtásában. Nincs még egy olyan 
dolog, ami ennél közvetlenebb módon tudna hozzájárulni az emberi értelem és jellem 
megrontásához. Ez az eljárás az emberiséget elkerülhetetlenül gyávává, képmutatóvá és 
romlottá teszi. Az az ember, aki nincs hozzászokva ahhoz, hogy kizárólagosan saját 
értelmének parancsát követve cselekedjen, tetterő és őszinteség dolgában biztosan nem 
fogja sohasem megütni azt a mértéket, amire természete szerint képes lenne. Az az ember, 
aki saját erejét vagy vagyonát áldozza egy olyan ügy védelmében, amit maga is hamisnak 
hisz, hamar el fogja veszíteni józan ítélőképességét és a morális tisztesség iránti kényes 
érzékenységét, vagyis mindazt, ami az értelem fő díszéül szolgál.

Másodszor, az országos tanácsok léte valóban létrehoz egy bizonyos fajta egyetértést, 
ez azonban lényegéből fakadóan természetellenes és veszedelmes következményekkel jár. 
Az értelem eredeti, egészséges állapotában minden béklyótól szabad, és az igazságról 
alkotott független és egyéni felfogása alapján terjeszti ki erkölcsi természetének lehetőségeit. 
Mily nagy léptekkel haladhatna előre a szellemi tökéletesedés, ha az embert nem akadályoz
nák a neveltetéséből fakadó előítéletek, ha nem térítené el egy romlott társadalom káros 
befolyása, ha megszokná, hogy félelem nélkül hagyja magát az igazság által vezetni, 
bármilyen ismeretlen tájakra, bármilyen váratlan következtetésekre is jutna az általa kijelölt 
úton. Csak akkor juthatunk közelebb a boldogsághoz, ha teljes egészében rábízzuk magun
kat arra a folyamra, mely feléje halad: a horgonyról, melyről először azt hittük, hogy a 
biztonságunkat szolgálja, végül ki fog derülni, hogy akadályozza haladásunkat. A gondol
kodás teljes szabadságának el kell vezetnie minket egyfajta egyetértéshez; és a tökéletes 
szabadság állapotában ez az összhang óráról órára világosabb körvonalat nyerne. Az az 
egyetértés azonban, amely úgy jön létre, hogy az emberek egy látható mércéhez igazítják 
véleményeiket, hamis és veszedelmes.

A gyűlések nagy részében ezernyi motívum befolyásolja ítéleteinket a józan észtől és 
meggyőződéstől függetlenül. Mindenki számításba veszi, hogy az általa vallott nézetek 
milyen hatással lesznek jövőjére. Mindenki tartozik valamilyen párthoz vagy szektához. 
Gondolataink tettrekészségét minduntalan az el nem ismeréstől való félelem béklyózza. Az 
angol parlament jelenlegi működése a legfényesebb bizonyítéka e hatás érvényesülésének: 
férfiak, akik szinte minden elődjüknél átfogóbb tudással rendelkeznek, hagyják, hogy ilyen 
indítékok befolyásolják őket, nyíltan a leghitványabb és legképtelenebb tévedésekre ragad
tatván magukat.

Harmadszor, a nemzetgyűlésben zajló viták ésszerű irányát eltorzítja, hogy végül szava
záskor egyhangú döntésre kell jutnia. A vita, a nézetek cseréje önmagában véve igen 
örvendetes módon járul hozzá a szellemi fejlődéshez. Nyomban elveszíti azonban ezt az 
üdvös jellegét, ha ilyen szerencsétlen feltételekhez kell igazodnia. Hisz mi sem ósszerútle-
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nebb, mint azt kívánni, hogy egyetlen vita keretében mutassa ki erejét egy olyan érv, melynek 
természetes lényege szerint fokozatosan és észrevétlenül kell az értelmet megvilágítania. 
Mihelyt felmerül ez a körülmény, a kép teljes egészében megváltozik. A szónok nem törekszik 
többé arra, hogy állandó meggyőződést építsen ki az emberben, csupán pillanatnyi hatá
sokat kíván elérni. Sokkal inkább arra törekszik, hogy hasznot húzzon előítéleteinkből, 
semmint hogy megvilágítsa elménket, így az, ami egyébként a türelmes és jótékony 
vizsgálódás színtere lehetne, pörlekedéssé, felfordulássá és meggondolatlan kapkodássá 
változik.

A szavazás útján történő döntés más szempontból is új helyzetet teremt: szükségessé 
válik, hogy a beszélő olyan szó-alakzatokat formáljon, amelyek leginkább megfelelnek a 
tömegek érzéseinek, amelyek legjobban tudnak alkalmazkodni előítéleteikhez. Mi lehet e 
látványnál nevetségesebb és szégyenletesebb, mint hogy értelmes lények órákat töltenek 
el egymás társaságában viszonyszavak súlyozásával és vesszők megfelelő elhelyezésével. 
Klubokban és magántársaságokban bármikor ez a kép fogad. A parlamentben az ilyen 
jellegű ügyeket általában már azelőtt elrendezik, hogy az intézkedést közös vizsgálat 
tárgyává tennék. De ez még nem minden; máskor egy egész sor módosítást nyújtanak be, 
csakhogy a hatalomra éhes jövendő zsarnokok becstelen érdekeinek érvényt szerezzenek. 
A herkulesi feladatból így végül csak az marad, hogy a káoszt egy nyelvtanilag helyes és 
érthető formába öntsék.

Majd az egész a józan ész és az igazság égbekiáltó sérelmével zárul: az igazság sorsa 
számok összeadásán dől el. A gyűlésben így a legjobb esetben is a leggyarlóbb elmék -  
vagy, ahogy az szintúgy gyakran megtörténik -, a legtisztességtelenebb és leggyalázato
sabb érdekek döntenek mindarról, amit egész életünkben a legszentebbként tiszteltünk.

Végül, de nem utolsósorban, teljesen lehetetlenné válik azt hinnünk, hogy a nemzetgyűlés 
működése kiválthatja egyértelmű helyeslésünket, ha egy pillanatra is eszünkbe idézzük, mily 
lehetetlen az az ábrándkép, mely, ahogy azt mondani szokták, morális egyénnek tekinti a 
társadalmat. Teljesen hiábavaló törekvés a természet és a szükség törvénye ellen cselekedni. 
Bármilyen leleményesek vagyunk is, a tömeg csak tömeg marad. Semmi sem egyesítheti 
szellemileg, hisz az emberek képességei különbözőek, és a világot is mindenki másképp 
látja. Mindaddig, amíg az emberi gondolkodás megőrzi sokféleségét, nem lehet másképp 
egyesíteni a társadalom erőit, csak úgy, hogy egy ember vállalja -  rövidebb vagy hosszabb 
időre -  a többség irányítását, és a tömeg erejét -  legyen az anyagi természetű, vagy a 
jellembeli sajátossághoz tartozó -  mechanikus módon használja, mintha csak egy szer
számot vagy egy gépet venne a kezébe. Bizonyos fokig minden állam, ahogy azt a görögök 
nevezték, tirannus. A különbség az, hogy a zsarnokság által uralt országokban egységes 
jogtalanság béklyózza az elmét, a köztársaságokban azonban a gondolat megőriz valamit 
aktivitásából és a jogtalanság könnyebben alkalmazkodik a nézetek változásaihoz.

A legnagyobb csalás úgy tenni, mintha létezne kollektív bölcsesség. A társadalom 
tetteiben sohasem lehet több, mint amire tagjai, az egyes egyének képesek. De vizsgáljuk 
csak meg, vajon egységes közegnek tekinthető-e a társadalom, lehet-e valóban egyenlő 
tagjainak összegével. Nem állunk meg itt most annál a kérdésnél, milyen feltételek szüksé
gesek ahhoz, hogy a legbölcsebb ember kerüljön valóban annak a társadalomnak az élére, 
amelynek tagja. Enélkül is két meggyőző érv áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy bebizonyít
suk, bármennyire mély is a vezetőben lakozó bölcsesség, a társadalom nevében véghezvitt 
cselekedetei biztos, hogy kevésbé kifogástalanok és kevésbé talpraesettek lesznek, mint 
azok a tettei, amiket egy egyszerűbb és kevésbé felelősségteljes helyzetben várhatnánk tőle.
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Először is, kevés olyan ember van, aki annak tudatában, hogy a közösség nevével takar
gathatja felelősségét, ne ragadtatná magát kétes és igazolhatatlan intézkedésekre, olyanok
ra, amilyenekhez nyilvánvalóan nem folyamodna, ha saját nevében cselekedne. Másodszor, 
az az ember, aki a közösség lobogója alatt cselekszik, meg van fosztva mindattól a 
tettrekészségtől és energiától, ami jelleme szerint sajátja lenne. A vezető személyiségek 
számtalan követót vonzanak magukhoz, nekik pedig alkalmazkodni kell a hívek hangulatá
hoz, nem különben felfogóképességük lassúságához is. Ezért van az, hogy gyakran a 
legemelkedettebb szellemek is útszéli prédikátorokká vedlenek, mikor a közélet kavargó 
színpadára lépnek.

Az itt felsorolt érvek alapján feljogosítottnak érezzük magunkat arra a következtetésre, 
hogy bár léteznek olyan közös célok -  név szerint a területi egységek közötti érdekkülönb
ségek elsimítása, illetve az idegen betolakodók elleni hatékony fellépés szükségessége 
melyek a nemzetgyűlés vagy más hasonlójellegű intézmény létrehozatalát indokolttá tehetik, 
e megoldás alkalmazásával mégis takarékoskodnunk kell, amennyire csak az adott helyzet 
természete megengedi, mégha segítségül hívása elkerülhetetlennek tűnik is bizonyos ese
tekben. A nemzetgyűlést csak különleges szükséghelyzetekben lenne szabad megválasz
tani, olyanokban, mint amilyen a diktátor fellépése volt az ókori Rómában. Az is elképzelhető 
lenne, hogy időszakosan ülésezzen, például az év egy bizonyos napján. Ez esetben a 
gyűlésnek jogában állna az ülésszakot meghatározott kereteken belül meghosszabbítani 
annak érdekében, hogy a választók panaszait és kifogásait meghallgathassák. Az elsőként 
említett módszer lenne a legkívánatosabb. A felhozott érvek nagy részével azt próbáltam 
meg bebizonyítani, hogy maga a képviselőválasztás olyan intézmény, melynek alkalmazása 
csak akkor ajánlatos, ha a helyzet megköveteli. Valószínűleg nem lenne túl nehéz a 
nemzetgyűlések rendszeres összehívása helyett valami kisegítő megoldást javasolni. A múlt 
szokásainak és tapasztalatainak az felelne meg a legjobban, ha általános választásra akkor 
kerülne sor, mikor bizonyos számú helyhatóság ilyen irányú követeléssel áll elő. Az egye
nesség és igazságosság szigorú elvével az állna leginkább összhangban, hogy a kettő vagy 
akár kétszáz helyhatóság gyűlése úgy üljön össze, hogy megfelelő arány álljon fenn az 
összehívást kezdeményező helyhatóságok számával.

Aligha lehetne tagadni, hogy a demokrácia ellen oly nagy hangon felhozott érvek semmivé 
válnak, ha velük szemben az itt felvázolt kormányzási formára hivatkozunk. Elképzelésünk 
nemigen ad alkalmat a rendbontásra, sem arra, hogy emberek egy csoportja a korlátlan 
hatalomtól megrészegülve zsarnokoskodjék; nem nyílik itt tér arra, hogy egy kisebbség 
politikai becsvágyának érvényt szerezzen, s így a többségnek nem kell majd örökös 
féltékenységben élnie és nem lesz szükség az állandó óvatosságra sem. A demagóg nem 
fog megfelelő alkalmat találni arra, hogy a tömegeket vak eszközzé tegye céljainak szolgá
latában. A társadalom ilyetén elrendeződése mellett joggal várhatnánk el az emberektől, 
hogy felismerjék érdekeiket és becsben tartsák azt, ami a javukra szolgál. Hogy miért sikerült 
az emberiséget néhány gazembernek oly gyakran rászedni, annak igazi oka a társadalmi 
rendszer titokzatos és bonyolult természetében rejlik. Tüntessük csak el az állami szemfény
vesztést és a legegyszerűbb elme is képessé válik arra, hogy észrevegye a fondorlatokat, 
amiket a nagy bűvész az ő félrevezetésére eszelt ki.
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VII.

Hátramaradt még számunkra a kérdés, mekkora legyen az a hatalom, amivel feltétlenül fel 
kell ruháznunk még egy ilyen módosított formában múködó nemzetgyűlést is, mint amilyet 
az imént vázoltunk fel elképzeléseink részeként. Mit tegyen egy ilyen nemzetgyűlés; egysze
rűen csak közölje rendelkezéseit a konföderáció különböző tagjaival, vagy az lenne inkább 
megfelelő, ha meghívná őket, hogy a köz hasznára együttműködjenek és a szavak erejével 
győzné meg őket a javasolt intézkedések helyességéről? Kezdetben az első módszerre lehet 
szükség. Később az utóbbi válhat megfelelő megoldássá.7 Az amfiktioni tanács Görögor
szágban nem bírt több hatalommal, mint ami tagjainak személyiségéből eredt. Minél gyor
sabban veszne ki a pártoskodás szelleme, minél hamarabb csitulna el a tömegek nyugta
lansága, minél egyszerűbbé válna a politikai gépezet, annál biztosabban válna hallhatóvá 
az értelem hangja. A felhívásokhoz, amelyeket a gyűlés intézne a különböző helyhatóságok
hoz, bizonyára minden értelmes ember csatlakozna, hacsak nem tartalmaznának olyan 
nyilvánvalóan kétes elemeket, amelyek hiábavalóságát látva elvetnék őket.

Ez a megállapítás egy lépéssel tovább visz minket. Az egyes helyhatósági gyűlések, illetve 
esküdtszékek tekintetében miért ne tennénk ugyanúgy különbséget rendelkezés és meghí
vás között, mint ahogy azt az imént az országos gyűlések esetében tettük. Először is tegyük 
fel, hogy a hatalom és az erőszak bizonyos mértékig szükségszerű. Úgy tűnik azonban, 
hogy ez a szükségszerűség nem az emberi természetből fakad, hanem az őt megrontó 
intézményekből. Az ember nem eredendően romlott. Nem utasítaná vissza, hogy hallgasson 
a hozzá intézett intő szóra, sőt még meggyőzni is hagyná magát, ha nem lenne hozzászokva 
ahhoz, hogy e szavakat képmutatónak tartsa, ha nem lenne természetes számára az a 
gondolat, hogy bár felebarátja, szülője, politikai vezetője úgy tesz, mintha pusztán az ő 
érdekében vagy örömére cselekedne, a valóságban pont a kárát keresik, a saját érdekeiket 
hajszolják. Ezek a titokzatosság és bonyolultság végzetes hatásai. De egyszerűsítsük csak 
le a társadalmi rendszert, úgy, ahogy igényeink (kivéve a jogbitorlást és a törtetést) hathatós 
késztetései diktálják; egyeztessük az igazságosság feltétlen parancsait az emberek képes
ségeivel; tegyünk úgy, hogy ne legyen szükség feltétlen hitre, és akkor talán remélhetjük, 
hogy egész fajunk az értelem és az erény színeiben fog tündökölni. Lehet, hogy az 
esküdtbíróságoknak elegendő lesz ekkor pusztán ajánlani a viták rendezésének bizonyos 
módját anélkül, hogy fenntartanák maguknak azt az előjogot, hogy ki is kényszerítsék ezt a 
fajta elintézést. Talán elegendő lesz egyszerűen csak felszólítani a törvénysértőket, hogy 
mondjanak le tévelygéseikről. Amennyiben figyelmeztetésünk néhány esetben eredmény
telennek bizonyulna, az ebből a körülményből eredő káros következmények sokkal kisebb 
jelentőséggel bírnának, mint azok, amelyek az egyéni bíráskodás gyakorlatából származó 
állandó erőszak eredményei. A valóságban azonban nem lennének káros következményei, 
mivel ott, ahol az értelem hatalma oly általános tekintélynek örvend, ott a törvénysértő 
készségesen engedne afelsőbbség intőszavának, ha pedig erre nem lenne hajlandó, akkor, 
bár személyét nem gyötörnék zaklatásokkal, a közösség ítéletének egyhangú helytelenítése 
és figyelő szeme előtt oly kényelmetlenül érezné magát, hogy önként távozna egy olyan 
országba, ahol a közszellem jobban elfogadja botlásait.

Az olvasó bizonyára már előre sejti a végső következtetést. Ha az esküdtbíróságok végre 
lemondhatnának a döntésről és megelégedhetnének a felszólítás jogával, ha az erőszak 
fokozatosan feladhatná állásait, és az ember egyedül az értelemben bízna, nem arra 
ébrednénk-e egy napon, hogy magukat az esküdtbíróságokat is -  minden más közintéz-
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ménnyel együtt -  félretehetnők mint fölöslegest? Egyetlen bölcs ember érvelése nem lesz-e 
ugyanolyan hatásos, mint egy tucat másiké? Nem lesz-e elég a közismertséghez, minden 
választási ceremónia nélkül az, hogy egy ember ért hozzá, hogyan kell felebarátait tanítani? 
Lesz-e sok bún, amit büntetni kell, és konokság, hajlítani való? Az emberi tökéletesedés 
egyik legemlékezetesebb állomása ez. Mily örömmel kell, hogy várja az emberiség minden 
művelt barátja ezt a nagyszerű korszakot, melyben eltöröltetik a politikai hatalom, ez a 
kegyetlen szerszám, mely az emberiség bűneinek egyetlen kiapadhatatlan forrása, és amely, 
ahogy azt jelen munkánk folyamán bőségesen kifejtettük, oly sokféle, lényegétől elválaszt
hatatlan bajt hordoz magában, hogy azokra nincs más ír, mint magának a politikai hatalom
nak teljes megsemmisítése!
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4 Locke: Az Államról. I. könyv, 1. fejezet, 1 .§, és II. könyv, 7. fejezet, 91 .§.
5 Hume: Esszék. I. rész. V. Esszé.
6 A parókia szót itt -  eredetére tekintet nélkül -  pusztán abban, a szokások által már ismertté tett 

értelemben használjuk, hogy egy meghatározott, népesség vagy nagyság szempontjából szűk terüle
tet jelöljünk vele.

7 Hasonlóképpen gondolkozik a Gulliver utazásainak (IV. rész) írója is, az az ember, aki mintha 
minden korábbi, illetve kortárs szerzőnél mélyebben látta volna a politikai igazságosság valódi elveit. 
Rendkívül sajnálatos az a tény, hogy egy ilyen felbecsülhetetlen bölcsességű mű, pusztán előadás
módjának játékossága miatt nem tudta átadni megjelenésének idején a megfelelő tanítást az emberi
ségnek. Csak az utókor lesz képes e művet érdemei szerint becsülni.

(Fordította: Náday Judit. A fordítás alapja: William Godwin: An Enquiry Concerning Political 
Justice. Részlet. In: M. S. Shatz (ed.): The Essential Works of Anarchism. New York, 
Quadrangle Books, 1972.)



M l A TULAJDON?
PROUDHON (Résaet|

A KÖZÖSSÉGISÉG ÉS A TULAJDON JELLEMZŐI

I. Nem titok, hogy még senki sem gondolt el másfajta lehetséges társadalmat, mint a 
tulajdonon vagy a közösségiségen alapulót: ez a sajnálatos tartós tévedés élteti a tulajdont. 
A közösségiség hátrányai oly evidensek, hogy a kritikusok soha nem vesztegettek túl sok 
ékesszólást arra, hogy elvegyék tőle az emberek kedvét. Jóvátehetetlenül igazságtalan, 
erőszakot tesz a rokonszenveken és ellenszenveken, vasra veri az akaratot, erkölcsi kínokat 
okoz a tudatnak, elgyengíti a társadalmat -  vagyis, s ez mindent elmond -, állati és stupid 
egyformasággal láncolja le az ember szabad, aktív, gondolkodó, le nem igázott személyi
ségét. Mindez felháborította az általános józan észt, és visszavonhatatlan ítéletet mondott a 
közösségiség fölött.

A közösségiség mellett felvonultatott tekintélyek és példák ellene fordulnak: Platón 
kommunista köztársasága rabszolgaságot feltételez; Lükurgoszé helótákkal szolgáltatja ki 
magát, akik mindent megtermelvén uraiknak, lehetővé teszik számukra, hogy kizárólag a 
testgyakorlásnak és a háborúnak szenteljék magukat. Rousseau is összekeveri a közössé
giséget és az egyenlőtlenséget, midőn valahol azt mondja, hogy rabszolgaság nélkül nem 
képzelhető el a lehetséges körülmények egyenlősége. A korai egyház közösségei csak az 
első század végéig maradtak fönn, és hamarosan kolostorokká alakultak; a paraguyai 
jezsuita közösségekben élő feketék körülményei minden utazó előtt legalább olyan nyomo
rúságosaknak tűntek, mint a rabszolgákéi; és tény, hogy a derék atyáknak, neofitáik szökését 
megakadályozandó, árkokkal és falakkal kellett körülvenniök magukat. A babeufisták, akiket 
sokkal inkább a tulajdon túlfűtött utálata vezetett, mint a letisztult hit, elveik túlságba vitelén 
buktak el; a közösségiséget és egyenlőtlenséget összeházasító saint-simonisták egy álar
cos karnevál résztvevői. A legnagyobb veszély, mely ma a társadalmat fenyegeti: hogy újra 
e zátonyra fut.

Milyen furcsa! A szisztematikus közösségiség a tulajdon eltökélt tagadása előítéletének 
közvetlen hatása alatt született; így a kommunisták minden elmélete mélyén a tulajdon rejlik.

Igaz, a közösség tagjainak nincsen semmijük, de a közösség tulajdonos, éspedig 
nemcsak a javak, hanem az egyének és az akaratok tulajdonosa. A szuverén tulajdonnak 
ez az elve az oka annak, hogy a munka, melynek az ember számára csupán természet által 
diktálta feltételnek kell lennie, minden közösségben emberi paranccsá és ezáltal gyűlöletes
sé válik; hogy szigorú előírás a passzív engedelmeskedés, mely a gondolkodó akarattal 
összeegyeztethetetlen; hogy a bármilyen bölcsnek is vélt, mégis mindig hiányosszabályo- 
zás semmiféle szembeszegülést nem tűr meg; hogy az élet, a tehetség és az összes emberi 
képesség az állam tulajdona, melynek az általános érdekében joga van azt arra használni, 
amire neki tetszik; hogy a partikuláris társaságokat minden tehetség- és karakterbeli szim
pátia és antipátia ellenére keményen meg kell tiltani, mert tolerálásuk kis közösségeket,
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következésképpen kis tulajdonokat vezetne be a nagyba; hogy az erősnek kell elvégezni a 
gyenge feladatát, bár ez szívesség volna, nem pedig kötelezettség, s önként, nem pedig 
utasításra kellene történnie; a szorgalmasnak a lustáét, bármily igazságtalan is ez; az 
ügyesnek az idiótáét, bármily abszurd is ez; hogy végül az embernek, levetvén énjét, 
spontaneitását, szellemét, érzelmeit, alázatosan meg kell semmisülnie Öméltósága és őhajt- 
hatatlansága, a közös törvény előtt.

A közösségiség egyenlőtlenség, de a tulajdonnal ellentétes értelemben az. A tulajdon a 
gyenge kizsákmányolása az erős által; a közösségiség az erős kizsákmányolása a gyenge 
által. A tulajdonban a körülmények egyenlőtlensége az erőből származik, bármilyen nevet 
is visel: a fizikai és intellektuális erőét, az események erejét, a véletlenét, a szerencséét vagy 
a megszerzett tulajdon erejéét stb. A közösségiségben az egyenlőtlenség a tehetségnek és 
a munkának az erőhöz hasonlóan felmagasztalt középszerűségéből származik. Ez az 
igazságtalan egyenlősítés fellázítja a lelkiismeretet és zúgolódásra indítja az érdemet; mivel 
ha a gyenge segítése kötelessége lehet is az erősnek, azt nagylelkűségből óhajtja tenni, és 
soha nem fogja eltűrni az összehasonlítást. Legyenek egyenlők munka és fizetés szerint, de 
a közös feladathoz való hűtlenség kölcsönös gyanúja soha ne keltse fel buzgalmukat.

A közösségiség elnyomás és szolgaság. Az ember szívesen veti magát alá a kötelezettség 
törvényének, szolgálja hazáját, lekötelezi barátait, de azon akar dolgozni, amit akar, akkor, 
amikor akar, s annyit, amennyit akar; rendelkezni akar órái fölött, s csak a szükségszerűnek 
akar engedelmeskedni; barátait, szórakozását, tanulmányát meg akarja választani; szolgá
latot megfontolva, nem pedig parancsra tenni; önmagát egoizmusból, nem pedig szolgai 
kötelességből feláldozni. A közösség lényegileg ellentétes képességeink szabad gyakorlá
sával, legnemesebb hajlamainkkal, legbensőbb érzelmeinkkel: mindaz, amit a közösségi
ségnek az individuális ráció és akarat követelményeivel való kibékítése érdekében el tudunk 
képzelni, a dolog megváltoztatásához vezetne változatlan név alatt; ha tehát jóhiszeműen 
keressük az igazságot, el kell kerülnünk a szavak vitáját.

A közösség tehát erőszakot tesz a tudat autonómiáján és az egyenlőségen: az előbbin 
úgy, hogy a cselekvésben és a gondolkodásban elfojtja a szellem és a szív spontaneitását, 
a szabad akaratot; az utóbbin úgy, hogy a jólét egyenlőségével egyenlíti ki a munkát és a 
lustaságot, a talentumot és az ostobaságot, sőt a bűnt és az erényt. Ha lehetetlen vetélkedni 
a tulajdonért, hamarosan vetélkedni fognak a semmittevésben.

II. A tulajdon ezzel szemben a kizárás és a haszon jogával az egyenlőségen, az önkénnyel 
a szabad akaraton tesz erőszakot. Mivel a tulajdon első következményét az előző három 
fejezetben* már részletesen kifejtettem, most arra szorítkozom, hogy végső megközelítés
ben a lopással való teljes azonosságát vázoljam fel.

Tolvaj (voleur) latinul fúr és latro, az első a görög phor, phero, a latin fero, „elveszi” 
származéka; a második a lathroo, „zsivány”, amelynek töve a létho, „elrejtőzik”. A görögben 
van még kleptés, a kleptóból, „elragad", melynek mássalhangzói azonosak a kalupto, 
„eldug”, „elrejt” mássalhangzóival. Emez etimológia szerint a tolvaj azt az embert jelenti, aki 
bármilyen módon elrejt, elvesz, elkülönít valamit, ami nem az övé.

A zsidók ugyanezt a fogalmat a gannab, „tolvaj” szóval fejezik ki; ez a ganab igéből 
származik, amely annyit jelent: „félretesz", „eltulajdonít” : othi-gnob (Nyolcadik parancsolat),

* Proudhon itt könyve előző fejezeteire utal.
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„ne lopj” , azaz ne vegyél el, ne tegyél félre semmit magadnak. Annak az embernek a 
cselekedete ez, aki belépvén egy társaságba, ahol bár ígéretet tesz, hogy mindenét, amivel 
bír, átadja, egy részét titokban megőrzi, miként a nevezetes Anániás tette.1

A mi voler, „lopni" igénk etimológiája még kifejezőbb. A voler vagy fairé la vole, a latin 
vola, „tenyér" szóból ered, mely annyit tesz: minden ütést elnyerni a kártyában, vagy a tolvaj 
mintegy haszonélvező -  az oroszlánrész birtokosa. Valószínű, hogy a voler ige eredetileg a 
tolvajok argójából származik, onnan ment át a családi nyelvhasználatba, és innen tovább, 
egészen a törvények nyelvéig.

A lopás számtalan módon érvényesül, melyeket a törvényalkotók, kegyetlenségük vagy 
érdemük foka szerint nagyon ügyesen elkülönítettek és osztályoztak avégből, hogy az egyik 
lopás jutalmaztassák, a másik pedig büntetessék.

Lopni lehet: 1. közterületen gyilkolva; 2. egyedül vagy csapatban; 3. betöréssel vagy 
bemászással; 4. sikkasztással; 5. gálád csalással; 6. köz- vagy magánokirat-hamisítással;
7. pénzhamisítással.

A fenti csoport azokat a tolvajokat tartalmazza, akik az erőn és a nyílt csaláson kívül más 
segítséget nem vesznek igénybe mesterségük gyakorlásakor: útonállók, zsiványok, hara
miák, szárazföldi és tengeri kalózok -  a hajdani hősök ezekkel a tiszteletre méltó nevekkel 
büszkélkedtek, és hivatásukat éppoly nemesnek tekintették, mint amilyen jövedelmezőnek. 
Nimród, Thészeusz, laszón, és az Argonauták; Jefte, Dávid, Cacus, Romulus, Clovis és 
összes Meroving leszármazottja; Robert Guiscard, Tancréde de Hauteville, Bohemund és a 
normann hősök legtöbbje, mind útonállók és tolvajok voltak. A tolvaj hősi jelleme jól kitűnik 
Horatius Akhilleuszról szóló verséből : Jura neget sibi nota, nihil non arroget armis,2 és 
azokból a Jákob testamentumából (Genezis 48. fejezet.) vett szavakból, melyeket a zsidók 
Dávidra, a keresztények pedig az ő Krisztusukra vonatkoztatnak: Manus ejus contra omnes-, 
„Az ő keze mindenek ellen.” Napjainkban a tolvajt, a régiek erős emberét a végsőkig üldözik, 
mestersége a törvénykönyv szerint testi és megszégyenítő büntetést von maga után, a 
börtöntől egészen a vérpadig. Szomorú forgandósága az evilági vélekedésnek!

Lopni lehet: 8. csalással; 9. szélhámossággal; 10. bizalommal való visszaéléssel; 11. 
játékkal és sorsjátékkal.

Ezt a csoportot Lükurgosz törvényei, a fiatal emberek elméjét és invencióját élesítendő, 
bátorították. Nemkülönben Odüsszeusz, Szolón, Szinón, a régi és modern zsidók Jákobtól 
Deutzig, a cigányok, az arabok, az összes vadak törvényei is. XIII. és XIV. Lajos alatt a 
játékban való csalást nem büntették, ez bizonyos értelemben a szabályokhoz tartozott, és 
az urak nagy részének nem okozott gondot, ha ügyesen korrigálták a szerencsét. A 
parasztoknál, a kis- és nagykereskedelemben még ma is igen nagy tekintély övezi minden 
országban azt, aki tud üzletet kötni, vagyis rá tudja szedni a vevőt. Ez olyannyira elfogadott, 
hogy aki hagyja magát becsapni, nem is haragszik a másikra. Tudjuk, kormányunk milyen 
nehezen szánta el magát a sorsjáték megszüntetésére: érezte, hogy a tulajdonra mér 
csapást. A csirkefogó, a csaló, a szemfényvesztő saját kézügyességét, szellemének finom
ságát, az ékesszólás tekintélyét és a találékonyság bőségét használja fel, ezért a büntető 
törvénykönyv, mely előtt az intelligencia tekintélyesebb, mint a nyers erő, jónak látta a fent 
említett négy változatot külön kategóriába sorolni, melyet csupán meg nem szégyenítő 
szankciókkal büntet. Vádolják hát a mai törvényt materializmussal és ateizmussal.

Lopni lehet: 12. uzsorával.
Ez az evangélium megjelenése óta oly gyűlöletes és oly szigorúan megtorolt lopásfajta 

átmenetet képez a tiltott és az engedélyezett lopások között. Kétértelműségénél fogva egy
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sor ellentmondást teremt a törvényekben és az erkölcsben, melyeket a paloták, a pénzügyek 
és a kereskedelem emberei rém ügyesen aknáznak ki. így az uzsorás, aki 10, 12 és 15% 
jelzálogra kölcsönöz, hatalmas büntetést kockáztat, ha tetten érik; a bankárt azonban, aki 
ugyanezt a kamatot beszedi -  igaz, nem kölcsönzés, hanem átváltás vagy eszkomptálás, 
vagyis eladás címén -.királyi privilégium támogatja. De az uzsorás és a bankár megkülön
böztetése tisztán névleges; az uzsorás ingó vagy ingatlan értékre kölcsönöz, a bankár 
értékpapírra; a bankár éppúgy, mint az uzsorás, előre kéri a kamatot, éppúgy, mint az 
uzsorás, fenntartja a jogot, hogy bepanaszolja a kölcsönkérőt, ha a zálog megsemmisült, 
ha a kötelezvény nincs törlesztve -  vagyis pontosan azt csinálja, amit az, aki pénzt 
kölcsönöz, nem pedig elad. Csakhogy a bankár rövid lejáratra kölcsönöz, míg az uzsora- 
kölcsön lejárata lehet éves, kétéves, hároméves, kilencéves stb; a lejárati idő különbsége 
és néhány formális különbség az aktusban nem változtatja meg a szerződés természetét. A 
kapitalisták viszont, akik 3, 4, 5%-ra akár az államba, akár a kereskedelembe fektetik 
vagyonukat, vagyis kisebb uzsorát hajtanak be, mint a bankárok vagy uzsorások, ők a 
társadalom színe-virága, az úriemberek krémje. A mérséklet a lopásban maga az erény.3

Lopni lehet: 13. járadékkal, földbérlettel, haszonbérlettel, bérbe adással.
A Vidéki levelek szerzője a XVII. századi becsületes keresztényeket a jezsuita Escobar és 

a Mohatra-szerződés történetével szórakoztatta. „A Mohatra-szerződés abban áll -  mondot
ta Escobar -, hogy az, akinek pénzre van szüksége, a kereskedőtől árut vásárol, éspedig 
drágán és hitelre, s aztán még ugyanabban a pillanatban újra eladja ugyanannak a keres
kedőnek, készpénzért és olcsóbban." Escobar talált érveket, melyek az uzsorának ezt a 
fajtáját igazolják. Pascal és a janzenisták ezért kigúnyolták őt. De mit mondott volna a 
szatirikus Pascal, a tudós Nicole s a legyőzhetetlen Arnaud, ha Antoine Escobar de Valladolid 
atya ezt az érvet szegezte volna nekik: a lakásbérlet olyan szerződés, amellyel drágán és 
hitelre ingatlant vásárolnak, majd egy bizonyos idő után olcsóbban visszaadják ugyanannak 
a személynek; csak az eljárás egyszerűsítése végett a vásárló megelégszik a két eladás 
különbözeiének kifizetésével. Vagy ha tagadják a lakásbérlet és a Mohatra-szerződés 
azonosságát, és egy pillanat alatt összezavarom magukat; vagy beismerik a hasonlóságot, 
és így elméletem helyességét is, ha csak el nem törlik egy csapásra a haszonbérletet és a 
földbérletet.

A jezsuita borzasztó érvelésére Sire de Montalte megkondította a vészharangot, és 
kiderült, hogy a társadalom veszélyben van, hogy a jezsuiták egészen az alapokig ássák 
alá.

Lopni lehet: 14. kereskedéssel, ha a kereskedő haszna meghaladja munkájának legitim 
ellenértékét.

A kereskedelem definíciója ismert: Annak művészete, hogyan vásároljunk három frankot, 
ami hatot ér, és adjunk el hatot, ami hármat ér. Az így definiált kereskedelem és a rafinált 
lopás közötti különbség az elcserélt értékek egymáshoz viszonyított arányában áll, egyszó
val a haszon nagyságában.

Lopni lehet: 15. a termék hasznát behajtva, szinekúrát elfogadva, nagy fizetést élvezve.
Lop a gazdálkodó, aki eladván a fogyasztónak búzáját, méréskor belemeríti tenyerét a 

vékába és kivesz egy marék magot; lop a tanár, akinek óráiért az állam fizet, de a könyvke
reskedő közvetítésével még egyszer eladja őket a közönségnek; lop a szinekurista, aki 
hiúsága ellenében nagy jövedelmet húz; lop a hivatalnok, a munkás, bárki, aki egyet állít elő 
és négyet, vagy százat és ezret fizettet; e könyv kiadója és jómagam, a szerző, midőn a 
dupláját akarjuk megfizettetni annak, amit ér.
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Összefoglalva:
Az igazság, kilépvén a negatív közösségből, amelyet az egykori költők aranykornak 

neveztek, az erő jogává változott. A szervezetét kereső társadalomban a képességek 
egyenlőtlensége az érdem gondolatát ébreszti; a méltányosság azt sugallja, hogy nemcsak 
a megbecsülést, de az anyagi javakat is személyes érdemek alapján kellene eloszlatni; és 
mivel az első és csaknem kizárólagos elismert érdem akkoriban a fizikai erő-, a legerősebb, 
az „arisztosz", egyben a legérdemesebb, a legjobb; az „arisztosz" lesz az, akié a legjobb 
rész joga; és ha ez megtagadtatik tőle, teljesen természetesen elveszi. Innen aztán már csak 
egy lépés minden dolog birtoklásának követelése.

Ez volt a heroikus jog, amelyet legalábbis a tradíció megőrzött a görögöknél és a 
rómaiaknál köztársaságuk utolsó szakaszáig. Platón a Gorgiaszban egy bizonyos Kalliklész- 
ről ír, aki nagy éleselméjűséggel védelmezi az erő jogát, és akit Szókratész, az egyenlőség, 
a „tú iszú" védelmezője, keményen visszautasít. A nagy Pompeiusról azt mesélik, hogy 
könnyen elpirult, egy napon mégis így kiáltott fel: „Tiszteljem a törvényt, amikor fegyver van 
a kezemben!" Ez a felkiáltás olyan férfit fest, akiben harcol egymással az erkölcsi érzék és 
az ambíció, és aki hősi és zsiványmaximával próbálja igazolni az erőszakot.

Az erő jogából származik embernek ember általi kizsákmányolása, másképpen mondva 
a rabszolgaság, az uzsora vagy az adó, melyet a győztes ró ki a legyőzött ellenségre és az 
adók, járadékok, regálék, robotok, bérletek, haszonbérietek oly népes családja -  egyszóval 
a tulajdon.

Az erő jogát követte a csalás joga, az igazság második megnyilvánulása, melyet a hősök, 
akik nem tündököltek vele és túl sokat vesztettek, megvetettek. Ez is erő, de nem a testi 
tartományból, hanem a lelki képességekéből való. Az ellenség álnok javaslatokkal való 
megcsalatásában tanúsított ügyesség dicsérendő érdemnek minősült, miközben az erősek 
mindig az őszinteséget magasztalták. Ebben az időben az adott szó megtartását és az eskü 
tiszteletét inkább betű szerint, mint logikailag vették komolyan. Uti lingua nuncupassit, ita 
jus esto, „amint a nyelv szólt, mondja a jog is úgy”-  így szól a tizenkét római törvény egyike. 
A régi Rómának csaknem egész politikáját a ravaszság, vagy más szóval az álnokság 
vezérelte. Egyebek között Vico idézi és Montesquieu is átveszi a példát, mely szerint a 
rómaiak biztosították a karthágóiakat, hogy megtarthatják javaikat és városukat, készakarva 
a „civitas”, azaz „társadalom”, „állam” szót használtak, a karthágóiak viszont a tényleges 
várost, az „urbs”-ot értették alatta; és mikor újra kezdték húzni falaikat, szerződésszegés 
címén támadták meg őket a rómaiak, akik ebben a heroikus jogot követték, és nem 
gondolták meg, hogy mikor ellenségeiket kétértelműséggel becsapják, igazságtalan harcot 
vívnak.
•-^A ravaszság jogából származnak az ipar, a kereskedelem és a bank jövedelmei, a 
gazdasági csalások, mindazok a törekvések, melyeket tehetség és szellem névvel illetnek, 
és melyeket a csalás és ravaszság legmagasabb fokának kellene tekintenünk, végül pedig 
a társadalmi egyenlőtlenség összes formája.

A lopásban, melyet tilt a törvény, az erő és a csalás önmagában és leplezetlenül nyilvánul 
meg; az engedélyezett lopásban ezek a megtermelt haszonba burkolóznak, ezt használják 
az áldozat kifosztásának leplezésére.

Az erőszak és a csalás direkt használata már korán és egyhangúlag elvetendőnek 
minősült; de egyetlen nemzetnek sem sikerült még megszabadulnia a tehetséggel, munká
val és birtoklással szövetkező lopástól. Innen a jogtudomány kazuisztikájának minden 
bizonytalansága és megszámlálhatatlan ellentmondása.
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Az erő joga és a csalás joga, melyet az ///ászban és az Odüsszeiában rapszódoszok 
ünnepeltek, inspirálta a görög törvényhozást és ezen keresztül meghatározta a római 
törvények szellemét, ami átment a mi erkölcseinkbe és törvényeinkbe is. A kereszténység 
semmin sem változtatott; de ne vádoljuk az evangéliumot, amit a papok, éppoly kevéssé 
ihletetten, mint a törvénytudók, nem tudtak sem magyarázni, sem megérteni. A zsinatok és 
a főpapok tudatlansága mindazzal kapcsolatban, ami a morált illeti, egyenlő a fóruméval és 
a praetorokéval; ez a joggal, igazsággal, társadalommal kapcsolatos tudatlanság öli meg 
az egyházat és hoz mindörökre szégyent tanítására. A római egyház és a többi keresztény 
egyház hűtlensége szembeszökő; valamennyien félreértették Krisztus tanítását; vala
mennyien tévedtek az erkölcsben és a tanban; valamennyien hibás, képtelen, méltánytalan 
és gyilkos tételekben bűnösek. Ez az egyház, amely csalhatatlannak mondta magát és 
romlásba vitte az erkölcsöt, kérje Isten és az emberek bocsánatát; reformált nővérei alázzák 
meg magukat... a nép, mely kiábrándult, de hívő és kegyes, ítélni fog.4

A jog fejlődése, különböző kifejeződési formákban, ugyanazt a fokozatosságot követte, 
mint a tulajdoné; mindenütt előtte járni látjuk a lopást, és látjuk, amint egyre szűkebb határok 
közé szorítja azt. Az igazság győzelmei az igazságtalanon, az egyenlőségéi az egyenlőtlen
ségen ösztönösen és kizárólag a dolgok ereje folytán valósulnak meg; de társadalmiságunk 
utolsó győzelme gondolkodásunknak lesz köszönhető, hacsak nem zuhanunk vissza 
valamilyen feudális káoszba: a dicsőséget intelligenciánknak, a nyomorúságot pedig mél
tatlanságunknak tudhatjuk be.

A tulajdon másik következménye a despotizmus. Mivel a despotizmus az elmében 
szükségszerűen a legitim tekintély gondolatához kapcsolódik, az előbbi természetes okait 
fejtegetve, ismertetnem kell az utóbbi elvét.

Milyen kormányzási formát válasszunk?
-  Eh, minek kérdezi? -  feleli bizonyára fiatal olvasóim egyike hisz maga republikánus.
-  Republikánus, igen: de ez alig fejez ki valamit. Res publica, a köz dolga, vagyis bárki, 

aki a köz dolgát tartja elsődlegesnek, bármilyen kormányzati formában, köztársaságinak 
nevezheti magát. A királyok is republikánusok.

-  Eh! Maga demokrata?
-  Nem.
-  Mit? Talán monarchista?
-  Nem.
-  Alkotmányozó?
-  Isten őrizz!
-  Tehát arisztokrata?
-  A legkevésbé sem.
-  Vegyes kormányt szeretne?
-  Még kevésbé.
-  Mi hát ön?
-  Anarchista vagyok.
-  Értem már, ön szatírát ír, a kormánynak címezve.
-  Semmiképpen: ön őszinte és éretten átgondolt hitvallásomat hallgatta, s bár a rend 

barátja vagyok, mégis a kifejezés legteljesebb értelmében anarchista. Hallgasson ide!
A csoportokban élő állatok között „a fiatalok gyengesége az alapelve annak, hogy 

engedelmeskedjenek az öregebbeknek, akiknek már van erejük; és a megszokás, a tudat 
egy különös fajtája az oka, hogy a hatalom a legöregebbé marad, még ha időközben ő lett
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is a leggyengébb. Minden alkalommal, mikor a társadalom egy vezér irányítása alatt áll, ez 
a vezér majdnem mindig valóban a csoport legöregebbje. Azt mondom: majdnem mindig, 
mert a fennálló rendet erőszakos érzelmek felforgathatják. Akkor a hatalom másé lesz, és 
miután az erővel újrakezdődött, ismét a szokás segítségével őrzik meg. A vadlovak csordá
ban járnak; van egy vezérük, amelyik az élen megy, akit bizalommal követnek, ő ad jelet 
számukra a menekülésre vagy a harcra.”

„A birka, melyet felneveltünk, követ minket, de a nyájat is követi, amelyben született. Az 
ember csak nyájának fejét látja... A háziállatok számára az ember csak a csapat egyik tagja; 
egész művészete abban áll, hogy szövetségesként elfogadtassa magát; így hamarosan 
vezérük lesz, annyira fölöttük álló, amennyire intelligenciája szerint az. Nem változtatja meg 
tehát az állatok természetes állapotát, miként Buffon állította; ellenkezőleg, azt a természetes 
állapotot használja fel. Más szavakkal, megtalálván a társas állatokat, háziasltja őket azzal, 
hogy a szövetségesükké, a vezérükké válik. Az állatok háziasítása tehát nem egyéb, mint 
különleges eset, egyszerű kiegészítés, a társas ösztön szoros következménye. Minden 
háziállat természete szerint társas állat...” (Flourens: Résumé des obsen/ations de F. Cuvier.)

A társas állatok ösztönszerűen követnek egy vezért; de jegyezzük meg, amit Cuvier 
elmulasztott megemlíteni: ez a vezér intelligens. A vezér nem tanítja meg a többieket 
egyesülni, a vezetése alatt csoportosulni, szaporodni, menekülni, védekezni: ezeken a 
pontokon alárendeltjeit éppen olyan bölcsnek találja, mint magát. De a vezér az, aki 
tapasztalata alapján számít a váratlanra; az ő intelligenciája pótolja nehéz helyzetekben az 
általános ösztönt; ő az, aki megfontol, dönt, vezet, egyszóval ő az, akinek felvilágosodott 
óvatossága mindenki hasznára irányítja az általános gyakorlatot.

Az ember, aki természetesen társadalomban él, szintén természetesen követ egy vezért. 
Eredetileg ez a vezér az apa, a pátriárka, az öreg, a tapasztalt férfiú, a bölcs, akinek 
tevékenysége következésképpen megfontolt és intelligens. Az emberi fajnak, miként az 
összes társas állatnak, megvannak az ösztönei és vele született adottságai, az érzelem és 
az értelem kategóriái: a vezérek, törvényhozók vagy királyok soha semmit nem alkottak, nem 
feltételeztek, nem találtak ki; annyit tettek csupán, hogy tapasztalatuk alapján vezették a 
társadalmat, de mindig a véleményekhez és hitekhez alkalmazkodva.

A filozófusok, akik sötét, demagóg kedéllyel ítélik meg az erkölcsöt és a történelmet, s azt 
állítják, hogy az emberi nemnek kezdetben nem volt sem vezére, sem királya, semmit nem 
tudnak az ember természetéről. A királyság és az abszolutisztikus királyság a kormányzás 
primitív formája, legalább annyira, sőt sokkal inkább, mint a demokrácia. Mivel a legrégibb 
időktől fogva látjuk, hogy hősők, útonállók, kalandlovagok nyernek koronát és királlyá teszik 
magukat, ezt a két dolgot -  a királyságot és a despotizmust -  összekeverjük: de a királyság 
az ember kialakulásától datálódik; létezett az ősközösség idején is; a hősiesség és az általa 
teremtett despotizmus ezzel szemben az igazságfogalom első meghatározásával kezdő
dött, vagyis az erő uralmával. Amint az érdemek összemérésével a legerősebb ítéltetik a 
legjobbnak, az agg átadja neki helyét, és a királyság despotikussá lesz.

A királyság spontán, ösztönös, és, hogy úgy mondjam, fiziológiai eredete kezdetben 
emberfölötti jelleget adott neki; a népek az istenekig vezették vissza, akiktől, mondták, az 
első királyok származtak: innen a királyi családok isteni genealógiája, a messianisztikus 
mesék; innen az isteni jog doktrínái, melyeknek oly rendkívüli bajnokai vannak.

A királyság először választásra épült, mivel egy olyan korban, midőn a keveset termelő 
embernek nincs semmije, a tulajdon túl gyenge ahhoz, hogy létrejöjjön az öröklés gondolata, 
és garantálja afiúnak apja birodalmát. De amint feltörték a földeket és felépítették a városokat,
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minden feladatot, mint minden más dolgot, kisajátítottak; innen származik az öröklött 
királyság és a papság; innen a legközönségesebb mesterségek öröklése, ami elvezetett a 
kasztok elkülönüléséhez, a rangkórsághoz, a polgárság megvetéséhez; és ez erősíti meg 
azt, amit az apajogú örökösödés elvéről mondottam, hogy tudniillik ezt a formát a hatalom 
természete jelölte ki a betöltetlen funkciókra és egy elkezdett mű befejezésére.

Időről időre feltámadt a bitorlók, a királyságra igényt formálók ambíciója: ez adott teret 
annak, hogy egyes királyokat jogszerű, legitim királyoknak, másokat tirannusoknak nevez
zenek. De a szavaknak nem szabad minket befolyásolniok: voltak gyűlölt királyok és nagyon 
is elviselhető tirannusok. Minden királyság lehet jó, ha ez az egyetlen formája a kormány
zásnak; legitim sohasem lesz. Sem örökösödés, sem választás, sem az általános szavazati 
jog, sem az uralkodó kiválósága, sem a vallás és a kor megszentelése nem teszi a királyságot 
legitimmé. Bármilyen formában mutatkozzék is meg, legyen monarchikus, oligarchikus, 
demokratikus, a királyság, vagyis az embernek ember általi kormányzása képtelen és 
törvénytelen.

Az ember, hogy a leggyorsabban és legtökéletesebben kielégíthesse szükségleteit, keresi 
a szabályt: kezdetben ez a szabály élő, látható és megfogható volt számára: atyja, mestere, 
királya. Minél tudatlanabb az ember, annál engedelmesebb, annál tökéletesebb vezetőjébe 
vetett bizalma. De az ember, akinek törvénye a szabályhoz való alkalmazkodás, tehát annak 
reflexió és gondolkodás segítségével való feltárása, az ember elgondolkodik urai parancsa
in: az ilyen gondolkodás pedig szembeszállás a tekintéllyel, az engedetlenség kezdete. Attól 
a pillanattól, amikor keresni kezdi az uralkodó akarat motívumait, az ember lázadó. Többé 
nem azért engedelmeskedik, mert a király parancsol, hanem azért, mert a király bizonyít; 
tehát állíthatjuk, hogy most már semmilyen tekintélyt nem ismer el, és önmagát teszi saját 
királyává. Jaj annak, aki vezetni meri és törvényei ellenében nem ajánl egyebet, mint a 
többség tiszteletben tartását; mert előbb vagy utóbb a kisebbség többséggé lesz, és a 
vigyázatlan despotát megdöntik, törvényeit megsemmisítik.

Amilyen mértékben felvilágosultabbá válik a társadalom, úgy csökken a királyi hatalom: 
e tény mellett az egész történelem tanúskodik. A nemzetek születésekor hiába gondolkod
nak az emberek: módszerek nélkül, elvek nélkül, érveiket nem tudván használni, nem tudják, 
helyesen látnak-e avagy tévednek; ekkor korlátlan a királyok hatalma, semmilyen megszer
zett ismeret nem áll útjában. De a tapasztalat apránként szokásokat teremt; ezek pedig 
szokásjogot; a szokásjog maximákká válik, vagyis törvényekké, melyeket a király, az élő 
törvény, kénytelen tiszteletben tartani. Eljön az idő, amikor a szokások és törvények úgy 
megsokasodnak, hogy az általános akarat mintegy befonja az uralkodó akaratát; mikor 
magához veszi a koronát, meg kell esküdnie, hogy a szokásjoghoz alkalmazkodva fog 
kormányozni, és hogy ő maga nem egyéb, mint egy olyan társadalom végrehajtó hatalma, 
melynek törvényei nélküle készültek.

Idáig minden ösztönösen történik, és, hogy úgy mondjuk, a felek tudta nélkül: de lássuk 
e folyamat fatális végeredményét.

Az ember, midőn tanul és gondolatokat formál, végül eljut a tudomány ideájáig, egy olyan 
ismeretrendszer eszméjéig, amely megfelel a dolgok valóságának és a megfigyelésből 
származik. Kutatja tehát a tudományt, vagyis a szervetlen testek rendszerét, a világ rend
szerét: hogyan ne kutatná a társadalom rendszerét is? De erre a pontra érkezvén megérti, 
hogy az igazság vagy a politikai tudomány az uralkodói akarattól, a többség véleményétől 
és a néphittől teljesen független dolog; hogy a királyok, miniszterek, bírák és népek mint 
akaratok a tudomány előtt semmik, szót sem érdemes rájuk vesztegetni. Azt is megérti ekkor,
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hogy ha az ember társadalminak született, azon a napon, amikor gondolkodása kialakult és 
tanulása befejeződött, apja tekintélye megszűnik számára, apjának szövetségesévé lesz; 
hogy a politikatudomány, nem pedig rafinéria; és hogy a törvényalkotó munkája végső soron 
az igazság módszeres keresésére redukálódik.

így egy adott társadalomban az embernek más emberek feletti hatalma fordított arányban 
van a társadalom fejlettségi fokával, és e hatalom valószínű időtartama egy igaz, tehát 
tudományos kormány többé-kevésbé általános óhaja alapján kiszámítható. És ahogy az erő 
és a csalás jogát az igazság egyre szélesebb elterjedése korlátozza, az végül kihuny az 
egyenlőtlenségben, az akarat uralma ugyanúgy megtörik az ész uralmán, hogy végül 
kihunyjon a tudományos szocializmusban. A tulajdon és a királyság a világ kezdete óta 
bomlik; az ember az igazságot keresi az egyenlőségben, a társadalom pedig a rendet az 
anarchiában.

Anarchia: a vezető, az uralkodó hiánya5 -  ehhez a kormányzási formához közeledünk 
napról napra; de ama meggyökeresedett szokás következtében, hogy az embert szabály
nak, akaratát pedig törvénynek veszik, az anarchiát a rendetlenség és a káosz kiemelkedő 
megnyilvánulásának tekintik. Mesélik, egy XVII. századi párizsi polgár, azt hallván, hogy 
Velencében egyáltalán nincsen király, nem győzött csodálkozni, és attól tartott, halálra neveti 
magát e mulatságos dolog hírére. Ilyen az előítélet: valamennyien vezért vagy urat akarunk 
magunknak; jelenleg egy füzetet tartok a kezemben, melynek szerzője, buzgó kommunista, 
új Marat-ként a diktatúráról ábrándozik. A leghaladóbbak közülünk azok, akik a lehető 
legnagyobb számú uralkodót akarják, legvérmesebb reményeik tárgya a nemzeti gárda 
királysága, s egyikük, a polgári milíciára való féltékenységében, nemsokára bizonyára 
kijelenti: Mindenki király; de ha ez az illető megszólalt, én azt fogom mondani: Senki sem 
király; akár tetszik, akár nem, szövetségesek vagyunk. Minden belpolitikai kérdést a megyei 
statisztika adatai alapján kell intézni; minden külpolitikai kérdés nemzetközi statisztikai ügy. 
A kormányzás tudománya jog szerint a tudományos akadémia egyik szekciójára tartozik, 
amelynek örökös titkára szükségszerűen a miniszterelnök; és mivel minden polgár javaslatot 
tehet az akadémiának, minden polgár törvényhozó; de minthogy bárkinek a véleménye csak 
annyit nyom a latban, amennyire bizonyított, senki sem emelheti akaratát az ész helyére, 
senki sem király.

Minden, ami törvényhozási és politikai kérdés, a tudomány tárgya, nem pedig a közvéle
mény dolga; a törvényhozó hatalom a módszeresen felismert és bizonyított észérvekre 
tartozik. Bármely hatalomnak vétó- és szankcionálási jogot tulajdonítani a zsarnokság 
csúcsa. Igazság és legalitás olyan dolgok, melyek éppúgy nem függenek hozzájárulásunk
tól, mint a matematikai igazság. Hogy kötelező erejűek legyenek, elegendő megismerni őket; 
meglátásukhoz csak meditációra és tanulmányozásra van szükség. Mi tehát a nép, ha nem 
uralkodó, ha nem tőle származik a törvényhozó hatalom? A nép a törvény őre, a nép a 
végrehajtó hatalom. Minden polgár állíthatja: ez igaz, ez helyes, de meggyőződése csakis 
őt kötelezi; hogy az igazság, melyet proklamál, törvény legyen, elismertnek kell lennie. Nos, 
mit tesz az, elismerni egy törvényt? Annyi, mint egy matematikai vagy metafizikai műveletet 
igazolni; megismételni egy kísérletet, megfigyelni egy jelenséget, konstatálni egy tényt. 
Egyedül a nemzetnek van joga azt mondani: Követeljük és parancsoljuk!

Belátom, hogy mindez ellentétes az elfogadott eszmékkel, és úgy tűnik, a jelenkori politika 
megfordításának feladatát veszem magamra; de kérem az olvasót, vegye tekintetbe, hogy 
ha helyesen gondolkodom, ha már paradoxonnal kezdtem, minden lépésemnél paradoxo
nokba kell ütköznöm, és paradoxonokkal kell végeznem. Egyébként nem látom, milyen
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veszély fenyegetné a polgárok szabadságát, ha a törvényhozó tolla helyett a törvény pallosa 
adatna vissza kezünkbe. A végrehajtó hatalom, lényegileg az akaratra tartozván, nem lehet 
meghatalmazottakra bízva: ez a nép valódi szuverenitása.6

A birtokos, a tolvaj, a hős, az uralkodó (hiszen ezek szinonimák), rákényszeríti akaratát 
és nem tűr ellentmondást vagy ellenőrzést, tehát egyszerre tart számot rájuk. A tudományos 
és igaz törvény alárendelése a királyi akaratnak nem megy kegyetlen harc nélkül, és ez a 
szüntelen alárendelés a tulajdon mellett a történelem leghathatósabb eleme, a politikai 
mozgalmak legtermékenyítőbb oka. Túl számosak és túl nyilvánvalók a példák, hogy most 
elkezdjem felsorakoztatni őket.
fNos, a tulajdon szükségképpen nemzi a despotizmust, az önkényes kormányzatot, az 

érzéki hatalom uralmát: ez olyannyira lényegét alkotja a tulajdonnak, hogy ahhoz, hogy 
meggyőződjünk róla, elegendő emlékezetünkbe idézni, mi is történik körülöttünk. A tulajdon 
a használás és a kihasználás joga. Ha tehát a kormányzás gazdálkodás, hogyha egyetlen 
tárgya a termelés és a fogyasztás, a munkák és a termékek elosztása, hogyan is ne lennének 
a tulajdonosok uralkodók és önkényurak, mégpedig anyagi helyzetük függvényében? És 
ha minden tulajdonos önkényúr a saját tulajdona területén, sérthetetlen uralkodó birtoka 
egésze fölött, a tulajdonoskormány hogyne volna káosz és konfúzió?J

III.
A HARMADIK TÁRSADALMI FORMA  
MEGHATÁROZÁSA. KONKLÚZIÓ

Semmiféle kormányt tehát, semmiféle közgazdaságot, adminisztrációt a tulajdon alapján.
A közösségiség az egyenlőséget és a törvényt keresi: a tulajdon, mely az ész autonómi

ájából és a személyes érdem érzeményéből született, minden dologban a függetlenséget 
és az arányosságot óhajtja.

De a közösségiség, mely a törvényben az egyformaságot alkalmazza és egy szintre hozva 
egyenlősít, önkényessé és igazságtalanná válik: a tulajdon pedig despotizmusa és burján
zása miatt hamarosan elnyomóvá és összeférhetetlenné lesz.

Az, amit a közösségiség és a tulajdon akar, jó; az, amit létrehoznak, rossz. És miért? Mert 
mindkettő kizárólagos, és mindkettő félreismeri a társadalom két elemét. A közösségiség elveti 
a függetlenséget és az arányosságot, a tulajdon nem elégíti ki az egyenlőséget és a törvényt.

Ha tehát egy olyan társadalmat képzelünk el, amely az egyenlőség, a törvény, a függet
lenség, az arányosság négy alapelvén nyugszik, a következőket találjuk:

1. az egyenlőség, amely csak a feltételek, tehát az eszközök egyenlősége, nem pedig a 
jólété, amely az egyenlő eszközök által a munkás műve kell hogy legyen, semmilyen módon 
nem sérti az igazságosságot és a méltányosságot;

2. a törvény, amely a tények tudományára épül, következésképpen magára a szükség- 
szerűségre támaszkodik, nem sérti a függetlenséget;

3. az egyének kölcsönös függetlensége vagy az egyéni gondolkodás autonómiája, amely 
a tehetségek és képességek különbségéből fakad, fenyegetettség nélkül létezhet a törvény 
keretei között;

4. az arányosság, amely csak az értelem és az érzelem szférájában megengedett, nem 
pedig a fizikai dolgokéban, betartható anélkül, hogy megszegné az igazságosságot vagy a 
társadalmi egyenlőséget.
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Ezt a harmadik társadalmi formát, a közösség és a tulajdon szintézisét szabadságnak 
fogjuk nevezni.7

A szabadság meghatározásához nem egyesítjük egyszerűen a közösséget és a tulajdont, 
ez képtelen eklektika volna. Analitikus módszerrel azt keressük, ami igazat tartalmaznak, a 
természet és a társadalom törvényeinek megfelelőt, s kiirtjuk belőle az idegen elemeket; az 
eredmény az emberi társadalom természetes formájának, egyszóval a szabadságnak adek- 
vát kifejezése lesz.

A szabadság egyenlőség, mert a szabadság csak társadalmi állapotban létezik, és 
egyenlőség nélkül nincsen társadalom.

A szabadság a végtelen változatosság, mert a törvény keretei között tiszteletben tartja az 
összes akaratot.

A szabadság arányosság, mert szabadjára engedi az érdem ambícióját és a vetélkedést 
a dicsőségért.

Cousinnel most azt mondhatjuk: „Alapelvünk igaz, jó, szociális; ne féljünk levonni belőle 
a következtetéseket."

Az emberben rejlő társadalmiság, amely a gondolkodás révén igazságossággá, a képes
ségek egymásba illeszkedése révén méltányossággá lesz, formája pedig a szabadság -  ez 
az igazi alapja az erkölcsnek, alapelve és szabályozója minden cselekedetünknek. Ez az 
általános mozgatóerő, amit a filozófia kutat, amit a vallás erősít, amit az egoizmus kiszorít, 
a tiszta ész pedig soha nem pótol. A kötelesség és a jog  a szükségletből születik bennünk; 
a szükséglet, ha a külső dolgokkal kapcsolatban tekintjük, jog, ha velünk magunkkal, 
kötelesség.

Szükséglet az evés és az alvás: jog, hogy megszerezzük magunknak az álomhoz és a 
táplálkozáshoz szükséges dolgokat; ezek használata kötelesség, amikor a természet meg
követeli.

Szükséglet az életért való munkavégzés: egyben jog, feladat.
Szükséglet, hogy szeressük feleségünket és gyermekeinket: kötelezettség gyámolítójuk- 

nak és támaszuknak lenni, jog mindenekelőtt szeretve lenni. A házastársi hűség igazság 
szerint való; a házasságtörés társadalomellenes bűn.

Szükséglet termékeink más termékekre való elcserélése: jog viszont, hogy ez a csere 
arányos legyen, és mivel előbb fogyasztunk, mint termelnénk, kötelesség is volna, ha a 
dolog tőlünk függne, ha utolsó termékünk utolsó fogyasztásunkat követné. Az öngyilkosság 
hamis csőd.

Szükséglet feladatunk teljesítése értelmünk fényében: szabad akaratunk fenntartása jog, 
a másoké tiszteletben tartása kötelesség.

Szükséglet felebarátaink megbecsülése: dicséretük kiérdemlése kötelesség, jog viszont, 
hogy munkánk alapján ítéltessünk meg.

A szabadság egyáltalán nincs ellentmondásban az öröklés és örökhagyás jogával: 
megelégszik azzal, hogy az egyenlőség sértetlenségén őrködjék. Két örökség közül, mond
ja, válasszanak, ne halmozzanak fel. Minden közvetítésre, helyettesítésre, örökbefogadásra, 
ha használhatom ezt a szót, koadjutorságra vonatkozó törvényt újra kell alkotni.

A szabadság kedvezményezi és nem akadályozza a vetélkedést: a társadalmi egyenlő
ségben a vetélkedés egyenlő feltételek mellett folyik, jutalmát önmagában hordja: senki nem 
szenved a győzelemtől.

A szabadság helyesli és tetszéssel fogadja az önfeláldozást; de nélkülözni is képes azt.
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Az igazság elegendő a társadalmi egyensúlyhoz, az önfeláldozás már kötelességen túli. De 
boldog, aki mondhatja: feláldozom magamat.8

A szabadság lényege a szervezés: hogy biztosítsa az egyenlőséget az emberek között, 
az egyensúlyt a nemzetek között, szükséges, hogy a mezőgazdaság és az ipar, az ipari, 
kereskedelmi és raktárcentrumok minden ország földrajzi és éghajlati viszonyai, a termékek 
fajtái, a lakosok természetes jelleme és adottságai szerint osztassanak el olyan pontos, 
bölcs, jól kiszámított arányban, hogy sehol se mutatkozzék sem fölösleg, sem hiány a 
népességben, a fogyasztásban a termékekben. Itt kezdődik a közjog és a magánjog 
tudománya, a valódi közgazdaságtan. Az immár a tulajdon hamis elvétől megszabadult 
jogtudósok feladata, hogy rögzítsék az új törvényeket és békét teremtsenek a világon. A 
tulajdon és a szellem náluk nem hiányzik: a támpont pedig adott.9

Bevégeztem a művet, melyet ígértem; a tulajdon legyőzetve; nem támad föl többé. El van 
vetve a tulajdon halálának csírája mindenütt, ahol ezt az előadást közlik, olvassák és 
továbbadják: előbb vagy utóbb eltűnnek a privilégiumok és a szolgaság; az akarat despo- 
tizmusát az ész uralma követi. Milyen szofizmák, valóban, miféle makacs előítéletek marad
hatnak fenn ezen állítások egyszerűsége előtt?

I. Az egyéni birtoklás'0 a társadalmi élet feltétele; ötezer év tanúsítja: a tulajdon a 
társadalom öngyilkossága. A birtoklás jogszerű; a tulajdon jogellenes. Szüntessétek meg a 
tulajdont, megőrizvén a birtoklást; ezzel az elvi módosítással mindent megváltoztattok a 
törvényekben, a kormányzásban, a gazdaságban, az intézményekben: elűzitek a romlást a 
földről.

II. Lévén a felhasználás joga mindenkinél egyenlő, a birtoklás a birtoklók száma szerint 
változik; tulajdon nem alakulhat ki.

III. Lévén a munka eredménye mindenki számára ugyanaz, megszűnik az idegen kizsák
mányolás és bérlet általi tulajdon.

IV. Minden emberi munka szükségszerűen egy kollektív erőből származván, minden 
tulajdon ugyanezen oknál fogva kollektív és oszthatatlan lesz: pontosabb kifejezéssel, a 
munka lerombolja a tulajdont.

V Lévén minden munkaképesség éppúgy, mint minden munkaeszköz, felhalmozott tőke, 
közös tulajdon, a fizetés és a vagyon a képességek egyenlőtlensége ürügyén szerzett 
minden egyenlőtlensége igazságtalanság és lopás.

VI. A kereskedelemnek szükségszerű feltétele a szerződők szabadsága és az elcserélt 
termékek arányossága: mivel az érték azt az időt és költséget fejezi ki, amelybe minden 
termék kerül, a szabadság pedig sérthetetlen, a dolgozók szükségképpen egyenlőek 
lesznek a bérben, amiként egyenlőek jogokban és kötelességekben.

VII. Termék csak termékkel vásárolható: mivel minden csere feltétele a termékek egyen
súlya, a haszon lehetetlen és igazságtalan. Tartsátok be ezt a legelemibb gazdasági szabályt, 
és a pauperizmus, a luxus, az elnyomás, az erkölcstelenség, a bűn az éhséggel együtt eltűnik 
közülünk.

Vili. Az emberek szövetségesek a termelés fizikai és matematikai törvénye alapján még 
mielőtt beleegyezésüket adnák hozzá: a feltételek egyenlősége tehát igazság szerint való, 
a társadalmi jog így a szigorúan vett jog szerint való; a tisztelet, a barátság, az elismerés, a 
csodálat viszont a méltányos és arányos jog körébe tartozik.

IX. A szabad szövetkezés, a szabadság, amely a termelési eszközök egyenlőségének és 
a csere egyensúlyának fenntartására terjed ki, az egyetlen formája a lehetséges társada
lomnak: az egyetlen igazságos, az egyetlen valós.
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X. A politika a szabadság tudománya: embernek ember általi kormányzása, bármilyen 
nevet viseljen is, elnyomás; a társadalom legnagyobb tökéletessége a rend és az anarchia 
egyesülésében van.

Az antik civilizáció vége elérkezett; a földfelszín új nap alatt fog megújulni. Múljék el egy 
generáció, tűnjenek a semmibe a vén kötelességszegők: a szent föld nem fogadhatja be 
csontjaikat. Ifjú ember, te, akit felháborít a század korrupciója, és hevít az igazság tüze, merd 
magadhoz ölelni a szabadság ügyét. Vesd le az ősi egoizmust, merítkezz meg a születő 
egyenlőség népi hullámaiban; megedződött lelked ismeretlen erőt és esélyt merít onnan; 
elgyengült szellemed fékezhetetlen energiákat nyer; szíved, amely talán megviselt, megifjo- 
dik. Minden megváltoztatja képét megtisztult szemeid előtt, új érzemények új gondolatoknak 
adnak benned életet; vallás, morál, poézis, művészet, nyelv emelkedettebb és szebb formát 
öltenek; és ettől fogva hitedben megerősödve, gondolkodva és lelkesedve az egyetemes 
újjászületés hajnalát köszöntőd majd.

Szabadság istene! Egyenlőség istene! Isten, aki szívembe helyezted az igazság érzemé- 
nyét, mielőtt elmém megérthette volna, hallgasd meg hő imámat! Te mondtad tollba mindazt, 
amit írtam. Te formáltad gondolatomat, Te irányítottad tanulmányomat, Te választottad el 
bennem kíváncsi szellememet és ragaszkodó szívemet, hogy közzétegyem az igazságot úr 
és szolga előtt. Beszéltem erőm és talentumom szerint, mely Tőled adatott; Neked kell 
művedet bevégezned. Te tudod, hogy saját érdekemet vagy a Te dicsőségedet keresem-e, 
ó szabadság istene! Ó vesszen el emlékem és az emberiség legyen szabaddá; csak lássam 
homályomban a végül kiművelt népet; nemes tanítók világosítsák fel; önzetlen szívek 
vezessék. Szabd rövidre a gőg és kevélység próbájának idejét, ha lehet; hallgattasd el a 
dicsőség bálványozását, mely lealjasodásban tart minket; tanítsd meg szegény gyermeke
idnek, hogy a szabadság kebelén nincsenek többé sem hősök, sem nagy emberek. 
Sugalmazd a hatalmasnak, a gazdagnak, annak, akinek nevét soha nem venném a számra 
előtted, harácsolásának utálatát; elsőként kérje, hogy befogadtassék az átalakulásban, 
csakis sietős megbánása adjon számára feloldozást. Akkor nagyok és kicsinyek, bölcsek 
és tudatlanok, gazdagok és szegények kimondhatatlan testvériségben egyesülnek majd; és 
valamennyien együtt, új himnuszt énekelve emelünk Számodra oltárt, szabadság és egyen
lőség istene!

Jegyze tek

1 A korai egyházban szokás volt eladni a javakat és árukat az apostolokhoz vinni; Anániás és 
felesége, Safira, eladván egy birtokot, árának egy részét megtartották maguknak. Amikor Anániás 
megjelent Péter előtt, az így fogadta: „Nem az embereknek hazudtál, hanem Istennek." Anániás pedig 
lerogyott és meghala. (Az Apostolok Cselekedeteiről, IV. és V. fejezet.)

2 Az én jogom a lándzsám és a pajzsom. -  Bossard tábornok Akhilleusszal mondotta: „Lándzsám 
és pajzsom révén van borom, aranyam és asszonyom."

3 Érdekes és termékeny téma lenne egyszer azokat a szerzőket áttekinteni, akik az uzsoráról, vagy 
ahogy egyesek némi eufémizmussal mondják: a kamatra kölcsönzésről értekeztek. A teológusok 
mindenkor harcoltak az uzsora ellen; de mivel mindenkor elfogadták a földbérlet vagy haszonbérlet 
legitimitását (aminek azonossága a lakásbérlettel és a kamatra kölcsönzéssel kétségtelen), elvesztek 
a finomságok és distinkciók labirintusában és végül már nem tudták, mit is gondoljanak az uzsoráról. 
Az erkölcs legfőbb ura, az egyház, amely oly büszke és féltékeny doktrínája tisztaságára, állandó 
tudatlanságban maradt a tulajdon és az uzsora valóságos természetét illetőleg; sőt főpapjai által a 
legszánalomraméltóbb tévedéseket hirdette. „N on  p o te s t m u tu u  -  mondja XIV. Benedek -  lo ca tio n i u lto

42



pacto comparari.” „A járadékkötvények kibocsátása -  Bossuet szerint -  éppoly távol áll az uzsorától, 
mint az ég a földtől." Ilyen gondolatokkal hogy lehet elítélni a kamatra kölcsönzést és igazolni az 
evangéliumot, amely formálisan is megtiltja az uzsorát? A teológusok fáradalma is rendkívüli: nem 
tudván tagadni a gazdasági példák evidenciáját, amelyek okkal azonosítják a kamatra kölcsönzést a 
bérlettel, nem merik elítélni a kamatra kölcsönzést, és annyit mondanak csupán, hogy ha az evangélium 
tiltja az uzsorát, mégiscsak kell lenni uzsorának. De akkor mi az uzsora? Nincs szórakoztatóbb látni a 
nemzetek tanítóit, mint ingadoznak az evangélium tekintélye, amely, mondják, nem szólhat hiába, és 
a gazdasági példák tekintélye között; szerintem semmi nem emeli oly magasra az evangélium 
dicsőségét, mint állítólagos tudóinak ez az ősi hűtlensége. Saumaise-t , aki a kamatra kölcsönzést a 
bérleti haszonnal azonosította, Grotius, Puffendorf , Burlamaqui , Wolf, Heineccius cáfolta; és 
ami még érdekesebb, Saumaise beismerte tévedését. Ahelyett, hogy Saumaise eljárásából levonták 
volna a következtetést, hogy minden haszon illegitim, és így eljutottak volna az evangéliumi egyenlő
ség igazolásáig, éppen ellenkező következtetést vontak le: mivel a földbérlet és a haszonbérlet 
mindenki véleménye szerint megengedett, ha a pénzkamat ettől nem különbözik, nincs többé semmi, 
amit uzsorának nevezhetnének, vagyis Jézus Krisztus parancsolata illúzió, semmi, amit szentségtörés 
lenne elfogadni.

Ha ez az írás Bousset korában jelent volna meg, a nagy teológusok írásokkal, atyákkal, a tradícióval, 
zsinatokkal és pápákkal bizonyította volna, hogy a tulajdon isteni jog, míg az uzsora ördögi találmány; 
s az eretnek művet elégették, szerzőjét pedig a Bastille-ba zárták volna.

4 „Az Evangéliumot hirdetem, az Evangéliumból élek" -  mondta az Apostol, ami azt jelenti, hogy a 
munkájából él: a katolikus egyház azonban jobban szeret a tulajdonából élni. A középkori közössé
geknek a nagybirtokos abbék és püspökök ellen vívott harcai jól ismertek; az egyházi javak védelmé
ben történt heves pápai kiátkozások nem kevésbé. A gallikán egyház hivatalos orgánumai még ma is 
fenntartják, hogy a papság fizetése nem bér, hanem kárpótlás azokért a javakért, melyeknek egykor 
birtokosa volt, és amelyeket a harmadik rend 1789-ben elvett tőle. A papság szívesebben köszöni 
létalapját a haszonnak, mint a munkának.

Az egyik legfontosabb oka annak a nyomornak, melybe Írország süllyedt, az anglikán egyház 
hatalmas jövedelme. így aztán eretnekek és ortodoxok, protestánsok és pápisták semmit nem vethet
nek egymás szemére: egyformán tévedtek az igazságban, mindannyian félreértették a nyolcadik 
parancsolatot: Ne lopj!

5 Az anarchia kifejezésben többnyire az alapelv, a szabály hiányát értik; ezért vált a rendetlenség 
szinonimájává.

6 Hogy az elmékben ilyen gondolatok ébrednek, az a beszélők képviseleti uralmának és zsarnok
ságának köszönhető. Valaha a tudomány, a gondolkodás, a beszéd egy kifejezésbe vegyült; egy 
gondolatokban és tudásban erős emberről azt mondták, tud beszélni és hatalmas a szónoklatban. A 
beszéd már régóta absztrakt módon van elválasztva a tudománytól és az észtől; ez az absztrakció, 
ahogy a logikusok mondják, lassacskán realizálódott a társadalomban is; olyannyira, hogy vannak 
közöttük sokféle tudósok, akik egyáltalán nem beszélnek, és beszélők, akik egyáltalán nem tudósok a * ** *** ****

*  Saumaise, Claude de (1588-1658) Scaliger utódja volt a leideni egyetemen. Négy legfontosabb 
tanulmányát a kamatra kölcsönzésről (De usuris, 1638; De re nummaria, 1639; De foenore trapezitico, 
1640; és De mutuo, 1648) annak a vitának a során írta, amely egy bankár fiának doktorrá avatása 
alkalmából támadt. Saumaise a kamatra kölcsönzés legitimitásának bajnokaként állt ki, melyet a 
teológusok elítéltek. Troplong sűrűn hivatkozik Saumaise tekintélyére Droit civil expliqué című műve 
XIV. kötetének előszavában. [A -gal ellátott, lapalji jegyzetek a szerkesztők megjegyzései.]

**Puffendori, Samuel de, német jogász és történész (1632-1694), 1672-ben tette közzé Traité du 
droit de la nature et des gens című művét.

* * *  Burlamaqui, J.-J. (Genf, 1694-1748), 25 évesen a természetjog és az emberi jog professzora 
(Principes de droit natúréi, Genf, 1747; Principes de droit politique, 1751).

* * * * Heinecke vagy Heineccius, Johann-Gottlieb (1681-1741), német jogtudós és filozófus.
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szólás tudományában sem. Egy filozófus nem tudós: beszélő. A törvényhozó, a költő valaha mély és 
isteni férfi volt: ma beszélők. A beszélő egy csengő, amely a legkisebb érintésre megszólaltatja 
végtelen hangját; a beszélőnél az előadás áradata mindig egyenes arányban áll a gondolat szegé
nyességével. A világot a beszélők irányítják: elkábítanak, letaglóznak, kifosztanak minket, vérünket 
szívják és gúnyolódnak rajtunk: a tudósok viszont hallgatnak: ha egy szót akarnak szólni, kivágják a 
nyelvüket, írjanak hát.

7 Ubertas, liberare, librato, libra, liberté („szabadság”), délivrer („meg-, ki-, felszabadít”), libration 
(„lengés” , „libegés”), balance („mérleg", „inga”, „ingadozás”, „habozás”) -  ezeknek a kifejezéseknek 
az eredete közösnek tűnik. A szabadság a jogok és kötelességek kiegyensúlyozása: szabaddá tenni 
egy embert annyit jelent, egyensúlyba hozni a többiekkel, vagyis az ő szintjükre emelni.

8 Egy folyóiratban, melynek első száma L'Égalitaire címmel nemrég jelent meg, az önfeláldozást az 
egyenlőség alapjának tüntetik fel: ez a fogalmak összekeverése. Az önfeláldozás a legnagyobb 
egyenlőtlenséget feltételezi; egyenlőtlenséget keresni az önfeláldozásban annak bevallásával egyen
lő, hogy az egyenlőség a természet ellen való. Az egyenlőségnek az igazságra, a szigorúan értelmezett 
jogra, a tulajdonos által segítségül hívott alapelvekre kell épülnie; másként soha nem létezhet. Az 
önfeláldozás az igazság fölött áll; nem lehet törvénnyel előírni, mert természete, hogy nélkülözi a 
jutalmat. Valóban, kívánatos lenne, hogy mindenki ismerje el az önfeláldozás szükségességét, és a 
L'Égalitaire gondolata igen jó példa; sajnos nem vezet sehová. Hiszen mitfeleljünk annak az embernek, 
aki azt mondja: „Nem akarom magamat feláldozni"? Kényszeríteni kell? Ha az önfeláldozás kény- 
szerített, már elnyomás a neve, szolgaság, embernek ember általi kizsákmányolása. Ezért van, hogy 
a proletárok a tulajdonnak vannak feláldozva.

9 Minden modern szocialista közül Fourier hívei tűntek számomra a leghaladottabbaknak és szinte 
egyedül méltónak e névre. Ha megértették volna, hogy feladatuk szólni a néphez, szimpátiát kelteni, 
és amit nem értenek, arról hallgatni; ha kevésbé büszke célokat tűztek volna ki és több respektust 
mutattak volna a közvélemény iránt, talán nekik köszönhetően megindult volna a változás. De miért 
borulnak térdre ezek az oly szilárd reformátorok szüntelenül a hatalom és a fényűzés előtt, mindaz előtt 
tehát, ami a leginkább változásellenes? Hogyan lehetséges, hogy egy gondolkodó században nem 
értik meg, hogy a világot demonstratív érvekkel kell megtéríteni, nem pedig mítoszokkal és allegóriák
kal? Hogyan lehetséges, hogy a civilizáció legkönyörtelenebb ellenségeitől átveszik mindazt, ami 
végzetest az csak termett: tulajdont, szerencse- és rangegyenlőtlenséget, zabálást, vadházasságot, 
prostitúciót, mit tudom én? Szellemidézést, mágiát, ördöngösséget? Miért ezek a véghetetlen deklará
ciók az erkölcs, a metafizika, a pszichológia ellen, mikor folyik e tudományokkal való visszaélés, amiből 
nem vesznek észre semmit? Miért istenítenek mániákusan olyasvalakit, akinek legfőbb érdeme, hogy 
a valaha létezett legfurcsább nyelven összevissza fecseg egy sor dologról, aminek csak a nevét ismeri? 
Aki elfogadja egy ember csalhatatlanságát, máris képtelenné válik arra, hogy másokat tanítson; aki 
lemond az észről, száműzi a véleményszabadságot. A falanszterbeliek nem hibáznának, ha ők 
lennének az urak. Méltóztassanak végre gondolkodni, dolgozzanak módszeresen, demonstrációkat 
nyújtsanak, ne revelációkat, és szívesen fogjuk hallgatni őket; azután szervezzék az ipart, a mezőgaz
daságot, a kereskedelmet; tegyék vonzóvá a munkát, tiszteletre méltóvá a legalázatosabb feladatokat, 
és elismerésünk az övék. Mindenekelőtt szabaduljanak illuminizmusuktól, amely inkább csalónak és 
becsapottnak mutatja be őket, mint hívőnek és apostolnak.

10 Az egyéni birtoklás egyáltalán nem akadálya a nagyüzemnek és a gazdálkodás egységének. Az 
elaprózás hátrányairól azért nem beszéltem, mert haszontalannak tartottam annyi más után újra 
elismételni azt, aminek mindenki által belátott igazságnak kell lennie. De meg vagyok lepve, hogy a 
közgazdászok, akik annyira hangsúlyozták a kisüzemi gazdálkodás nyomorát, nem látták meg, hogy 
alapelve teljes egészében a tulajdonban van, és főleg hogy nem jöttek rá, hogy a föld mobilizálására 
vonatkozó tervük a tulajdon megszüntetésének kezdete.

(Fordította: Lenkei Júlia. A fordítás alapja: R J. Proudhon: Qu’est-ce la Propriété? In: Oeuvres 
Completes de R J. Proudhon. Paris, Riviére, 1926. 325-347. o.)
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(Részlet)

A FÖDERÁCIÓS ESZME TISZTÁZÁSA

[...] A FÖDERÁCIÓ, amely a latin foedus (genitivusa foederis) szóból ered, s egyezményt, 
szerződést, megegyezést, megállapodást, társulást jelent, olyan megállapodás, aminek 
keretében egy vagy több családfő, község, községcsoport, illetve állam kölcsönösen és az 
egyenlőség alapján elkötelezi magát egymásnak egy vagy több meghatározott cél érdeké
ben, s annak végrehajtása kizárólagosan a szövetség képviselőire hárul.1

Térjünk vissza a definícióhoz.
A föderációs (szövetségi) szerződés lényege és legfőbb jellemzője az -  s erre szeretném 

felhívni az olvasók figyelmét -, hogy ebben a rendszerben a szerződő felek, a családfők, a 
községek, a kantonok, a tartományok vagy államok vezetői nem csupán kölcsönös és 
cserén alapuló kötelezettséget vállalnak egymás iránt, hanem az egyezmény megformálói- 
ként és részeseiként több jogot, szabadságot, tulajdont tartanak meg egyénileg, mint 
amennyiről lemondanak.

Más a helyzet a polgári törvénykönyvben engedélyezett vagyon- és haszonmegosztásra 
épülő általános társaságokban, az úgynevezett közösségekben, minden abszolút állam 
kicsinyített leképződéseiben. Mindazok, akik egy ilyen jellegű társaságba belépnek, főként, 
ha ez a kötelezettség életre szóló, sokkal több korlátba ütköznek, sokkal nagyobb terhet 
vesznek magukra, mint amennyi kezdeményezési jogot megőriznek. Ez az oka, hogy 
meglehetősen ritkák az ilyen típusú szerződések, s ez tette mindenkor elviselhetetlenné a 
szerzetesi életet. Minden olyan kötelezettség, még ha kölcsönös és cserén alapuló is, amely 
a társult felektől teljes erőfeszítést követel, nem hagy számukra egy szikra függetlenséget 
sem, s teljes egészében a szövetkezésre utalja őket, szertelen, túlzó, s irtózatot kelt az 
állampolgárban, az emberben.

A fenti alapelvek alapján megállapíthatjuk, hogy a szövetségi szerződés, amelynek célja 
általánosságban, hogy biztosítsa a szövetkezett államok szuverenitását és területi épségét, 
állampolgárai szabadságát; hogy kiküszöbölje nézeteltéréseiket; hogy általános intézkedé
seivel gondoskodjék minden olyan feltételről, amely érinti a község biztonságát és virágzását 
-  ez a szerződés a benne foglalt feladatok kiterjedtsége ellenére is lényegében visszafogott 
és mérsékletes. A végrehajtásának feladatával megbízott hatalom soha nem kerekedhet felül 
a létrehozókon, vagyis a szövetségi hatáskör nagyságában és valóságosan soha nem 
haladhatja meg a községi vagy tartományi hatalom hatáskörét, mint ahogy ez utóbbiak 
jogköre sem veszélyeztetheti az ember és az állampolgár jogait és kiváltságait. Ha nem így 
lenne, a községből közösség válna; a szövetség monarchikus centralizációvá süllyedne 
vissza; a szövetségi hatalmat nem egyszerű megbízatásnak, alárendelt funkciójú hatalom
nak tekintenék, mint ahogy kell, hanem uralkodó hatalomnak; ahelyett, hogy egy speciális 
feladat végrehajtására korlátozná magát, igyekezne magához ragadni minden tevékenysé
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get és mindenfajta kezdeményezést; a szövetkezett államok prefektúrákká, intendantúrákká, 
leányvállalatokká vagy állami bevételi forrásokká degradálódnának. Az ily módon létrejött 
politikai testület hívhatná magát köztársaságnak, demokráciának vagy bármi másnak tet
szése szerint, de megszűnne az önállóságok teljességét megőrző állam lenni, nem lenne 
már szövetségi állam. Még inkább ez történne, ha hibás gazdasági megfontolások, enge
dékenység vagy bármi más ok miatt a társult községek, kantonok vagy államok megbíznák 
egyik tagjukat a többiek irányításával és kormányzásával. A szövetségi köztársaság egysé
ges köztársasággá válna, s rálépne a despotizmus útjára.2

Összegezve: a szövetségi rendszer pontosan az ellenkezője annak a kormányzati és 
adminisztrációs rendszernek, amely egy táborba tömöríti a birodalmi demokráciákat, az 
alkotmányos monarchiákat és az egységes köztársaságokat. Alapvető és legjellemzőbb 
törvénye a következő: a szövetségben a központi hatalom hatásköre kiterjedtségéből, 
közvetlenségéből, s ha szabad így fogalmaznom, hatásosságából annak arányában veszít, 
ahogy a szövetség az új államok csatlakozásával erősödik. Ezzel szemben a centralizált 
kormányzatokban a legfőbb hatalom hatásköre megsokszorozódik, kiterjed és közvetetté 
válik, a fejedelmek hatáskörébe vonja a tartományok, a községek, a testületek és a magán- 
személyek jogait a területi és népességi növekedés arányában. Ebből fakad az az elnyomás, 
amely megszüntet minden közösségi és tartományi, sőt egyéni és nemzeti szabadságot is.

E tényből következik a megállapítás: minthogy az egységesítő rendszer pontosan az 
ellentéte a szövetségi rendszernek, a konföderáció nagy monarchiák s még inkább birodalmi 
köztársaságok között -  elképzelhetetlen. Az olyan államok, mint Franciaország, Ausztria, 
Anglia, Oroszország, Poroszország, köthetnek egymással együttműködési és kereskedelmi 
szerződéseket, de nem lehetséges, hogy föderációba tömörüljenek; elsősorban mert ez 
ellentmond alapelvüknek, s ez ellentétbe állítaná őket a szövetségi szerződéssel; a szövet
kezés következményeként le kellene mondaniuk legalább részben szuverenitásukról, s el 
kellene fogadniuk legalább bizonyos esetekre maguk felett egy főhatalmat. Természetük 
lényege viszont a parancsolás és nem az engedés és az engedelmeskedés. Azok a 
fejedelmek, akik 1813-ban, élvezve a tömegek felkelésének támogatását, harcba indultak 
Napóleon ellen Európa szabadságáért, s akik később megalakították a Szent Szövetséget, 
nem konföderáltak voltak: hatalmuk abszolutisztikus természete lehetetlenné tette számukra 
ennek a címnek a használatát. Nem voltak ők többek, mint az 1792-esek, vagyis csupán 
koalíciós partnereknek tekinthetők; a történelem is csupán e névvel fogja illetni őket. 
Ugyanez a helyzet a német konföderáció esetében, amelynek részei jelenleg a reformmun
kálatok kereszttüzében élnek; e reformok szabadságra és nemzeti létre irányuló szelleme 
egy napon elsöpri majd az érvényesülésük akadályát képező dinasztiákat.3

HALADÓ ALKOTMÁNY

A történelem és az elemzés, az elmélet és a gyakorlat a Szabadság és a Hatalom 
körtáncán keresztül egy politikai szerződés eszméjéhez vezetett el bennünket.

Azonnal alkalmazni is kezdtük ezt az eszmét, s az eredmények kutatása közben felismertük, 
hogy az igazi társadalmi szerződés szövetségi szerződés, s azt az alábbiakban definiáltuk: 
kölcsönös és cserén alapuló szerződés, amelyet egy vagy több meghatározott cél érdekében 
hoznak létre, s amelynek lényegi feltétele, hogy a szerződő felek mindig valamivel több 
önállóságot, cselekvési szabadságot őriznek meg, mint amennyiről lemondanak.
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Ez pontosan az ellenkezője annak, mint ami a régi, monarchikus, demokratikus és 
alkotmányos rendszereket jellemezte. Azokban a körülmények ereje folytán és az alapelvek
ből következően az egyéneket és a csoportokat a rájuk kényszerített vagy általuk választott 
hatalom úgy tekinti, hogy teljes szuverenitásukról lemondtak, s kevesebb joggal, kevesebb 
garanciával és kezdeményezési lehetőséggel rendelkeznek, mint amennyi teher és kötele
zettség hárul rájuk.

A szövetségi szerződés definiálása hatalmas lépést jelent, s elvezet bennünket az oly 
régóta keresett megoldáshoz.

Az első fejezetben már kifejtettük, hogy a politikai probléma a legegyszerűbb megfogal
mazásban nem más, mint hogy meg kell találni az egyensúlyt két ellentétes elem, a Hatalom 
és a Szabadság között. Minden hibás egyensúly azonnal zűrzavarba és romokba dönti az 
államot, elnyomást és nyomort hoz az állampolgárok számára. Másként fogalmazva a 
társadalmi rend visszásságai és zavarai e két alapelv antagonizmusából fakadnak; s el 
fognak tűnni, ha sikerül ezeket az elveket oly módon összehangolni, hogy megszűnik 
egymást romboló hatásuk.

Két erő egyensúlyát úgy lehet megteremteni, hogy egy törvénynek vetjük őket alá, amely 
törvény, biztosítva kölcsönös tiszteletben tartásukat, közös nevezőre hozza őket. Mi lehet 
ez a Hatalom és Szabadság felett álló új elem, amely a Hatalom és a Szabadság kölcsönös 
egyetértésével a rendszer meghatározó elemévé válhat? -  A szerződés, melynek tartalma 
maga a JOG, s kötelező érvényű a két riválisra.4

Az olyan konkrét és élő szervezetben azonban, mint amilyen a társadalom, a Jog nem 
lehet tisztán absztrakt fogalom, a tudat meghatározatlan törekvése, mert így a fikciók és a 
mítoszok világába jutnánk vissza. A társadalom megalapozásához nem elég egy eszme 
egyszerű felvetése, jogi aktusra, egy igazi szerződés megkötésére is szükség van. Érezték 
ezt már 1789 emberei is, amikor nekifogtak, hogy alkotmányt adjanak Franciaországnak, s 
érezte e szükségességet valamennyi ezt követő hatalom is. Sajnos azonban hiába volt meg 
a jó szándék, ha elégtelenek voltak az ismeretek; mind ez idáig hiányzott a jegyző, aki 
megszerkessze ezt a szerződést. Mi már tudjuk, milyen legyen a szelleme: próbáljuk meg 
tehát levezetni belőle a tartalmát is.

Egy alkotmány valamennyi törvénycikke visszavezethető egyetlenegyre; arra, amely az 
államnak nevezett fő funkcionárius szerepét és hatáskörét szabja meg. Nemzetgyűléseink 
sokat foglalkoztak a különféle hatalmak, azaz az állami cselekvési lehetőségek megkülön
böztetésével és szétválasztásával; ami ellenben az állam mint olyan hatáskörének kiterjedt
ségét és tárgyát illeti, ez eddig senkit nem nyugtalanított. Az osztozásra gondoltak, amint egy 
1848-as miniszter naivan fogalmazott; ami az osztozás tárgyát illeti, általános volt a véleke
dés: minél több az elosztanivaló, annál fényesebb az ünnep. Ezzel szemben az állam 
szerepének korlátozása élet vagy halál kérdése a kolletktív és egyéni szabadság szempont
jából.

Csak a szövetségi szerződés, amelynek lényege, hogy mindig többet nyújt az állampol
gárnak, mint az államnak; s a községi és tartományi hatalomnak, mint a központi hatalomnak 
-  csak ez a szerződés vezethet rá bennünket az igazság útjára.

Egy szabad társadalomban az állam vagy a kormányzat szerepe elsősorban a törvény- 
hozás, a bevezetés, az alapítás, a megnyitás, a beiktatás -  vagyis a lehető legkevésbé 
végrehajtó szerep. Ebből a szempontból a végrehajtó hatalom megnevezés, amellyel ma a 
főhatalom egyik aspektusát illetni szokták, csupán arra jó, hogy összezavarja a fogalmakat. 
Az állam nem közmunka-vállalkozó, hisz ez esetben azon ipari vállakozók körébe szorulna,
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akik átalányban végeznek közmunkákat. Az állam, amikor törvénykezik, cselekszik vagy 
felügyel, a mozgás generátora és legfőbb irányítója; ha mégis előfordul, hogy beavatkozik 
a műveletekbe, ezt az első megnyilvánulás jogán teszi, hogy lökést adjon az eseményeknek, 
hogy példát szolgáltasson. Amint befejeződött az alkotás, megtörtént az alapítás vagy a 
megnyitás, az állam visszavonul, s a helyi hatalmakra, az állampolgárokra hagyja az új 
szolgáltatás működtetését.

Az állam szabja meg a súlyokat és a mértékegységeket, a pénzek arányát, értékét és 
címleteit. A minta megszabása, az első kibocsátás megtörténte után azonban az arany-, 
ezüst- vagy rézpénzek gyártása megszűnik közfunkció, állami feladat, minisztrális jogkör 
lenni; a továbbiakban ez egy egyszerű, a városok hatáskörébe utalt iparág, amelynek 
gyakorlása elé semmiféle akadályt nem gördítenek, mint ahogy a mérlegek, mázsálók, 
hordók, butéliák is teljesen szabadon készíthetők. A legjobb megoldás egyedül a törvény. 
Mi a feltétele Franciaországban annak, hogy az arany- vagy ezüstpénzt értékesnek ismerjék 
el? Egytized ötvözet és kilenctized tiszta fém. Legyen egy felügyelő, aki nyomon követi és 
ellenőrzi a gyártási folyamatot, én is ezt akarom: de az állam szerepe nem léphet ezen túl.

Amit a pénzről mondtam, ugyanazt mondom egy sor más szolgáltatásról, amelyeket 
eddig, helytelenül, a kormányzat kezében hagytak: az utakról, a csatornákról, a dohány
árukról, a postáról, atelegráfról, a vasútról stb. Megértem, elfogadom, sőt követelem, hogy 
az állam a szükséges mértékben kapcsolódjon be minden nagy, közhasznú beruházásba; 
mindazonáltal nem látok rá semmilyen okot, hogy az állam kezében maradjanak azután is, 
hogy a köz rendelkezésére állnak. Az ilyen jellegű koncentráció, véleményem szerint, a 
jogkörök ténylegesen mértéktelen kiszélesedését eredményezné. 1848-ban kértem, hogy 
az állam hozzon létre országos bankokat, hitel-, segély- és biztosítási intézeteket, építsen 
vasutakat: de soha meg nem fordult a fejemben, hogy az államnak a létrehozás végeztével 
továbbra is, örök időre meg kell maradnia bankárnak, biztosítótársaságnak, szállítónak stb. 
Természetesen nem hiszem, hogy a népoktatást meg lehet szervezni a központi hatalom 
óriási erőfeszítése nélkül, de továbbra is az oktatás szabadságának szószólója maradok, 
mint ahogy a többi szabadságjogé is.5 Azt akarom, hogy az iskolát ugyanolyan radikálisan 
válasszák el az államtól, mint magát az egyházat. Legyen egy számvevőszék, sőt legyen 
egy nyilvántartó iroda is, ahol összegyűjtik, ellenőrzik, majd megfelelő időben továbbadják 
mindazokat a tudnivalókat, mindazokat az üzletkötéseket és pénzügyi műveleteket, amelyek 
a köztársaság egész területén végbemennek. De miért kellene minden bevételnek és minden 
kiadásnak keresztülmennie egy kincstárnok, egyetlen bevételező vagy kifizető, egyetlen 
államminiszter kezén, ha az állam feladatköréből fakadóan kevés vagy semmilyen szolgál
tatást sem végez, minimális vagy semmilyen kiadásai nincsenek?6 ... És valóban szükség- 
szerű lenne, hogy a bíróságok a központi hatalomtól függjenek? Jól tudom, az igazságszol
gáltatás mindenkor a fejedelmek legfőbb joga volt, de ez a joguk az isteni jog maradványa; 
nem követelheti magának sem egy alkotmányos uralkodó, s még kevésbé egy, az általános 
szavazati jog alapján megválasztott vezető. Attól kezdve, hogy a jog eszméje visszanyerte 
emberi eredetét, s mint ilyen uralkodóvá vált a politikai rendszer felett, a magisztratúrák 
függetlensége szükségszerű következmény. Képtelenség, hogy az igazságot a központi 
vagy szövetségi hatalom jogkörének tekintsük; nem képzelhető el másként, mint hogy az 
állampolgárok átruházzák e jogukat a községi-városi hatalomra, legfeljebb a tartományi 
hatalomra. Az igazság az emberhez tartozik, és semmiféle államérdek nem idegenítheti el 
tőle. -  Nem tekintem kivételnek e szabály alól a háborús szolgálatot sem: a hadseregek, a 
raktárak, az erődítmények csupán háború idején és kifejezetten háborús feladatkörrel
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kerülhetnek szövetségi hatalmi hatáskörbe; egyébként a katonák és a fegyverek a helyi 
hatalmak rendelkezésébe tartoznak.7

Egy rendszer szerint megszervezett társadalomban mindennek folytonos növekedésben 
kell lennie: a tudománynak, az iparnak, az értékteremtő munkának, a közegészségügynek, 
s ugyanez áll a szabadságra és az erkölcsre. A mozgás, az élet egy pillanatra sem állhat 
meg. E mozgás legfőbb szervezete, az állam folytonos cselekvésben van, hiszen szüntele
nül új szükségleteket kell kielégítenie, új kérdéseket kell megoldania. Első mozgatói és 
legfőbb irányítói szerepe tehát szakadatlanul érvényesül, cselekvései ezzel szemben soha 
nem ismétlődnek. Ő a haladás legfőbb kifejezője. Mert mi történik, ha leragad az általa 
létrehozott szolgáltatások mellett, ha enged a harácsolás kísértésének? Majd mindenütt 
láthatjuk és láthattuk a múltban is az eredményt. Alapítóból működtetővé válik; megszűnik 
a közösség megtermékenyítő, irányító, gazdagító, szabad működést biztosító szellemének 
lenni: hatalmas részvénytársasággá válik, amely hatszázezer alkalmazottat és hatszázezer 
katonát foglalkoztat, tevékenysége mindenre kiterjed, s ahelyett, hogy a nemzet segítségére 
lenne, ahelyett, hogy az állampolgárokat és a közösségeket szolgálná, elnyomja őket és 
megfosztja mindenüktől. Hamarosan feltűnik ebben a rendszerben a korrupció, a hűtlen 
kezelés, az erkölcsi züllés; minthogy elsősorban saját fennmaradása, jogainak kiterjesztése, 
szolgáltatásainak megsokszorozása és költségvetésének növelése foglalkoztatja, a hatalom 
gyorsan szem elől veszti igazi szerepét, önkénybe és mozdulatlanságba fullad, a társadalom 
szenved, és a nemzet, történelmi törvényével ellentétben, hanyatlásnak indul.

Az államok fejlődési folyamatában a hatalom és a szabadság logikailag és időrendben 
váltja egymást; az első folytonosan gyengül, míg a második erősödik; a hatalom kifejezője, 
a kormányzat szinte észrevehetetlenül alárendelődik a szabadság képviselőinek, illetve 
szervezeteinek, vagyis: a központi hatalom a községek képviselőinek s a községi hatalom 
a lakosoknak; s ily módon a szabadság igyekszik mindenre kiterjedni, a hatalom pedig a 
szabadság szolgálójává válni, s a szerződés alapelve lép minden közügyben az uralmi 
alapelv helyére.

Ha a fentiek igazak, nem kétséges a következmény: a dolgok természetéből és az 
alapelvek játékából fakadóan a hatalomnak fokozatosan vissza kell vonulnia, s helyébe 
mindenütt a szabadságnak kell lépnie, mégpedig oly módon, hogy e két erő kövesse 
egymást és soha ne ütközzön. A társadalom alkata szerint haladó, ami azt jelenti, hogy 
fokozatosan egyre liberálisabb, de ez a megszabott út csak úgy járható végig, ha olyan 
rendszer működik, amelyben a kormányzati hierarchia nem telepszik rá a társadalomra; 
ellenkezőleg, annak alapjára épül, vagyis szövetségi rendszerben. Ebben áll minden alkot
mányozási tudomány három javaslatba sűrítve. íme:

1. közepes nagyságú, egymástól kölcsönösen független csoportokat kell létrehozni, s 
egy szövetségi egyezménnyel egyesíteni őket;

2. az egyes szervezetek különválasztását kimondó törvény alapján minden szövetkezett 
államban létre kell hozni a kormányzatot -  vagyis: a hatalmon belül szét kell választani 
mindent, ami szétválasztható, definiálni kell mindent, ami definiálható, különféle szervezetek 
és funkcionáriusok között feloszlatni mindazt, amit szétválasztottak és definiáltak; semmit 
nem szabad osztatlanul hagyni; a közigazgatást a nyilvánosság és az ellenőrzés valamennyi 
eszközével kell körülvenni;

3. a szövetkezett államokat, tartományi, illetve községi hatalmakat nem szabad elnyelnie 
egy központi hatalomnak, ellenkezőleg, ez utóbbi jogkörét a fő kezdeményező, a kölcsönös 
garanciát és felügyeletet biztosító szerepkörre kell redukálni; rendeletéi csakis a szövetkezett
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kormányok és az általuk kinevezett tisztségviselők ellenjegyzésével lépjenek hatályba, mint 
ahogy az alkotmányos monarchiában is minden királyi kezdeményezésű törvény csak 
valamely miniszter aláírásával emelkedik érvényre.

Nyilvánvaló, hogy a hatalom szétválasztása, ahogyan például az 1830-as alkotmányban 
is történt, szép és nagy hatású alkotás, de gyerekes dolog, ha csupán a kabinet tagjaira 
vonatkoztatjuk. Egy ország kormányzását nem hét vagy nyolc választott, a parlamenti 
többséghez tartozó, az ellenzéki kisebbség által bírált személy között kell megosztani, 
hanem tartományok és községek között: ennek hiányában a politikai élet a központ javára 
elhanyagolja a csatolt részeket, s a vízfejűvé duzzadt nemzet a romlás útjára lép.

A szövetségi rendszer minden nemzetre és minden korszakban alkalmazható, minthogy 
az emberiség minden generációja és minden faja haladó, s minthogy a szövetkezés 
politikája, ami elsősorban a haladás politikája, lényegénél fogva a kívánt időpontban kész 
úgy kezelni minden önkényuralomban és leépülő centralizációs rendszerben élő népet, 
ahogy az adott szellemi és erkölcsi állapotának megfelel.

GAZDASÁGI SZENTESÍTÉS:
A MEZŐGAZDASÁGI-IPARI SZÖVETSÉG

Még nem mondtunk el mindent. Bármily cáfolhatatlan a szövetségi alkotmány a maga 
logikájában, s bármily garanciákat is hordoz a megvalósítás módjában, nem tud önmagában 
megállni, ha a közgazdaságban nem jelentkeznek szüntelenül az oldódás jegyei. Másként 
fogalmazva, a politikai jognak szüksége van a gazdasági jog ellenerejére. Ha a javak 
termelése és elosztása ki van szolgáltatva a véletlenszerűségnek; ha a szövetségi rend 
csupán a tőkés és merkantilista anarchia támogatására szolgál; ha e hamis anarchia 
hatására a társadalom két osztályra bomlik: a tulajdonos-tőkés-vállalkozók osztályára és a 
bérmunkás proletárok osztályára, amelyek közül az első gazdag, a második szegény -  ekkor 
a politikai felépítmény instabil marad. A legnépesebb és legszegényebb osztály, a munkás- 
osztály végső soron a kiábrándulás martalékává válik; a dolgozók szövetkezni fognak a 
burzsoák ellen, a burzsoák pedig a munkások ellen; és ha a nép az erősebb, az államszö
vetség egységes demokráciává, ha a burzsoázia diadalmaskodik, alkotmányos monarchi
ává torzul.

Mint az előző fejezetben kifejtettük, az erős kormányok, a publicisták csodálatának tárgyai, 
éppen ennek a feltételezhető társadalmi háborúnak a megakadályozására alakultak; e 
publicisták szemében az államszövetség olyan rozoga építmény, amely képtelen megvédeni 
a hatalmat a tömegek agressziójától, azaz a kormány vállalkozásait a nemzet jogaitól. Mert, 
ismételten leszögezzük, hogy ne legyen e tárgyban félreértés, minden felépített erőd, s az 
egész hadsereg sokkal inkább belső, mint külső célokat szolgál. Ha az állam küldetése az, 
hogy a társadalom kizárólagos urává legyen, s a népek sorsa, hogy eszközül szolgáljanak 
vállalkozásához, akkor el kell ismernünk, a szövetségi rendszer nem állja az összehasonlítást 
az egységes rendszerrel. Itt a központi hatalom függősége, a sokaság pedig megosztottsá
ga miatt nem képes semmit sem tenni a közszabadság ellen. A svájciak a Merész.Károly 
felett aratott győzelmüket követően sokáig Európa legnagyobb katonai hatalmával rendel
keztek. De, mert -  mint bebizonyították -  a külfölddel szemben önmagukat megvédeni 
képes, ám hódításokra és államcsínyekre alkalmatlan államszövetségbe tömörültek, békés, 
más államokra a legkevésbé sem veszélyes köztársaságot alkotnak, A német államszövet
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ségnek, amely a Császárság nevet viseli, ugyancsak megvoltak a maga dicső századai; ám 
a császári hatalom nem rendelkezett sem stabilitással, sem központtal, így az államszövet
ség súlyos sebeket szenvedett, szétesett, s a nemzeti eszme kompromittálódott. A német- 
alföldi államszövetség viszont távol tartotta magát a központosított hatalmaktól; az itáliai 
államszövetségről nem is kell szót ejtenünk. Igen, ha a civilizáció, a társadalmak gazdasági 
feladata a régi időkből származó status quo fenntartása lenne, a népek többre mennének a 
birodalmi egységgel, mint a szövetkezéssel.

De minden jel arra mutat, hogy az idők megváltoztak, s hogy az eszmék forradalmát -  
annak törvényes következményeként -  az érdekek forradalmának kell követnie. A XX. század 
meg fogja nyitni a szövetkezések korát,8 s az emberiség újra kezdi majd ezeréves purgató- 
riumát. Az igazi megoldásra váró probléma valójában nem a politika, hanem a gazdaság 
problémája. Ez utóbbi megoldása érdekében javasoltuk, barátaim és én, 1848-ban február 
forradalmi müvének folytatását. A demokrácia hatalmon volt; az Ideiglenes Kormánynak 
csak cselekednie kellett volna a siker érdekében; s ha a forradalom már megvalósult a munka 
és a gazdaság szférájában, semmiféle nehézséget nem jelentett volna végbevitele a kor
mányzati szférában. A centralizáció, amit később szét kellett volna zúzni, az adott pillanatban 
hatalmas segítséget jelentett. Mellesleg, ebben a korszakban e sorok íróját kivéve, aki már 
1840-től anarchistának vallotta magát, szinte senki nem gondolt az egység elleni fellépésre 
és a szövetségi rendszer követelésére.

A demokratikus előítélet másként határozott. A régi iskola politikusai azt támogatták és 
támogatják ma is, hogy a társadalmi forradalom végigvitele során a kormányzatnál kell 
kezdeni, s csak ezután, mintegy mellesleg kell foglalkozni a munkával és a tulajdonnal. És 
a demokrácia, miután kiszorította a burzsoáziát és elűzte az uralkodót, visszaadta megbíza
tását, és bekövetkezett, aminek be kellett következnie. Jött a császárság, és némaságba 
kényszerítette ezeket a tervet nélkülöző fecsegőket; a gazdasági forradalom az 1848-as 
aspirációkkal ellentétes értelemben zajlott le, a szabadság veszélybe került.

Alaptalan a félelem, hogy a szövetség ürügyén most majd megkísérlem felvázolni a 
gazdaságtudomány egész tablóját, menüszerűen feltálalva, hogy mit kellene tenni ebben az 
eszmerendszerben. Egyszerűen csak annyit mondok, hogy a politikai rendszer megrefor
málása után a szövetségi kormánynak szükséges kiegészítésként egy sor reformot kell 
hoznia a gazdasági rendszerben: íme két szóban, mi e reformok lényege.

Ahogy politikai szempontból két vagy több független állam területeinek kölcsönös garan
tálása vagy szabadsága védelme érdekében szövetkezhet egymással, ugyanúgy szövet
kezni lehet egymás kereskedelme és ipara kölcsönös védelme érdekében, ezt nevezik 
vámuniónak. Szövetkezni lehet a kapcsolattartást biztosító hálózat, vagyis utak, csatornák, 
vasutak kiépítése és fenntartása érdekében, hitel- és biztosítási szervezet létrehozása és 
fenntartása érdekében stb. Ezeknek a különleges szövetkezéseknek az a céljuk, hogy 
kivonják a szerződő felek állampolgárait mind a belső, mind a külső tőkés és bankkizsák
mányolás hatásai alól; összességükben ezek az általam mezőgazdasági-ipari szövetkezé
seknek nevezett tömörülések ellenerőt képviselnek a ma uralkodó nagytőkével szemben.

Nem kívánok e témakörben részletesebb fejtegetésbe bonyolódni. A nagyközönség, 
amely az elmúlt tizenöt évben valamennyire figyelemmel kísérte munkáimat, tudja, mit akarok 
mondani. Az ipari és feudális nagytőke célja az, hogy a közszolgáltatások monopolizálásá- 
val, az oktatás-nevelés privilégiumával, a munka széttagolásával, a tőke utáni kamattal, az 
egyenlőtlen adórendszerrel stb. politikai jogfosztottságba kényszerítse a tömegeket, gazda
sági szolgaságba vagy bérmunkási állapotba kényszerítse őket, egyszóval a feltételek és a
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javak egyenlőtlenségének fenntartására törekszik. A mezőgazdasági-ipari szövetkezés ez
zel szemben arra törekszik, hogy mindjobban közelítsen az egyenlőséghez a szervezeti 
felépítésben, mind alacsonyabb árért biztosítsa a közszolgáltatásokat, megtörve az állam 
egyeduralkodói szerepét; közelítsen az egyenlőséghez a hitel és a biztosítási rendszer 
kölcsönösségi alapra helyezésével, az adók egyenlő megosztásával, a munka és az 
iskolázás biztosításával, a munkafolyamatok olyan kombinálásával, ami lehetővé teszi 
minden munkás számára, hogy ipari szakmunkássá és művésszé, vezető munkássá váljon.

Egy ilyen forradalom nyilvánvalóan nem lehet sem egy burzsoá monarchia, sem egy 
egységes köztársaság műve, csupán egy államszövetségé. Nem függ sem egyoldalú vagy 
jótékonysági szerződéstől, sem a jótékonysági intézményektől; egyedül a kölcsönös és 
csere alapú szerződés velejárója.9

Az ipari szövetkezés önmagában vett eszméje csupán a politikai szövetkezés kiegészítője 
és szentesítése; legfényesebb igazolását a gazdasági elvektől nyeri. Ez a kölcsönösség 
elveinek, a munkamegosztásnak és a gazdasági szolidaritásnak az a legmagasabb fokú 
kifejeződése, amit a népakarat államtörvénnyé transzformált.

Legyen szabad a munka; a hatalom, amely sokkal halálosabb veszélyt jelent a munkára 
nézve, mint a közösségiség, óvakodjon a beavatkozástól: megfelelő pillanatban avatkozzék 
csak be. De az iparágak testvérek; egymás részei; ha az egyikük szenved, abba a többi is 
belesápad. Szövetkezzenek hát, nem azért, hogy elnyeljék egymást vagy összemosódja
nak, hanem hogy kölcsönösen garantálják egymásnak a virágzás valamennyiük számára 
azonos feltételeit, melyeket senki sem tehet saját monopóliumává. Egy ilyen szerződés 
létrehozásával nem éri sérelem szabadságukat; ellenkezőleg, az újabb biztosítékokat és erőt 
nyer. Ugyanaz lesz velük a helyzet, mint az államban a hatalom különböző fajtáival, vagy 
mint az állat különféle szerveivel, melyek szétválasztásából, elkülönítéséből fakad a hatalom 
és a harmónia.

Mily csodálatos, a zoológia, a politikai gazdaságtan és a politika egyöntetűen ugyanazt 
mondják nekünk: először is azt, hogy az a legtökéletesebb, a szervei által leginkább szolgált, 
következésképpen a legaktívabb, a legintelligensebb, az uralomra legalkalmasabb állat, 
amelynek képességei és testrészei a legjobban specializáltak, csoportosítottak és össze
hangoltak; másodszor, hogy az a legtermékenyebb, a leggazdagabb, a vízfejűség és az 
elszegényedés ellen leginkább biztosított társadalom, amelyben a lehető legjobban osztják 
el a munkát, a verseny a legteljesebb, a csere a legtörvényesebb, a forgalom a legrendsze
resebb, a munkabér a legigazságosabb, a tulajdon a legegyenlőbb, s minden iparág a lehető 
legtöbb biztosítékot élvezi a többiek segítségével; harmadszor, hogy az a legszabadabb, a 
legerkölcsösebb kormányzat, amelyben a legjobban megosztott a hatalom, a legjobban 
tagolt a közigazgatás, ahol a legnagyobb tiszteletben tartják a csoportok függetlenségét, és 
ahol a tartományi, kantonális és községi hatalmakat a leghatékonyabban szolgálja a köz
ponti hatalom; és mindez egy szóval a szövetségi kormányzás.

Amint a monarchikus vagy önkényuralmi elv első szükségszerű következménye a magá
hoz csatolt csoportok beolvasztása vagy bekebelezése, más szavakkal a közigazgatás 
centralizálása, amit ezen túlmenően a politikai háztartás közösségiségének is nevezhetünk; 
második szükségszerű következménye a hatalom osztatlansága, másként mondva az 
abszolutizmus; harmadik szükségszerű következménye az ipari és földbirtoki hűbérrend
szer; ugyanúgy a lényegénél fogva liberális szövetségi elv első szükségszerű következmé
nye a csatlakozott helységek közigazgatási függetlensége; második szükségszerű követ
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kezménye a hatalom szétválasztása minden szuverén államban; harmadik szükségszerű 
következménye a mezőgazdasági-ipari szövetség.

Az ilyen alapokon felépített köztársaságban, bizton mondhatjuk, a szabadság hatékony
sága megtöbbszöröződik, a hatalom pedig minimálisra csökken. Az első valójában az 
állammal együtt növekszik, azaz megsokszorozódik a szövetségek számának növekedé
sével; a második fokozatosan csökken, s teljes formájában csak a családokban marad fenn, 
ahol viszont a hitvesi és a szülői szeretet mérsékli hatását.

Kétségtelen, e nagy törvények felismeréséhez csak hosszú és fájdalmas tapasztalatok 
alapján lehetett eljutni; fajunknak talán szüksége is volt rá, hogy mielőtt eljut a szabadsághoz, 
keresztülmenjen a szolgaság különböző fokozatain. Minden kornak a maga eszméit és 
minden korszaknak a megfelelő intézményeket.

Most eljött az idő. Egész Európa fennhangon követeli a békét és a leszerelést. És mintha 
egy ilyen nagy jótétemény biztosítéka tőlünk függne, Franciaország felé fordul a várakozás, 
nemzetünktől várják a jelet az általános boldogságra.

A fejedelmek és a királyok, betű szerint értelmezve, letűnt korokat idéznek: mostanra már 
alkotmányosítottuk őket; és közel a nap, amikor már csupán szövetségi elnökök lesznek. 
És ez az arisztokráciák, a demokráciák, mindenféle kráciák, a nemzetek rákfenéi, a szabad
ság madárijesztői végét jelenti. Vajon ennek a demokráciának, amely liberálisnak hiszi 
magát, de nem képes másra, mint hogy átkokat szórjon a föderalizmusra és a szocializmus
ra, ahogy 93-ban atyáink tették, van egyáltalán fogalma a szabadságról? A próbatételnek 
határidőt kell szabni. Már elkezdtük az érvelést a szövetségi szerződés mellett; feltételezem, 
nem kérünk sokat a szellemi tompultságba süllyedt mai nemzedékektől, ha azt kérjük, jelölje 
ki a szabadsághoz visszavezető utat, amely elháríthatja fejük fölül a közeledő kataklizmát.

Ami engem illet, akit egy bizonyos sajtó igyekezett elhallgattatni, hol a körülöttem támasz
tott kiszámított némasággal, hol torzításokkal és szitkokkal, kihívásként odavethetem ellen
feleimnek:

minden gazdasági eszmém, amelyek kimunkálásán huszonöt éve dolgozom, összefog
lalható ebben a három szóban: mezógazdasági-ipari szövetkezés; 
minden politikai nézetem hasonlóan tömör formulában összegezhető: politikai szövetke
zés avagy decentralizáció;
és minthogy eszméimet nem kívánom sem párteszközökként, sem személyes ambícióim 
kielégítésére használni, minden jelen- és jövőbeli reményem kifejezhető e harmadik 
fogalommal, amely a másik kettő szükségszerű következménye: progresszív szövetke
zés.
Felhívok mindenkit, hogy tegyen ennél tisztább, nagyobb hatású és egyúttal nagyobb 

mérsékletről tanúskodó hitvallást; továbbmegyek: felhívom a szabadság és a jog minden 
barátját, cáfolják meg e nézeteket.

VÉGKÖVETKEZTETÉS

[...] Mind ez idáig a föderalizmus a szétesés eszméjét idézte fel az emberek gondolkodásá
ban; korunk feladata, hogy politikai rendszerként számoljunk vele.

a) Az államszövetséget vagy más néven államot alkotó csoportok maguk is államok, 
amelyek teljes önállósággal, saját törvényeik szerint kormányozzák magukat, szolgáltatnak 
igazságot és intézik az adminisztrációs ügyeket;
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b) az államszövetség célja, hogy egy kölcsönös garanciát biztosító szerződésben tömö
rítse őket;

c) valamennyi szövetkezett állam kormányzatát a hatalom szétválasztásának alapján 
szervezik meg; bázisul a törvény előtti egyenlőség és az általános szavazati jog szolgál.

íme az egész rendszer. Az államszövetségben a politikai testületet alkotó egységek nem 
egyének, állampolgárok vagy alattvalók, hanem a természettől a priori adott csoportok, 
melyek átlagos nagysága nem haladja meg egy néhány száz négyzetmérföldnyi terület 
népességének nagyságát. Ezek a csoportok maguk is kis államok, amelyek a szövetség 
védelme alatt demokratikusan szerveződtek meg, s amelyeknek a családfők vagy az 
állampolgárok az alapegységei.

Az ily módon felépített szövetség egymaga megoldja az elméletben és a gyakorlatban 
egyaránt a szabadság és a hatalom összhangba hozásának problémáját, mindegyiknek 
biztosítja tényleges szerepét, valódi hatáskörét és a teljes kezdeményezési szabadságot. 
Következésképpen önmagában garantálja, az állampolgár és az állam sérthetetlen tisztelet
ben tartásával a rendet, az igazságot, a stabilitást, a békét.

Elsősorban, mert a szövetségi hatalom, amely ez esetben a központi hatalom, a nagy 
közösség szerve, nem olvaszthatja magába az egyéni, testületi és helyi szabadságjogokat, 
amelyek nála korábbiak, hisz ezek hívták életre, s ezek az egyetlen támaszai, sőt mi több, 
saját alkotmányuk és az általuk a központi hatalomnak adott alkotmány révén felette állnak.10 
Ettől kezdve nem kell számolni a felfordulás kockázatával; a politikai akciók csupán a 
személyi állomány megújítására irányulhatnak, nem pedig rendszerváltásra. Biztosítani lehet 
a sajtó- és szólásszabadságot, a szabad szövetkezést, a szabad gyülekezést, el lehet törölni 
a politikai rendőrség minden fajtáját, hiszen az államnak nincs oka bizalmatlanságra az 
állampolgárokkal szemben, s az állampolgároknak sincs okuk bizalmatlanságra az állammal 
szemben. Az állam hatalombitorlása lehetetlen, az állampolgárok felkelése pedig hatástalan 
és céltalan. A jog válik minden érdek sarkpontjává, sőt államérdekké; a sajtó lényege és a 
véleményformálás mindennapi kenyere lesz az igazság.

Nem kell tartani a vallási propagandától, a klerikális agitációtól, a miszticizmus magával 
ragadó hatásától, a szekták fertőzésétől. Az egyházak legyenek ugyanolyan szabadok, mint 
a véleményalkotás, a hit; az egyezmény biztosíthatja számukra a szabadságot, nem kell 
félniük az erkölcsi károkozástól. Az államszövetség beburkolja, a szabadság ellensúlyozza 
hatásukat: ha minden állampolgár ugyanannak a hitnek a követője, ugyanaz a vallási 
buzgóság lelkesíti is, hite nem fordíthatja szembe jogaival, lelkes vallási buzgalma nem 
kerekedhet felül szabadságán. Képzeljünk el egy föderalizált Franciaországot, s szertefoszlik 
azonnal az a katolikus túlbuzgóság, amelynek ma tanúi vagyunk. Ezen túlmenően a 
szabadság eszméje behatol az egyházba is, amely kénytelen beérni a neki biztosított 
szabadsággal, sőt bevallani, hogy ő sem tud ennél többet adni az embereknek.

Az államszövetség lehetőséget ad az egész nép magas színvonalú képzésére, s így 
bebiztosíthatjuk magunkat a tömegek tudatlansága ellen, ami lehetetlen, sőt önellentmondás 
az egységes rendszerben.

Egyedül az államszövetség képes a dolgozó osztályok szükségleteinek és jogainak 
kielégítésére, a munka és a tőke közötti összhang, az egyesületek, az adó, a hitel, a tulajdon, 
a bér problémájának megoldására. A gyakorlat bebizonyította, hogy a könyörületesség 
törvénye, a jótékonykodás szabálya s az emberbarátság különféle intézményei ezen a 
területen alapvetően tehetetlenek. Marad tehát a gazdaságpolitikában és a kormányzásban 
egyaránt uralkodó igazságosság mint eszköz; marad tehát a kölcsönös és csere alapú
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szerződés. Mert mit mond, mit parancsol nekünk a szerződésben kifejeződő igazságosság? 
Azt, hogy mindenütt, ahol az iparban, a hitel- és biztosítási, illetve közügyekben garanciákra 
van szükség, a monopólium elvét a kölcsönösség elvével helyettesítsük. Könnyen megva
lósítható ez a szövetségi rendszerben, viszont ellentétben áll az egységes kormányzatok 
elvével. Az adók csökkentése és arányos elosztása sem érhető el az erős elnyomásra épülő 
rendszerekben, mert az adók csökkentését és egyenlő megosztását az adók decentralizá
lásával kellene kezdeni; másként az államadósság soha nem számolható fel, sőt folyama
tosan növekszik, kisebb vagy nagyobb mértékben, akár egységes köztársaságról, akár 
burzsoá monarchiáról van szó; a külpiac, amelynek gazdagítania kellene a nemzetet, a belső 
piac megkötöttségei miatt nem tud ilyen hatást kifejteni, e megkötöttség viszont a hatalmas 
illetékekből fakad;11 az értékek, az árak és a bérek soha nem rendeződhetnek az ellenséges 
környezetben, ahol a spekuláció, a nagykereskedelem és a kiskereskedelem, a bank és az 
uzsora növekvő mértékben telepszik rá a munkára. Végül, ilyen körülmények között a 
munkásszövetség is utópia marad, mert az állam nem érti meg, hogy a közszolgáltatásokat 
nem neki magának és nem magán- vagy korlátolt felelősségű társaságoknak kell elvégez
niük, hanem felelős és szolidáris munkástársulásoknak kell átalányért bérletbe adni. Nem 
kell, hogy a hatalom beleavatkozzon a munka és a közügyek kérdésébe, nem kell az ipar 
és a kereskedelem ösztönzése, nem kell több szubvenció, koncesszió, hitel és kölcsön, 
borravaló, nincs szükség haszonélvezetre vagy ipari járadékra, sem üzérkedésre: milyen 
rendszertói várhatunk ehhez hasonló reformokat, ha nem a szövetségi rendszertől?

Az államszövetség a legszélesebb értelemben kielégíti a demokratikus törekvéseket és a 
burzsoá-konzervatív érzelmeket, bár ez a két elem minden más rendszerben összeegyez
tethetetlen. És hogyan? A politikai-gazdasági garanciarendszerrel, ami a föderalizmus 
legfelső fokú kifejeződése. A saját törvényéhez, vagyis a középbirtokhoz, a tisztes közép
szerűséghez, a vagyonok nagyságának egyre határozottabb egymáshoz közelítéséhez, az 
egyenlőséghez visszatérő Franciaországnak, a szellemét és erkölcseit visszanyert Francia- 
országnak, ha az egymás szuverenitását kölcsönösen garantáló csoportosulások alapján 
épül fel, nincs többé semmi félnivalója sem a kommunista áradattól, sem dinasztikus 
invázióktól. A sokaság ettől fogva képtelen tömegével eltaposni a közszabadságot, s 
ugyanígy képtelen magához ragadni vagy elkobozni a tulajdonokat. Mi több, ő maga válik 
a föld és a tőkék feudalizálásának legfőbb gátjává, ami végzetszerű törekvése minden 
egységes hatalomnak. Amíg a városlakó a földbirtokot csupán a jövedelem forrásának 
tekinti, a földet megművelő paraszt önmagában is értéknek tartja: éppen ezért a birtok soha 
nem lehet teljesebb és biztosítottabb, mint amikor a folyamatos és jól elrendelt felosztás 
alapján közeledik az egyenlőséghez, a szövetkezéshez. Nem kell burzsoázia és nem kell 
demokrácia; csak állampolgárok kellenek, ahogy 1848-ban is követeltük: vagy nem ez a 
forradalom végső szava? Hol lehet megvalósítani ezt az eszmét, ha nem a föderalizmusban? 
Bármit is mondtak erről 93-ban, a szövetségnél semmi sem kevésbé arisztokratikus és nem 
régibb; és be kell vallani, semmi sem közönségesebb.

Szövetségi hatalom fennállása esetén egy nagy nép politikája ugyanolyan egyszerű, mint 
rendeltetése. Teret adni a szabadságnak, munkát és jólétet biztosítani mindenkinek, ápolni 
a tudást, erősíteni az öntudatot -  ez kell befelé; kifelé pedig példát kell mutatni. Egy 
szövetségbe tömörült nép a béke érdekében megszervezett nép; mit kezdenének a hadse
regekkel? A katonai szolgálat a csendőrségi szolgálatra, a vezérkari alkalmazottakra és a 
raktár és erődítmények őrzését irányítókra redukálódik. Nincs semmi szükség sem szövet
ségekre, sem kereskedelmi egyezményekre: szabad nemzetek között elég a közös jog. Az
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egyszeri adó levonása és bizonyos, a szövetségi tanács által megvitatott esetekben kivetett 
adópótlék teljesítése után szabad kereskedelem: ennyi kell az üzleti ügyekhez; szabad 
mozgás és a lakóhely szabad megválasztása, tiszteletben tartva az egyes országok törvé
nyeit: ez kell a haza közösségére váró egyéneknek.

íme a föderalista eszme és levezetése. Tegyük még hozzá, hogy az átmenet olyan 
észrevehetetlen lehet, ahogy csak akarják. A despotizmus kiépítése nehéz, fenntartása 
keserves; de mindig könnyű, hasznos és törvényes visszatérni a szabadsághoz.

A francia nemzet tökéletesen készen áll erre a reformra. Régóta hozzászokott a legkülön
félébb megpróbáltatásokhoz és a nehéz terhiekhez, ezért kevéssé követelőző; akár tíz évet 
is vár az új építmény befejezésére, ha azt látja, hogy minden évben elkészül egy emelete. 
Hagyományaival sem áll ez ellentmondásban: tisztítsátok meg a régi monarchiát a kasztok 
közötti különbségektől és a feudális jogoktól; Franciaország, a maga tartományi államaival, 
szokásjogaival és polgáraival nem más, mint egy kiterjedt konföderáció, Franciaország 
királya pedig egy köztársasági elnök. A centralizációt a forradalmi harc hozta számunkra. 
Ebben a rendszerben az egyenlőség védhető volt, legalább az erkölcsökben; ellenben a 
szabadság fokozatosan csökkent. Az ország földrajzi adottságai ugyancsak megkönnyítik 
az átalakulást: tökéletesen csoportosított és behatárolt fő körzetei, amelyek csodálatosan 
alkalmassá tették az egységre, mint azt túl sokszor is tapasztalhattuk, szerencsére éppígy 
megfelelnek a szövetkezésnek is, a három tengerbe ömlő folyó által határolt völgyek 
függetlenségének köszönhetően. Először a tartományoknak kell hallatniuk szavukat. A 
fővárosból szövetségi várossá átalakuló Párizs semmit sem veszít ezzel az átalakulással; 
ellenkezőleg, új és jobb létformát talál. A provinciákra gyakorolt szívó hatása következtében, 
ha szabad így fogalmaznom, erősen hajlamossá válik a szélhűdésre: a kevésbé terhelt, 
kevésbé gutaütéses hajlamú Párizs szabadabb lesz, többet tud nyerni és többet is tud adni. 
A tartományok gazdagsága és aktivitása egész Amerikánál nagyobb piacokat biztosít 
termékei számára, s a valódi üzletekben visszanyeri mindazt, amit parazitizmusa visszaszo
rulása következtében elveszített; lakosainak vagyona és biztonsága nem ismer többé 
hullámzásokat.

Bármilyen lesz is a Franciaország sorsát kezében tartó hatalom, merem állítani, nincs 
számára más követhető politika, más üdvözítő út, más eszme. Adjon tehát jelet az európai 
föderációk megalakítására; legyen szövetségesük, vezetőjük és modelljük, s dicsősége oly 
magasra szárnyal, hogy megkoronázza minden addigi dicsőségét.

Jegyze tek

1 J.-J. Rousseau elméletében, amit Robespierre és a jakobinusok is követtek, a társadalmi szerződés 
a törvényhozók fikc ió ja , s arra szolgál, hogy más módon okolja meg az állam kialakulását, illetve a 
kormányzat és az egyének kapcsolatait, mint az isteni jog, az atyai hatalom, illetve a társadalmi 
szükségszerűség. Ez a ká lv in is tá k tó l kölcsönzött elmélet 1764-ben haladást jelentett, mert az volt a 
célja, hogy egy ésszerű törvényre vezesse vissza mindazt, amit addig a természeti vagy vallási 
törvények folyományaként kezeltek. A szövetségi rendszerben a társadalmi szerződés több mint fikció; 
pozitív és tényleges egyezmény, amelyet valóban előterjesztettek, megvitattak, szavazásra bocsátottak 
és elfogadtak, s rendszeresen módosítanak a szerződő felek akarata szerint. A szövetségi szerződés 
és Rousseau, illetve a 93-asok szerződése közötti különbség a valóság és a feltételezés közötti 
különbségnek felel meg.

2 A svájci konföderáció huszonöt szuverén államból áll (tizenkilenc kantonból és hat félkantonból), 
s kétmiljió-négyszázezer lakosa van. Huszonöt alkotmány irányította tehát, amelyek egyenként hason
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latosak a mi 1791-es, 1793-as, 1795-ös, 1799-es, 1814-es, 1830-as, 1848-as, 1852-es alkotmányaink
hoz; ezen felül létezik egy olyan szövetségi alkotmány, amihez hasonlóra Franciaországban termé
szetesen nem találunk példát. Ennek az alkotmánynak a szelleme az alábbiakban idézett törvénycikkek 
összességének felel meg:

„2. törvénycikk: A konföderáció célja, hogy biztosítsa a külföldi hatalmakkal szemben a haza 
függetlenségét, hogy fenntartsa a belső rendet és nyugalmat, hogy támogassa a szövetkezettek jogait 
és szabadságát, s hozzájárulhasson közös virágzásukhoz.

3. törvénycikk: A kantonok önállóak, vagyis önállóságukat nem korlátozza a szövetségi hatalom, s 
mint ilyenek, gyakorolják mindazokat a jogokat, amelyeket nem utaltunk a szövetségi hatalom hatás
körébe.

5. törvénycikk: a konföderáció garantálja a kantonok területi épségét és szuverenitását a 3. 
törvénycikkben megfogalmazott határokon belül, alkotmányaikat, a nép szabadságát és jogait, az 
állampolgárok alkotmányos jogait, s azokat a jogokat és hatásköröket, amelyeket a nép a hatalmakra 
ruházott át."

Vagyis a konföderáció nem kifejezetten egy állam: szuverén és független államok tömörülése, 
amelyek egy kölcsönös garanciát biztosító szövetséget alkotnak. A szövetségi alkotmány sem az, amit 
Franciaországban chartán vagy alkotmányon értenek, vagyis az ország közjogainak kivonata; a ligába 
való tömörülés feltételeit, vagyis az államok jogait és kölcsönös kötelezettségeit az egyezmény 
tartalmazza. S végül, amit szövetségi hatalomnak neveznek, egyáltalán nem a kormány megfelelője: 
csupán egy olyan ügynökség, amit az államok hoztak létre azoknak a közös funkcióknak az ellátására, 
amelyekről az egyes államok lemondtak, s ily módon szövetségi hatáskörbe kerültek.

Svájcban a szövetségi hatalom a huszonöt kanton népei által választott tanácskozó testületből, s az 
e testület által kinevezett, héttagú végrehajtó tanácsból áll. A szövetségi tanácskozó testület és a tanács 
tagjainak megbízatása három évre szól; s minthogy a szövetségi alkotmány bármikor felülvizsgálható, 
jogaik és személyük bármikor visszavonható, illetve visszahívható. A szövetségi hatalom tehát, a szó 
szoros értelmében olyan megbízatás, amelynek ellenőrzése teljes egészében a megbízók kezében 
van, s hatásköre a megbízók szándéka szerint változik.

3 A szövetségi közjog számos nehéz kérdést vet fel. Például: vajon tagja lehet-e egy konföderáció
nak egy rabszolgatartó állam? Úgy tűnik, nem, mint ahogy egy abszolutista állam sem: a nemzet egy 
részének rabszolgasága egyben a szövetségi elv tagadása. Ilyen megvilágításban meglehetősen 
megalapozottnak tűnik a déli Egyesült Államok elválásra irányuló törekvése, hiszen nem áll szándé
kukban, legalábbis azonnal nem, hogy biztosítsák az emancipált fekete bőrűek számára a politikai 
jogok teljességét. Ugyanakkor meg kell állapítanunk, hogy Washington, Madison és az Unió többi 
alapítója más véleményen volt; a szövetségi szerződésben elfogadták a rabszolgatartó államok 
meglétét. Tény viszont, hogy napjainkban e természetellenes szövetség felbomlásának vagyunk tanúi: 
a déli államok a rabszolgatartás fenntartása érdekében egységes alkotmányra törekszenek, az észa
kiak pedig, a szövetség fenntartását tartva szem előtt, deklarálják a rabszolgák deportálását.

Svájc 1848-ban megreformált szövetségi alkotmánya az egyenlőség szellemében oldotta meg ezt 
a kérdést; a 4. törvénycikk kimondja: „a svájciak a törvény előtt egyenlőek. Svájcban nincsenek sem 
alattvalók, sem helyi, születési, személyi vagy családi előjogokkal rendelkezők.” Etörvénycikk hatályba 
lépésétől (amely megtisztította Svájcot minden arisztokratikus elemtől) datálódik az igazi szövetségi 
svájci alkotmány.

Érdekütközések esetében jogában áll-e a szövetkezett többségnek az egyezmény felbonthatatlan- 
ságával érvelve szembeszegülni a szeparatista kisebbséggel? A nemleges választ hangsúlyozta 
1846-ban a S underbund  a svájci többséggel szemben; ugyanígy vélekednek napjainkban az amerikai 
unió déli konföderáltjai, szemben az északi szövetkezett államokkal. Én úgy vélem, hogy a szeparáció 
teljesen jogos, amennyiben a kantonális önállóság olyan kérdéséről van szó, amit nem foglaltak bele 
a szövetségi szerződésbe.

4 Háromféle módon lehet törvényt értelmezni attól függően, hogy az erkölcsi lény nézőpontja, 
minősége a hívőé, a filo zó fusé  vagy az á llam po lgá ré .
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A törvény Istentől kapott parancsolat, amit egy kompetens hatalom közvetít az embernek; ez a 
teológia és az isteni jog definíciója.

A törvény a dolgok kapcsolatának kifejeződése', ez a filozófus definíciója, Montesquieu megfogal
mazásában. [Montesquieu írtaA törvények szellemében'. „A törvények a legszélesebb értelemben véve 
a dolgok természetéből fakadó szükséges kapcsolatok." (A szerk.)]

A törvény az emberi akarat egyeztetett alapszabálya (lásd De la Justice dans la Révolution et dans 
l ’Église, 8. tanulmány); ez a szerződés és a szövetkezés elmélete.

Minthogy az igazság egy, bár aspektusai változóak, e három definíció egymásba folyik, s lényegüket 
tekintve azonosaknak tekinthetők. De a belőlük fakadó társadalmi rendszer más és más: az első szerint 
az ember a törvény, illetve létrehozója vagy képviselője alávetettjének hirdeti magát; a harmadik 
esetben magáévá teszi a törvényt, és megfosztja minden hatalomtól, végzetszerűségtői, uralomtól. Az 
első formula a vallásos emberé, a második a panteistáé, a harmadik a republikánusé. Csupán ez utóbbi 
egyeztethető össze a szabadsággal.

5 Az 1848-as svájci szövetségi alkotmány szerint a konföderációnak jogában áll egy svájci egyetem 
létrehozása. Ezt az elképzelést erős támadások érték, mert sokan a kantonok szuverenitásának 
megsértését látták benne, s véleményem szerint helyes politikát követtek. Nem tudom, lett-e a tervnek 
folytatása.

8 Svájcban van egy szövetségi költségvetés, amellyel a szövetségi tanács rendelkezik, de ez csak 
a konföderáció ügyviteléhez használható, s nincs semmiféle kapcsolatban a kantonok és a városok 
költségvetésével.

7 Svájci szövetségi alkotmány, 13. törvénycikk: „A Konföderáció nem tarthat fenn állandó hadsere
get.” -Javaslom, az egységes köztársaság hívei gondolkodjanak el ezen a törvénycikken.

8 Egy korábbi munkámban (De la Justice dans la Révolution et dans l ’Église. 4. tanulmány, belga 
kiadás.) azt írtam, hogy az 1814-es esztendő megnyitotta Európának az alkotmányok korát. Az 
ellentmondás rögeszméje gúnyos megjegyzéseket csalt ki bizonyos emberekből, akik vaktában 
belekeveredtek a napi történelmi politikai zűrzavarokba, ügyekbe és intrikákba, jóllehet tudatlanságuk 
odáig terjed, hogy még századuk kronológiájával sincsenek tisztában. De pillanatnyilag számomra 
nem ez az érdekes. Az alkotmányok kora nagyon is reális, és megnevezése is igen találó, az Augustus 
által meghirdetett actiumi kwral való analógiára utal, melyről Augustus az Antonius felett Actiumnál a 
Jézus Krisztus születése előtti 31. évben aratott győzelmét követően beszélt. Ez a két kor, az actiumi 
kor (l'ere actiaque) és az alkotmányok kora közös annyiban, hogy mindkettő teljes megújulást hirdetett 
a politikában, a gazdaságpolitikában, a közjogban, a szabadságjogok és az általános társas jelleg 
megvalósítása területén. Mindkettő békekorszakot nyitott, s mindkettő jól mutatja, hogy a kortársak 
tudatában voltak a kibontakozó általános forradalomnak, s mindkettő tanúsítja, hogy a nemzetek 
vezetői ebben részt kívánnak venni. Csakhogy a császárság orgiája által megcsúfolt actiumi kor a 
feledés homályába hullt; még a nyomát is eltörölte a keresztény kor, amely másfajta, de csakugyan 
grandiózus módon ugyanazt az erkölcsi és népi megújulást kívánta jelezni. Hasonló lesz a helyzet az 
úgynevezett alkotmányok korával: Ugyanígy el fog tűnni a szövetségi és társadalmi korszak hatására, 
melynek mély és népi eszméje el kell hogy törölje 1814 burzsoá és megalkuvó eszméjét.

9 Egy egyszerű számítás is kimutatja ennek nyilvánvaló voltát. Egy szabad államban az átlagos 
képzési idő, amiben mindkét nem képviselőinek részesülniük kell, nem lehet kevesebb, mint tíz-tizen- 
két év, ami azt jelenti, hogy körülbelül a teljes lakosság ötödrészére terjed ki, azaz Franciaországban 
hét és fél millió egyénre, fiúra és lányra a harmincnyolcmillió lakosból. Az olyan országokban, mint 
például Amerika, ahol a házasságokban több a gyerek, ez az arány még nagyobb lehet. Hét és fél 
millió mindkét nembeli egyénnek kell tehát tisztességes, jóllehet egyáltalán nem arisztokratikus 
irodalmi, tudományos, erkölcsi és szakmai képzést nyújtani. Hányán járnak jelenleg Franciaországban 
közép- és felsőfokú oktatási intézményekbe? Guillard statisztikája szerint 127 474-en. A többiek, vagyis 
7 370 525 egyén arra ítéltetett, hogy soha nem léphet túl az elemi iskolán. De még azt sem végzik el 
valamennyien: a sorozóbizottságok évről évre növekvő számú írástudatlant regisztrálnak. Mit tennének 
a mi kormányzóink, kérdem én, ha meg kellene oldaniuk ezt a problémát, vagyis átlagos képzésben 
kellene részesíteniük 7 370 525 egyént azon a 127 474-en felül, akik jelenleg is iskoláztatásban
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részesülnek? Mit jelenthetne ebből a szempontból egy burzsoá monarchia egyoldalú egyezménye, 
egy paternalista birodalom jótékonysági szerződése, mire jutnának az egyház jótékonysági alapítvá
nyai, Malthus előrelátást sugalló tanítása vagy a szabad kereskedelemhez fűzött remények mire 
lennének jók? Belebukna ebbe önmagában minden közüdvi bizottság a legnagyobb forradalmi szigor 
mellett is. Ezt a célt csak a szakma tanulása és az iskolai képzés összekapcsolása által lehet elérni, 
ami minden tanulóból egyben termelőt csinál: ez pedig az általános szövetkezést tételezi fel. Nem 
ismerek nyomasztóbb feladatot a régi politika számára, mint ez.

10 A központi vagy szövetségi hatalom és a helyi vagy szövetkezett hatalmak kapcsolatát fejezi ki a 
költségvetés elosztása. Svájcban a szövetségi költségvetés alig egyharmadát teszi ki annak az 
összegnek, amit Svájc a politikai élet finanszírozására fordít; a másik kétharmad a kantonális hatalmak 
rendelkezésére áll. Ezzel szemben Franciaországban a központi hatalom rendelkezik szinte az ország 
összes erőforrásával; a központi hatalom szabályozza a bevételeket és a kiadásokat, magára vállalja, 
hogy bizottságok útján maga igazgassa a nagyvárosokat, magát Párizst is, így ezek községtanácsai 
gyakorlatilag névlegesekké válnak, emellett felügyeli a községi javak felhasználását.

11 Franciaország egy átlagos évben 30-35 millió hektoliter bort termel. Ez a mennyiség, kiegészítve 
az almaborral és a sörökkel, nem sokkal haladja meg azt a mennyiséget, amit 38 millió lakosa 
elfogyasztana, ha mindenkinek módja lenne eljutni Korinthoszba, vagyis meginnia osztályrészét a 
borból, a sörökből és az almaborból. Minek tehát külső piacot keresni, ha megvan a saját belső 
keresletünk? Ami még rosszabb, miután a belső piac az állami illetékek, a szállítási költségek, a 
különböző kényszerintézkedések stb. miatt némileg beszűkült, úgy vélték, külföldön lehet felvevőpia
cot találni. De a külföld csupán a luxusborokra vevő, nem érdeklik az átlagos borok, mert nem nagyon 
kedvelik vagy mert túl drágának tartják: s végül a termelő nyakán marad az áru, mert nincs rá vásárló 
sem belföldön, sem külföldön. A Gironde az Angliával fennálló kereskedelmi szerződés alapján arra 
számított, hogy öttel tudja helyezni a bort; jelentős mennyiséget exportáltak Londonba, ám azok vevőre 
várva a dokkokban maradtak. Keressék ennek az oly sokszor idézett anomáliának az okát, s rá fognak 
jönni, hogy ez egy olyan okcsoportra vezethető vissza, aminek közös gyökere az egységes rendszer.

(Fordította: Farkas Mária. A fordítás alapja: R J. Proudhon: Du Principe Fédératif. In: Oeuvres 
Completes deP.J. Proudhon. Paris, 1959. 318-331., 355-362., 543-551. o.)



MAX
STIRNER AZ EGYETLEN 

ÉS TULAJDONA
I. (Részletek)

1 . AZ ÖNÖSSÉG

„Nem szabadságra szomjúhozik-e a szellem?” -  Ah, nekem nemcsak a szellemem, de 
testem is minden órán azután epekedik! Ha orrom az illatozó kastély konyha küszöbén az 
ízes étkekről mesél ínyemnek, melyeket odabenn főznek, ínyem a száraz kenyér falása 
közben iszonyatosan epekedik; ha szemem puha paplanról mesél kérges hátamnak, melyen 
kellemesebb a fekvés, mint az agyonpréselt szalmán, hátamat elkeseredett harag önti el; ha 
-  de ne soroljuk tovább e kínokat. -  És ezt nevezed szabadságvágynak? Mitől akarsz 
megszabadulni? A komiszkenyértől és a szalmavacoktól? Hát hajítsd el őket magadtól! -  
Ám úgy látszik, ez nem sokat segít rajtad; az a szabadság kell inkább néked, hogy ínyenc 
étkeket élvezhess és dagadozó párnák közt aludjál. Az emberektől várod ezt a „szabad
ságot” -  az ő engedelmükre vársz? Nem az emberbaráti szeretettől várod, mert magad is 
jól tudod, hogy hozzád hasonlóan mindnyájan azt gondolják; „Minden ember önmaga 
felebarátja!” Hogyan kívánsz akkor hát hozzájutni az ínyenc falatokhoz, s a kényelmes 
ágyhoz? Nyilván nem másképpen, mint hogy tulajdonoddá teszed őket! Ha belegondolsz, 
nem a szabadság kell neked, hogy megszerezhesd e szépséges dolgokat, mert a szabad
sággal még nem lesznek tiéid; valóban meg akarod szerezni őket, a tiédnek akarod hívni, 
s tulajdonként akarod birtokolni őket. Minek a szabadság, ha semmi hasznod belőle? S ha 
mindentől megszabadulnál, semmid se maradna; mert a szabadság tartalmatlan. Aki nem 
tud bánni vele, annak felesleges ez a haszontalan engedély; márpedig az, hogy mire 
használom, az önösségemtől függ.

Semmi kifogásom a szabadság ellen, de többet kívánok neked a szabadságnál; nem 
pusztán megszabadulnod kell attól, amit nem akarsz, hanem bírnod is kell, amit akarsz, nem 
csupán „szabadnak” kell lenned, hanem „tulajdonosnak" is.

Szabad -  mitől? Ó, mi mindent lerázhat magáról az ember! A jobbágyság, a felsőbbség, 
az arisztokrácia és a fejedelmek jármát, a vágyak és a szenvedélyek uralmát; sőt még a saját 
akarat, az önakarat, a legtökéletesebb önmegtagadás sem egyéb a szabadságnál, szabad
ság az önrendelkezéstől, önmagunktól; a szabadság mint valamely abszolútum, mint 
valamely minden árat megérő dolog utáni törekvés fosztott meg bennünket ugyanis a 
sajátosságtól: teremtette meg az önmegtagadást. Minél szabadabbá válók, annál több 
kényszer tornyosul fel előttem, annál tehetetlenebbnek érzem magamat. A vadon nem 
szabad fia még semmit sem érez mindazon korlátokból, melyek egy művelt embert szoron
gatnak: úgy tűnik, szabadabb a műveltnél. Minél több szabadságot vívok ki, annál több 
korlátot és feladatot állítok magamnak; felfedeztem a vasutat, és máris gyengének érzem 
magam, mert nem tudom átszelni a levegőt, mint a madarak; megoldottam egy problémát, 
melynek homálya nyomasztotta szellememet, s lám, máris számtalan új probléma vár rám, 
s e rejtélyek gátolják haladásomat, elhomályosítják szabad pillantásomat, fájdalmasan
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emlékeztetnek szabadságom korlátáira. „Felszabadulván pedig a bűn alól, az igazságnak a 
szolgáivá lettetek."1 Nem lesznek-e a republikánusok nagy szabadságukban a törvény 
szolgáivá? Hogyan áhítoznak örökösen az igaz keresztény szívek „a szabadulásra", hogyan 
epekedtek, hogy megváltassanak „e földi élet béklyóitól”; a szabadság földjére vetették 
tekintetüket. („De a magasságos Jeruzsálem szabad, ez mindnyájunknak anyja." Pál Apos
tol levelei a Galátziabeliekhez 4,26).

Szabadnak lenni valamitől -  annyit jelent: valami nélkül lenni, valamitől mentesnek lenni. 
Megszabadult a főfájástól, azaz: mentes a főfájástól. Megszabadult egy előítélettől, azaz: 
soha nem tette magáévá vagy pedig mentes lett tőle. A valamitől való mentességben érjük 
el a kereszténység által kínált szabadságot, lásd a búntelen, az istentelen, az erkölcstelen 
stb. kifejezéseket.

A szabadság a kereszténység tanítása. „Testvéreim, szabadságra vagytok elhivatva.”2 
„Úgy szóljatok és úgy cselekedjetek, mint akiket a szabadság törvénye fog megítélni."3

Fel kell-e adnunk a szabadságot, mert keresztény eszményként elárulja magát? Nem, 
semmi sem mehet veszendőbe, a szabadság sem; de sajátunkká kell válnia, márpedig 
szabadság formájában nem lehet a sajátunkká.

Micsoda különbség van a szabadság és önösség között! Sok mindentől mentessé válhat 
az ember, de mindentől nem. Belül a szolgaság ellenére szabad lehet sok mindentől, de 
nem mindentől; az úr ostorától, parancsoló szeszélyétől azonban szolgaként nem lehet 
szabad az ember. „A szabadság csak az álmok birodalmában él!” Az önösség ezzel 
szemben egész lényem és létem, az önösség én magam vagyok. Szabad attól vagyok, 
amitől mentesültem, önöse annak vagyok, ami a hatalmamban van vagy amit uralok. Akkor 
vagyok a sajátom, ha mindig és minden körülmények között tudom birtokolni és nem lököm 
oda magamat másoknak. A szabad létet nem akarhatom igazán, mert nem hozhatom létre, 
nem teremthetem meg: csak kívánhatom és -  törekedhetem rá, mert eszmény, kísértet. A 
valóság béklyójának szíja szüntelenül mélyen a húsomba vág. De a sajátom maradok. Egy 
úr jobbágyaként is csak magamra és előnyömre gondolok; ütései csattognak rajtam; nem 
vagyok szabad tőlük; de csakis a saját hasznomért tűröm el, azért, hogy megtévesszem a 
türelem látszatával, vagy hogy ellenkezésemmel ne hozzak még nagyobb bajt a fejemre. 
Mivel szem előtt tartom magamat és önérdekemet, az első adandó alkalommal széttaposom 
rabszolgatartómat. Ennek az egoizmusnak a következménye, hogy aztán megszabadulok 
tőle és korbácsától. Talán most azt mondják, hogy a szolgaság állapotában is „szabad” 
voltam, tudniillik „alapjában" vagy „belül”. Csakhogy az „alapjában” nem „valóban” szabad, 
és a „belül” nem „kívül”. Sajátomnak viszont a sajátom voltam, mind belül, mind kívül. A 
kínzások okozta szenvedésektől és korbácsütésektől nem „szabad” átestem egy kegyetlen 
parancsoló uralma alatt; de a kínvallatás alatt csikorgó csontjaim szabadok, porcikáim 
ránganak az ütések alatt, és én azért nyögök, mert a testem nyög. Sóhajaim, remegéseim 
azt bizonyítják, hogy még magamnál vagyok, hogy még a sajátom vagyok. Csontjaim nem 
„szabadok" ugyan az úr ütéseitől, de az én csontjaim, és elszakíthatatlanok tőlem. S ha 
elszakítja tőlem, megnézheti őket! Mert csontomnak csak a holttestét tartja a kezében; úgy 
a csontom, ahogy a döglött kutya kutya: a kutyának dobog a szíve, a döglött kutyának nem, 
tehát nem is kutya.

Ha azt állítja valaki, hogy a szolga belül mégiscsak lehet szabad, akkor a legvitathatatla
nabb és legtriviálisabb dolgot állítja. Mert ugyan ki állítaná, hogy bármely emberből is 
hiányoznék mindennemű szabadság? Nem lehetek-e szabad számos dologtól, ha képmu
tató vagyok; attól például, hogy higgyek Zeuszban, vagy dicsvágytól stb? Miért ne lehetne
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akkor szabad belül egy megkorbácsolt szolga a nem keresztényi érzületektől, például az 
ellenséggyűlölettől? Ebben az esetben „keresztényként szabad”, mentes a nem keresz
tényitől; no de szabad-e abszolút módon, mindentől, a keresztény őrülettől vagy a testi 
fájdalomtól?

Úgy tűnhet fel, hogy eleddig a névről és nem a dologról beszéltünk. De közömbös-e a 
név -  nem mindig egy szó, egy sibbolet* lelkesítette és szédítette-e meg az embereket? A 
szabadság és az önösség között azonban sokkal mélyebb szakadék tátong a szavak közötti 
különbségnél.

Az egész világ szabadságra áhítozik, mindenki a szabadság birodalmát kívánja. Ó, 
káprázatos, szép álom a virágzó „szabadság birodalmáról”, a „szabad emberi nemről"! -  Ki 
ne álmodott volna rólad? Legyen minden ember szabad, teljesen szabad, szabad minden 
kényszertől! Minden kényszertől -  valóban mindentől? És soha többé semmire se kény
szerítsék magukat? „Hát persze, valóban, az nem is kényszer!” Nos, meg kell szabadulniuk 
a vallásos hittől, az erkölcs szigorú kötelmeitől, a törvény kérlelhetetlenségétől, a -  de „Minő 
rettenetes félreértés!” Nos, mitől is kellene megszabadulniuk és mitől nem?

Szertefoszlott a kedves álom, hunyorgó szemünket dörzsölve meredünk a prózai kérde
zőre. „Mitől szabaduljanak meg az emberek”? Hát a vakhittől, kiált fel valaki. Ugyan már, így 
a másik, hisz minden hit vakhit; a hittől kell megszabadulnia az embernek. Nem, nem, az 
isten szerelmére -  folytatja az előbbi -  ne vessetek el magatoktól minden hitet, mert akkor 
rátok tör a brutalitás hatalma. Legyen köztársaság, veti közbe a harmadik, és szabaduljunk 
meg minden parancsoló úrtól. Ezzel mit sem segítenénk magunkon, vélekedik egy negyedik; 
csak újabb urat, az „uralkodó többséget” hoznánk a nyakunkra -  inkább a borzasztó 
egyenlőtlenségtől szabaduljunk meg. Ó, szerencsétlen egyenlőség, újra hallom csőcselék
üvöltésedet! Mily gyönyörűségeset álmodtam az imént a szabadság paradicsomáról, és 
mily pimaszul és gát nélkül zúdul most rám dörgedelmetek! így panaszkodik az első, és már 
pattan is, hogy kardot rántson a „mértéktelen szabadság” ellen. Hamarosan a pártos 
szabadságálmodók kardcsörgése tölti be a levegőt.

A szabadságtörekvés mindenkor egy bizonyos szabadság utáni vágyakozást kívánt 
kielégíteni, például a hit szabadságát, ami azt jelenti, hogy a hívő ember szabad és független 
akart lenni; mitől?, mintegy a hittől?, nem!, hanem a hit inkvizítoraitól. Most pedig a „politikai 
vagy polgári” vágyak kielégítésére irányul. A polgár szabadon akar élni, no nem a polgár
ságtól, hanem a hivatalnoki uralomtól, az uralkodói önkénytől stb. kíván megszabadulni. 
Metternich herceg azt mondta egyszer, hogy „talált egy olyan utat, amely minden jövő 
számára az igazi szabadság ösvényére vezethet”. Provence grófja épp abban az időben 
menekült el Franciaországból, amikor Franciaország a „szabadság birodalmának" megte
remtésén fáradozott, mondván: „képtelen voltam elviselni börtönömet, egyetlen szenvedély 
munkált bennem -  a szabadság utáni vágyakozás, kizárólag erre gondoltam”.

Egy bizonyos szabadságra való törekvés mindig magában foglalja egy új uralom szán
dékát is, a forradalom saját „védőinek adhatta ugyan azt a felemelő érzést, hogy a szabad
ságért harcolnak”, holott valójában egy bizonyos szabadságra, egy új uralomra, a „törvény 
uralmára” törekedtek.

Szabadságot akartok mindahányan, a szabadságot akarjátok. Miért kufárkodtok akkor? 
A szabadság csak a teljes szabadság lehet; egy darabka szabadság nem a szabadság.

*sibbolet (héber): varázsszó
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Kételkedtek benne, hogy elnyerhető a teljes szabadság, mindenki szabadsága, s akár csak 
kívánni is őrültségnek tartjátok? -  Nos, akkor hagyjatok föl a fantomüldözéssel, és valami 
jobb dologra fordítsátok fáradozásaitokat az -  elérhetetlennél. „Igen, de a szabadságnál 
nincs jobb!”

És ugyan mi történnék, ha van szabadságotok, márminttökéletes szabadságotok ? - mert 
ezekről a ti szabadságmorzsáitokról nem kívánok beszélni. Akkor mindentől, az égvilágon 
mindentől megszabadulnátok, ami feszélyez benneteket, és akkor nem lenne semmi, ami 
az életben feszélyezne benneteket és kényelmetlen volna. És miért akartok mindentől 
megszabadulni? Nyilván Magatokért, azért, mert saját magatok útjában álltok! De ha valami 
nem volna számotokra kényelmetlen, hanem ellenkezőleg, helyénvalónak éreznétek, mint 
például szeretőtök lágy, ám ellenállhatatlanul parancsoló pillantását -  akkor nem akarnátok 
megszabadulni tőle. Miért nem? Megint csak magatok miatt! Magatokat tekintitek hát 
mércének és bírának mindenek fölött. Hagyjátok elszaladni a szabadságot, ha ínyetekre való 
a gúzs, az „édes szerelmi szolgálat"; alkalmasint pedig, ha újra kezd megtetszeni nektek, 
visszahozzátok a szabadságot, persze csak akkor, amiről e helyen nincsen szó, ha a 
szövetség más okból (mondjuk vallási okból) történő hatálytalanításától nem tartotok.

Miért nem meritek magatokat teljes mértékben valóban középponttá, lényeggé tenni? 
Miért kapkodtok a szabadság után, álmotok után? Álmodozók vagytok? Ne álmaitokat, 
képzelgéseiteket, gondolataitokat kérdezzétek először, mert ezek pusztán „üres teóriák”. 
Magatokat kérdezzétek magatok felől -  ez volna igazán praktikus, és ti olyan szívesen 
lennétek „praktikusak”. Egyikőtök viszont máris fülel, hogy mit szól ehhez az istene (termé
szetesen az az istene, amit ő annak vél), a másik meg azon töri a fejét, mit rendel erkölcsi 
érzéke, lelkiismerete, kötelességtudata, a harmadik meg azt fontolgatja, mit gondolnak róla 
akkor az emberek -  és miután mindegyikőtök megkérdezte úristenét (az emberek éppolyan 
jó, sőt még szilárdabb úristenek, mint a túlvilági, elképzelt úristen: vox populi, vox dei*), 
beletörődik ura akaratába, és egyáltalán nem hallgat arra, amit ö maga mondana, ahogyan 
maga döntene.

Forduljatok hát inkább magatokhoz, mint isteneitekhez vagy bálványaitokhoz. Hozzátok 
felszínre, ami bennetek rejlik, tárjátok fel, nyilatkoztassátok ki magatokat.

A keresztények „Istent” úgy képzelik, mint aki önmagából cselekszik, és nem kérdez senkit 
és semmit. Úgy tesz, „ahogyan tetszik neki”. A balga ember pedig, aki ugyanezt tehetné, 
ahelyett azt teszi, ami „Istennek tetszik”. Ha azt mondják, hogy Isten örök törvények szerint 
cselekszik, akkor az rám is igaz, mert én sem bújhatok ki a bőrömből, törvényem egész 
természetemből, önmagámból fakad.

De elegendő, hacsak önmagatokra figyelmeztetnek benneteket, s máris kétségbe estek. 
„Mi vagyok én?” -  kérdezitek mindnyájan. Szabálytalan- és törvénytelen ösztönök, vágyak, 
kívánságok, szenvedélyek szakadéka, fény és vezércsillag nélküli káosz vagytok! Hogyan 
kaphatnék helyes választ, ha sutba vetem Isten parancsolatait vagy az erkölcs által előírt 
kötelességeket, nem hallgatok az ész hangjára, ami a történelem folyamán keserű tapasz
talatok árán a legjobbat és legésszerűbbet emelte törvényre, és csupán magamat kérde
zem? Szenvedélyem épphogy a legbotorabb tanáccsal szolgálna. -  Ekképpen tartja magát 
minden ember -  ördögnek, mert ha nem törődne vallással stb., csak állatnak tartaná magát, 
könnyen rájönne, hogy a saját ösztönét (mintegy tanácsát) követő állat nem a „legbotorabb”

*Vox populi, vox dei (latin): a nép szava isten szava
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tanácsot adja magának és nem is ebbe az irányba sodródik, hanem igen helyes lépéseket 
tesz. Pusztán már a vallásos gondolkodásmód szokása is olyannyira gúzsban tartja szelle
münket, hogy mezítelenségünkben és természetességünkben megrettenünk önmagunktól, 
ez a szokás annyira lealacsonyított, hogy eredendő bűnösnek, született ördögnek képzeljük 
magunkat. Persze most azonnal eszetekbe jut, hogy hivatásotok azt követeli, hogy „jól” , 
erkölcsösen, helyesen cselekedjetek. Hogyan csendül fel hát belőletek a jó, a helyes, igaz 
utat mutató hang, ha magatokat kérditek? Hogyan dönt Isten és Beliál*?

De vajon mit gondolnátok, ha valaki azt felelné néktek erre: Isten, lelkiismeret, kötelesség, 
törvény stb. csak mese, amivel teletömték a fejeteket és a szíveteket és bolondították 
benneteket? És ha ez a valaki azt kérdezné, honnan tudjátok hát olyan bizonyosan, hogy a 
természet hangja tévútra csábít? És ha megfordítaná a dolgot, és azt mondaná, hogy Isten 
hangja és a lelkiismeret hangja az ördög műve? Vannak ilyen elvetemült emberek; hogyan 
felelnétek meg nekik? Papjaitokra, szüléitekre és a jó emberekre nem hivatkozhattok, mert 
hisz ezek az elvetemültek épp ezeket tartják a ti csábítóitoknak, akik elcsábítják és megront
ják fiatalságotokat, buzgón vetegetik az önmegvetés és istenimádat gyomját, és eliszapo- 
sítják ifjúi szíveteket, elbutítják ifjúi fejeteket.

De ezek az alávalók csak folytatják tovább és megkérdik: Mit törődtök Istennel meg a 
többi parancsolattal? Csak nem azt képzelitek, hogy Isten tetszésére cselekedtek? Nem, 
megint csak -  magatok miatt cselekedtek. -  Vagyis megint csak magatok a lényeg, mind
nyájan elmondhatjátok: magamnak vagyok a mindene, mindent magamért csinálok. Meg- 
értitek-e valaha, hogy az Isten, a parancsolatok stb. csak ártanak nektek, csak megrövidíte
nek és megnyomorítanak benneteket: no persze, ellöknétek őket magatoktól, ahogyan 
egykoron a keresztények elátkozták Apollót, Minervát vagy a pogány erkölcsöt. Aztán persze 
Krisztust meg Máriát meg keresztény erkölcsöt tettek a helyükre; de azt is csak saját lelki 
üdvükért, vagyis egoizmusból vagy önösségből tették.

És ez az egoizmus, ez az önösség volt az, ami mentessé tette, megszabadította őket az 
istenek régi világától. Az önösség új szabadságot teremtett; mert az önösség mindenek 
teremtője, mint ahogyan a zsenialitást (ami egy meghatározott önösség), ami mindig 
eredetiség is, új világtörténelmi alkotások teremtőjeként tartják számon.

De jusson érvényre egyszer a „szabadság” a ti törekvésetek szerint, nem győztök eleget 
tenni követelményeinek. Ki legyen szabad? Te, én, mi. És mitől? Mindentől, ami nem te, nem 
én, nem mi. Én vagyok tehát a mag, amelyet minden buroktól, minden szorító héjtól meg 
kell szabadítani. És mi marad, ha mindattól megszabadultam, ami nem én vagyok? Én, és 
semmi egyéb, csupán én. Ennek az énnek azonban a szabadság semmit sem tud nyújtani. 
Hogy mi történjék azután, hogy szabad lettem, arról hallgat a szabadság, ahogyan kormány
zataink is csak elbocsátják, elhagyatottságba taszítják a foglyot büntetése leteltével.

Miért ne lehetne az én kezdet, közép és vég, ha a szabadságra úgyis az én kedvéért 
törekszem? Nem érek tán többet a szabadságnál? Nem én vagyok-e, aki megszabadítottam 
magamat, nem én vagyok-e az első? Megkötve, ezernyi gúzsba kötve is vagyok, nemcsak 
a jövőben, nemcsak reményekben létezem, mint a szabadság, hanem a legelvetemültebb 
szolgaként is -  jelenvaló vagyok.

Gondoljátok meg jól, és döntsétek el, hogy a „szabadság” álmát vagy az „egoizmus”, az 
„önösség" elhatározását tűzitek-e lobogótokra. A „szabadság” felgerjeszti haragotokat

*  Beliál (héber): ártó, rontó, alvilági lény; az ördög neve (a. m. alávaló)
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mindaz ellen, ami nem vagytok; az „egoizmus” arra szólít fel benneteket, hogy örüljetek 
magatoknak, élvezzétek magatokat. A szabadság vágy és az is marad, romantikus panasz
kiáltás, túlvilágba és jövőbe vetett keresztény remény; az önösség valóság, ami magától 
éppen annyi kötöttséget szabadít meg, amennyi saját utatokat gátolja. Ami nem zavar 
benneteket, attól nem kívántok megszabadulni, és ha zavarni kezd, tudjátok, hogy „maga
tokra kell inkább hallgatnotok, és nem másokra!"

A szabadság csupán ezt tanítja: szabaduljatok meg, váljatok meg minden tehertől; de arra 
nem tanít, hogy kik vagytok. Szabaduljatok meg, szabaduljatok meg! íme, ez jelszava, ti 
pedig mohón követitek hívó szavát, és még magatoktól is megszabadultok, „magatokat is 
megtagadjátok". Az önösség viszont magatokhoz hív vissza benneteket, így szól hozzátok: 
„Térj magadhoz!” A szabadság égisze alatt sok mindentől megszabadultok, de minduntalan 
új dolgok szorongatnak; „megszabadultok a gonosztól, de a gonosz nem szűnik meg”. Mint 
önnön magatok valóban mindentől megszabadultok, és ami rátok tapad, azt elfogadtátok, 
azt magatok választottátok tetszésetek szerint. Az önös szabadnak született természeténél 
fogva az; a szabad viszont csak betegesen vágyakozik a szabadságra, álmodozó és 
rajongó.

Az önös eleve szabad, mert semmi mást nem ismert el, csak magát; nem kell megsza
badítania magát, mert magán kívül eleve elvet mindent, mert semmit nem értékel jobban, 
tart többre magánál, röviden, magából indul ki és „magához tér vissza” . Gyermeki tisztelet 
feszélyezi, de azon fáradozik, hogy „megszabaduljon” ettől afeszélyezettségtől. Az önösség 
munkálkodik a kis egoistában, és megszerzi számára a hőn áhított -  szabadságot.

Évezredek kultúrája elhomályosította, hogy mik vagytok. Nem vagytok egoisták, arra 
vagytok hivatva, hogy idealisták („jó emberek”) legyetek. Rázzátok ezt le magatokról! Ne a 
szabadságot keressétek, ami épp magatoktól foszt meg benneteket az „önmegvetésben” ; 
magatokat keressétek, legyetek egoisták, legyetek mindnyájan mindenható ének. Avagy 
érthetőbben: Ismerjétek meg magatokat, csak magatokat ismerjétek meg, hagyjátok az 
álszent törekvéseket, balgatag vágyakozásokat, hogy mások legyetek, mint amik vagytok. 
Álszentnek nevezem őket, mert az évezredek alatt is egoisták maradtatok, szunnyadó, 
önámító, őrült egoisták, önkínzók. Vallás még soha nem tudta nélkülözni az ígéreteket, akár 
evilágra, (hosszú élet stb.), akár a túlvilágra irányult; mert az ember jutalomra éhes és 
„ingyen” nem hajlandó semmire. Na és a „jóért jót tenni”, a jutalom reménye nélkül? Mintha 
a jó cselekedet okozta kielégülés nem volna jutalom. Tehát a vallás is egoizmuson alapul, 
és a vallás kizsákmányolja az egoizmust; vágyainkra épít, és sok mindent elfojt valamiért. 
Ez okozza a megcsaltság jelenségét, amikor is nem magamat elégítem ki, csupán egyetlen 
vágyamat, például a boldogságösztönömet. A vallás a „legfőbb jót" ígéri; és ennek eléréséért 
nem törődöm többi vágyammal, nem elégítem ki őket. -  Minden tevékenységetek és 
mesterkedésetek be nem vallott, titkos, rejtett, elkendőzött egoizmus. Ezt az egoizmust 
azonban nem akarjátok bevallani magatoknak sem, magatok előtt is eltitkoljátok, tehát nem 
nyílt és közismert, ennélfogva nem tudatos egoizmus, és ezért nem is egoizmus, hanem 
szolgaság, szolgálat, önmegtagadás. Egoisták vagytok és mégsem, mert tagadjátok az 
egoizmust. Amikor a leginkább egoistának látszottatok, az „egoista” szót iszonyattal és 
megvetéssel aggattátok tele.

Szabadságomat a világgal szemben annyira biztosítom, amennyire sajátommá teszem, 
vagyis amennyire „megnyerem és magamévá teszem” a világot, bármilyen úton is, rábeszé
léssel, kéréssel, kategorikus követeléssel, sőt akár képmutatással, csalással stb.; az eszkö
zök ugyanis az énemtől függenek. Ha gyenge vagyok, a fent említett gyenge eszközökhöz
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nyúlok, melyekkel azonban a világ jókora részét meghódíthatom. Egyébként is a csalás, a 
képmutatás, a hazugság rosszabbnak tűnnek fel, mint amilyenek valójában. Ki nem csapta 
volna be a rendőrséget, a törvényt, ki ne vágott volna már törvénytisztelő képet a fogdmeg 
láttán, hogy véka alá rejtse az elkövetett törvénytelenséget stb.? Aki nem így viselkedik, az 
hagyja, hogy erőszakot tegyenek vele, az gyáva -  lelkiismeretből. Szabadságomat már akkor 
megnyirbáltnak érzem, ha akaratomat valaki mással szemben (legyen az akarat nélküli, akár 
a szikla, vagy akarjon, mint a kormányzat, vagy egy személy stb.) nem tudom érvényesíteni; 
önösségemet tagadom meg, ha -  a másik szemszögéből -  feladom magamat, tehát 
engedek, elállók szándékomtól, alázatból, megadásból visszalépek. Mert a másvalaki az 
oka annak, ha felhagyok korábbi módszeremmel -  nem célravezető, letérek hát a rossz útról 
- , és a másvalaki az oka, ha hagyom, hogy gúzsba kössenek. Az utamban álló sziklát 
kikerülöm, amíg nem gyűlik össze elegendő puskapor, hogy felrobbantsam; egy nép 
törvényeit kikerülöm, amíg nem gyűjtök annyi erőt, hogy megdöntsem őket. „Szentként", 
Asztaliéként* tiszteljem a Holdat, azért csupán, mert nem érem el? Ha elérhetnélek, bizony 
megragadnálak, s ha megtalálom a módját, hogy felkerüljek hozzád, bizony nem rettenek 
meg tőled! Te, megfoghatatlan, csak addig maradsz megfoghatatlan, amíg meg nem 
szerzem a megragadás hatalmát, és sajátomnak nem nevezlek; nem adom meg magam 
neked, csak kivárom, amíg elérkezik az időm. S ha belátom is, hogy most nem tehetek veled 
semmit se, azért meg nem feledkezem rólad!

Az erős emberek öröktől fogva így cselekszenek. Midőn az „alázatosak" egy győzedel
mes hatalmat neveztek ki uruknak és imádták őt, és mindenkitől megkövetelték, hogy imádja 
őt, megjelent egy effajta természetfia, megtagadta az alázatost, és elkergette az elérhetetlen 
Olümposzról az imádott hatalmat. Megálljt parancsolt a keringő Napnak, és keringésbe 
hozta a Földet: az alázatosak kénytelenek voltak eltűrni; fejszéjével nekiment a szent 
tölgyeknek, az alázatosak pedig ámultak, hogy nem emészti el mennyei tűz; lependerítette 
a pápát Péter trónusáról, s az alázatosok nem tudták megakadályozni; lerombolja az isteni 
kegyelem zsibvásárét, és az alázatosak csak nyöszörögnek, hogy aztán eredménytelenül 
végleg elnémuljanak.

Szabadságom csak akkor lesz teljes, ha hatalmammá válik; ezáltal viszont megszűnők 
pusztán szabadnak lenni, és önössé válók. Miért „üres szó" a népek szabadsága? Mert a 
népeknek nincs hatalma! Az eleven én egyetlen leheletével -  akár Néró, akár a kínai császár, 
akár egy nincstelen poéta leheletével -  népeket fújok szanaszét. Miért epekednek a német 
kamarák hiába a szabadság után, és miért leckéztetik meg őket a miniszterek? Mert nem 
„hatalmasak"! A hatalom szép dolog, és sok mindenre használható; mert „egy maréknyi 
hatalommal messzebbre jutsz, mint egy zsák joggal”. Szabadságra vágytok? Ti balgatagok! 
Ragadjátok meg a hatalmat, és a szabadság elétek jön. Mert lássátok, akinek hatalma van, 
„a törvény fölött áll az” . Mit szóltok e kilátáshoz, „törvénytisztelő” emberek? Más a ti ízlésetek!

Körös-körül felcsendül a „szabadság” követelésének hangja. De érzik-e, tudják-e az 
emberek, mit jelent az ajándékba adott vagy rájuk erőszakolt szabadság? Nem ismerik fel a 
szó teljes bőségét, hogy minden szabadság lényegében önfelszabadítás, vagyis hogy az 
énnek csak annyi szabadsága lehet, amennyit önössége által szerez magának. Mit számít 
a birkának, hogy senki sem nyirbálja meg szólásszabadságát? Úgyis csak béget. Egy 
mélyen hívő mohamedán, zsidó vagy keresztény szabadon beszélhet: úgyis csak sületlen

*Asztarté (sémi): a szerelem és a termékenység istennője az ókori elő-ázsiai népeknél
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ségeket hord össze. De ha egyes emberek tőletek vonják meg a szólás- és hallásszabad
ságot, akkor nagyon is tisztában vannak az ebből fakadó átmeneti előnyükkel, ti ugyanis 
esetleg olyasmit mondanátok és hallanátok, ami őket hitelüktől fosztaná meg.

Ha mégis szabadságot adnak nektek, akkor bizony csirkefogók, mentőbbet adnak, mint 
amennyi van nekik. Mert akkor nem a sajátjukból adnak, hanem lopott áruval traktálnak, a 
saját szabadságotokat kínálják, amit magatoknak kellene elvennetek; és csupán azért adják, 
nehogy úgy vegyétek el, és még a tolvajokat és a csalókat is felelősségre vonjátok. Amilyen 
ravaszok, jól tudják, hogy az adott szabadság nem szabadság, mert csak azt a szabadságot 
repítik dagadozó vitorlák, amelyet úgy vesz magának az ember, tehát az egoisták szabad
ságát. Az ajándékozott szabadság bevonja vitorláit, mihelyt vihar támad vagy szélcsend 
köszönt be: csakis enyhe és közepes szélben tud haladni.

Itt van a különbség önmegszabadítás és emancipáció (felmentés, felszabadítás, elbocsá
tás) között. Aki manapság „ellenzékben van”, az „felmentésre” sóvárog. Az uralkodók 
„nyilvánítsák nagykorúnak”, vagyis emancipálják népeiket! Viselkedjetek nagykorúként, 
akkor azok lesztek nagy korúsítás nélkül is, s ha nem úgy viselkedtek, akkor nem is érdeműtek 
meg, és semmiféle nagykorúsítással sem váltok nagykorúvá. A nagykorú görögök előzték 
zsarnokaikat, a nagykorú fiú függetleníti magát atyjától. Ha a görögök arra vártak volna, hogy 
zsarnokaik kegyesen jóváhagyják nagykorúságukat, bizony sokáig várhattak volna. Azt a 
fiút, aki nem akar nagykorú lenni, az okos apa kidobja a házából, a házat pedig megtartja 
magának; úgy kell a málészájúnak.

A felszabadított nem más, mint szabadon bocsátott, libertinus, láncát vonszoló kutya: 
rabszolga a szabadság köntösében, oroszlánbőrbe bújt szamár. Az emancipált zsidók 
lényegében semmivel sem lettek jobbak, csak mint zsidók kerültek könnyebb helyzetbe, bár 
aki könnyít állapotukon -  mindenesetre nem keresztény egyházi értelemben - , az képtelen 
volna az emancipációt következetesen véghezvinni. No, de emancipált vagy nem emanci
pált: a zsidó zsidó marad; az, aki nem magát szabadítja meg, emancipált. A protestáns állam 
persze felszabadíthatja (emancipálhatja) a katolikusokat; mivel azonban nem magukat 
szabadítják meg -  katolikusok maradnak. Az önzésről és önzetlenségről beszéltünk már. A 
szabadság hívei felbőszültek az önzésen, mert vallásos szabadságtörekvésükben nem 
tudnak megszabadulni a fennkölt „önmegtagadástól". Az egoizmusra lesújt a liberálisok 
haragja, mert az egoista, ha egy dologra törekszik, nem a dolog, hanem a maga érdekében 
törekszik rá: a dolognak kell őt szolgálnia. Egoistának azt nevezzük, ha egy dolognak nem 
tulajdonítunk saját vagy „abszolút” értéket, hanem értékét magunkban keressük. Az egoista 
magatartás legvisszataszítóbb vonásai közé szokás sorolni az általánosan elterjedt, gyakor
lati haszonnal kecsegtető stúdiumok választását, mivelhogy ez állítólag a tudomány leggya
lázatosabb megszentségtelenítése volna; de mi egyébre szolgálna a tudomány, ha nem arra, 
hogy felhasználjuk? Aki kenyérkeresetnél többre nem tudja használni, annak az egoistának 
az egoizmusa kicsinyes ugyan, mert hatalma korlátozott, ám e miatt az egoizmus miatt s a 
tudomány megszentségtelenítése miatt csak egy megszállott sopánkodhat.

Mivel a kereszténységben az egyes ember nem érvényesülhet egyes emberként; mivel a 
kereszténység az egyes embert függő helyzetűnek szánta, és a kereszténység nem volt 
egyéb, mint szociális elmélet, az együttélés tana, ember és isten, ember és ember együtt
élésének a tana: ezért a kereszténységben minden „önös” a lehető legrosszabb hírbe 
keveredett; az önérdek, az önfejűség, az önakarat, az önösség, az önszeretet stb. A 
keresztény felfogás tisztességes szavakat fokozatosan tisztességtelennek bélyegzett; miért 
ne szereznénk vissza tisztességüket? A Schimpf (szidalom, gyalázat) régi értelemben tréfát
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jelent, a keresztény komolyság számára azonban a mulatságból becstelenség lett, mert a 
kereszténység nem érti a tréfát; a Frech (pimasz, hetyke) korábban merészet, bátrat jelentett; 
a Frevel (bűn, gaztett, kihágás) csupán merészség volt. Tudjuk, sokáig milyen ferde szemmel 
néztek az „ész” szóra.

Nyelvünk ily módon ugyancsak alkalmazkodott a keresztény állásponthoz, a köztudat 
pedig még mindig eléggé keresztény ahhoz, hogy mint valami tökéletlen vagy gonosz 
dologtól visszariadjon mindentől, ami nem keresztény. Ezért áll rosszul az „önérdek” szó 
ügye is.

Az önérdek keresztény értelemben körülbelül ezt jelenti: csak azt nézem, mi használ 
nekem, érzékelő embernek. Akkor azonban az érzékek jelentenék minden önösségemet? 
Magamnál vagyok-e, ha az érzékek kerítenek hatalmukba? Magamat követem-e, saját 
rendeltetésemet, ha az érzékeimet követem? Akkor vagyok a sajátom, ha nem az érzékek -  
és semmi más sem (isten, emberek, felsőbbség, törvény, állam, egyház stb.) -  tartanak a 
hatalmukban, hanem én magam tartom hatalmamban magamat; önérdekem arra irányul, 
ami nekem, ennek a saját magát bírónak és saját magához tartozónak használ.

Egyébként örökösen úgy érezzük, hogy úgy kell gondolnunk az agyongyalázott önérdek
re, mint egy mindent legyőző hatalomra. Az 1844. február 10-i ülésen Welcker megindokol 
egy indítványt, melynek tárgya a bírók függősége, és részletes beszédben kifejti, hogy az 
eltávolítható, elbocsátható, áthelyezhető és nyugdíjazható bírók-röviden: egy bíróság azon 
tagjai, akik adminisztrációs úton megrövidíthetők vagy veszélyeztethetők -  a legcsekélyebb 
mértékben sem megbízhatók, és elveszítik a nép tiszteletét és bizalmát. Az egész bírói kart, 
jelenti Welcker, demoralizálja a függőség! Száraz szavakkal szólva ez annyit jelent, hogy a 
bírók jobban megtalálják számításukat, ha miniszteri értelemben, s nem a törvény értelmé
ben ítélkeznek. Hogyan segíthetnénk ezen? Talán úgy, hogy a bíróknak szemére hányjuk 
szégyenüket, és aztán bizakodunk, hogy magukba szállnak és ezután jobban értékelik az 
igazságot, mint az önérdeket? Nem, a nép nem ragadtatja magát efféle romantikus bizako
dásra, mert érzi, hogy az önérdek hatalmasabb minden más indítéknál. Ezért maradnak meg 
hivatalukban a régi bírók, bármennyire is meggyőzték őket arról, hogy önző módon bírás
kodnak; ne érezzék továbbra is, hogy a jog megvesztegethetősége támogatja őket, s a 
kormánytól függetlenül ítélkezzenek úgy, hogy ha szakszerű ítéletet hoznak, ne kelljen a 
háttérbe szorulnia saját ügyüknek és „jól felfogott érdeküknek” , hanem jó fizetséget kapja
nak, és élvezzék a polgárok tiszteletét.

Welckertehát, és a badeni polgárok, csak akkor érzik biztosítva magukat, ha az önérdekre 
számíthatnak. Következésképpen mit gondoljunk arról a számtalan önzetlenségi frázisról, 
melyektől máskülönben csak úgy fröcsög a nyáluk?

Ahhoz, amit önérdekből csinálok, más a viszonyom, mint ahhoz, amit nem önérdekből 
teszek. A következőképpen lehetne jellemezni ezt: az előbbi ellen vétkezhetek, azaz bűnt 
követhetek el ellene, az utóbbit elüthetem tréfával, ellökhetem magamtól, megfoszthatom 
tőle magamat, vagyis butaságot követhetek el. Mindkétfajta szemléletmód ismeretes a 
cselekvés szabadságában, amit részben olyan szabadságnak tekintenek, amely bizonyos 
körülmények között biztosított, de megvonható is, részben pedig olyannak, melyet minden 
körülmények között szentként meg kell tartani.

Ha valami alapjában véve nem érdekel, és nem önmagáért kívánom, akkor csupán 
célszerűsége miatt, más cél miatt vágyom rá, ahogyan például az osztrigát zamata miatt 
kívánom. Az egoista számára nem eszköz-e minden, ha végső célja önmaga, miért védene 
hát olyasmit, mint a proletár államot, aminek semmi hasznát sem látja?
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Az önösség minden önöset magában foglal, és újra becsületet szerez annak, amit a 
keresztény nyelvezet megbecstelenített. Az önösség nem ismer idegen mércét, mivelhogy 
nem eszmény, mint a szabadság, az erkölcsösség, emberség stb.: az önösség csupán az 
önösnek egyfajta ábrázolásmódja.

2. AZ ÖNÖS

Én -  a liberalizmus által jutok-e el magamhoz s az enyémhez? Kit tekint a liberális magához 
hasonlónak? Az embert! Légy hát csak ember -  de hisz úgyis az vagy -  ,ós a liberális 
testvérének hív. Nem sokat kérdezősködik magánvéleményed, bogaraid felől, ha csak az 
„embert” látja meg benned. Mivel nemigen törődik vele, hogy ki vagy privátim, sőt, ha 
szigorúan ragaszkodik elveihez, ügyet sem vet rá, csak azt látja benned, ami generatim* 
vagy. Más szóval: nem téged lát, hanem a nemet; nem Hansot vagy Kunzot látja, hanem az 
embert; nem a valódit vagy az egyetlent, hanem a lényedet vagy a fogalmadat; nem a testet 
öltöttet, hanem a szellemet.

Mint Hans nem volnál olyan, mint ő, mert ő Kunz, tehát nem Hans; mint ember ugyanaz 
vagy, mint ő. És mivel ő liberális, hacsak öntudatlanul nem egoista, és te a számára mint 
Hans egyáltalán nem is létezel, nem okoz neki gondot a „testvéri szeretet” : nem a Hansot 
szereti benned, akiről nem tud és nem is akar megtudni semmit se, hanem az embert.

Ne lássunk egymásban mást, csak az „embert” , ezt a parancsolatot fokozza a végsőkig 
a keresztény szemléletmód, e szerint az egyik ember a másik számára pusztán fogalom 
(például üdvösségre hivatott teremtmény stb.).

Az igazi kereszténység egy még kevésbé általános fogalomba sorol be bennünket: „Isten 
fiai” vagyunk, akiket „Isten Lelke vezérel” .4 Nem mindenki büszkélkedhet azonban azzal, 
hogy Isten gyermeke, mert -  ugyanaz a lélek, amelyik lelkűnkkel együtt bizonyságot tesz 
arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk, nyilatkoztatja ki azt is, hogy kik az ördög 
gyermekei5. Ennélfogva nem lehet Isten gyermeke az, aki az ördög gyermeke; „Isten 
gyermekének lenni" -  ez kizár bizonyos embereket. Ha azonban ember gyermekei, azaz 
emberek akarunk lenni, elegendő, ha az emberi nemhez tartozunk, ha ennek a nemnek a 
példányai vagyunk. Hogy mi vagyok én, mint én, az téged, derék liberális, mit sem érdekel, 
az csak az én magánügyem', elég, ha mindkettőnket anya szült, ha mindketten az emberi 
nem gyermekei vagyunk: mint „emberfia", hasonlatos vagyok hozzád.

Mi vagyok én hát neked? Netán ez a testet öltött én, amelyik ide-oda jár-kel? A legkevésbé 
sem ez. Ez a testet öltött én gondolataival, döntéseivel és szenvedélyeivel a te szemedben 
„magánügy”, amihez semmi közöd, „magáért való” . Mint „érted való” csak afogalmam, nem 
fogalmam létezik, pusztán az a Hans nevezetű ember, akit hívhatnának akár Peternek vagy 
Michaelnek is. Nem engem látsz, nem a testet öltöttet látod bennem, hanem egy valótlan 
valamit, egy kísérletet, azaz egy embert látsz.

A keresztény évszázadok során a legkülönbözőbb embereket tekintettük „magunkhoz 
hasonlatosnak”, de mindig mértékül szolgált az a szellem, amit éppen elvártunk, kezdetben 
például azokat, akikben megvolt a megváltás igényének a szelleme, később azokat, akikből

‘ generatim: általánosságban, általában

69



nem hiányozhatott a becsületesség szelleme, végezetül azokat, akiknek emberi szellemük 
és emberi ábrázatuk volt. Ekképpen váltakozott az „egyenlőség" alapelve.

Amikor az egyenlőséget az emberi szellem egyenlőségeként fogták föl, egy minden 
embert magában foglaló egyenlőséget fedeztek fel; mert ugyan ki tagadhatná, hogy nekünk, 
embereknek emberi, semmilyen más, csakis emberi szellemünk van.

De mentünk-e előbbre ezáltal a kereszténység kezdete óta? Akkor állítólag isteni szelle
münk volt, most emberi van; de ha az isteni nem fejezett ki bennünket, hogyan fejezhetné 
ki az emberi azt, amik vagyunk? Feuerbach például úgy véli, hogy ha emberivé teszi az 
istenit, megtalálja az igazságot. Nem, ha Isten gyötört bennünket, akkor az „ember" még 
gyötrelmesebben megszorongat. Röviden: az, hogy emberek vagyunk, csupán a legcse
kélyebb rész bennünk, és csak az a jelentősége, hogy egyik tulajdonságunk, tehát tulajdo
nunk. Többek között ember is vagyok, ahogyan például eleven lény, vagyis állati lény vagy 
állat, európai, berlini stb. vagyok; aki azonban pusztán az embert vagy a berlinit kívánja 
figyelembe venni, az igencsak közömbösen szemlél. És miért? Mert csupán egyetlen 
tulajdonságomat veszi figyelembe és nem engem.

Éppígy áll a dolog a szellemmel is. A keresztény, a becsületes vagy valami hasonló 
szellem lehet ugyan szerzett tulajdonságom, azaz tulajdonom, de ez a szellem nem én 
vagyok: ő az enyém, de én nem vagyok az övé. A liberalizmus ezért pusztán folytatása az 
én, a hús-vér ember régi, keresztény megvetésének. Ahelyett, hogy elfogadnának annak, 
ami vagyok, pusztán a tulajdonomat, tulajdonságaimat nézik, és becsületes szövetségre 
lépnek velem, de csakis a tulajdonom miatt; nem velem lépnek házasságra, hanem mintegy 
a tulajdonommal. A keresztény a szellememhez fordul, a liberális az emberségemhez. De 
miként a szellem, amit nem a hús-vér én tulajdonának, hanem magának az énnek tartanak, 
kísértet, úgy az ember, akit nem tulajdonomként, hanem énként kezelnek, sem egyéb 
kísérletnél, gondolatnál, fogalomnál.

A liberális ezért ugyanabban a körben mozog, mint a keresztény. Mivel az emberi lét 
szelleme, vagyis az ember benned lakozik, ember vagy; miként keresztény vagy, ha Krisztus 
szelleme lakozik benned, de mivel csak mint másodlagos -  még ha tulajdon vagy „jobb” -  
éned lakozik benned, túlvilági marad számodra, neked pedig arra kell törekedned, hogy 
teljesen ember légy. Éppolyan meddő törekvés ez, mint amikor a keresztény teljesen 
üdvözült lélek kíván lenni!

Most, miután a liberalizmus proklamálta az embert, kijelenthetjük, hogy ezzel csupán a 
kereszténység végső konzekvenciájához jutott el, és hogy a kereszténység valójában 
eredetileg is az „ember”, az „igaz ember” megvalósítását tűzte ki célul. Innen származik az 
az illúzió, hogy a kereszténység végtelen értéket tulajdonít az énnek, amint az a halhatatlan
ság tanában, a lelkipásztorkodásban stb. megmutatkozik. Nem, ezzel az értékkel csupán az 
embert ruházza fel. Kizárólag az ember halhatatlan, és én csak azért vagyok halhatatlan, mert 
ember vagyok. A kereszténységnek valóban azt kellett hirdetnie, hogy senki sem kárhozik 
el, ahogyan emberként a liberalizmus is mindenkit egyenlőnek tekint, de az örökkévalóság, 
miként a liberalizmus egyenlősége is, csak az embernek szól bennem, nem pedig énnekem. 
Csak az ember hordozójaként és szállásadójaként nem halok meg, ahogyan köztudottan 
„a király sem hal meg”. Ludwig meghal, de a király tovább él; én meghalok, de szellemem, 
az ember tovább él. Azért, hogy teljesen azonosuljak az emberrel, kitalálták és felállították a 
következő követelményt: légy „valódi nembéli lény”.8

Az emberi vallás pusztán a keresztény vallás végső metamorfózisa. A liberalizmus vallás, 
mivel leválasztja rólam lényemet és fölébem helyezi, mivel „az emberi” ugyanúgy felmagasz
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talja, ahogyan más vallások isteneiket vagy bálványaikat felmagasztalják, mivel az enyémet 
túlvilági síkra emeli, és mivel az enyémből, tulajdonságaimból és tulajdonomból valami 
idegent, valami „lényt" csinál, röviden: mivel az emberek közé sorol és ezáltal „hivatást” 
teremt számomra. De a liberalizmus formálisan is vallásnak nyilvánítja magát, mert h'itbuz- 
góságot követel a legfőbb lény, az ember számára, „olyan hitet, amelyik egyszer majd óriási 
buzgalomról, leküzdhetetlen buzgalomról tesz majd tanúbizonyságot”.7 Mivel a liberalizmus 
emberi vallás, hitvallói toleránsok minden más (katolikus, zsidó stb.) vallás hitvallóival, mint 
ahogyan Nagy Frigyes is türelmes volt azon alattvalóival, akik -  az üdvözülés bármely 
formájának hódoltak is -  eleget tettek alattvalói kötelezettségeiknek. Ezt a vallást most 
általános érvényűvé kívánják tenni és a többitől mint „magánostobaságtól” elkülöníteni: 
ezekkel szemben lényegtelenségük miatt amúgy is fölöttébb liberálisan viseltethetnek.

Államvallásnak, a „szabad állam" vallásának nevezhetjük, nem a szokásos értelemben, 
mármint hogy az állam előnyben részesíti vagy privilegizálja, hanem mint olyan vallást, amely 
nemcsak hogy jogosult, hanem rá is van kényszerülve, hogy mindenkitől, legyen az privátim 
zsidó, keresztény vagy bármi más, megkövetelje a „szabad államot” . Ugyanis ugyanolyan 
szolgálatot tesz az államnak, mint a pietás* a családnak. Ha azt akarjuk, hogy a családot 
minden tagja elismerje és megtartsa, akkor a vér kötelékét minden családtag szentnek 
köteles elfogadni, és a pietás, a tisztelet érzésével kell iránta viseltetnie, és ekkor a vérroko
nok megszenteltté válnak egymás számára. Ekképpen az államközösség minden tagja is 
szentnek kell hogy tekintse ezt a közösséget, és az állam számára legfőbb fogalmat neki is 
legfőbb fogalomként kell tisztelnie.

Mely fogalom a legfőbb az állam számára? Bizonyára az, hogy valóban emberi társada
lom legyen, olyan társadalom, amelybe minden olyan tag felvételt nyer, aki valóban ember, 
tehát nem embertelen ember. Bármeddig terjed is egy állam toleranciája, az embertelen 
emberrel és az embertelenséggel szemben megszűnik. Pedig ez az „embertelen ember” is 
ember, és az „embertelenség” is csak valamiféle emberi vonás, csak az ember képes rá, az 
állat nem, tehát az „ember számára lehetséges valami”. Jóllehet minden embertelen ember 
ember, az állam mégis kirekeszti, azaz becsukja, az állampolgárból börtöntölteléket (a 
kommunizmus pedig bolondokházába zárt őrültet vagy kórházba zárt beteget) csinál.

Nem nehéz megmondani, hogy mi az embertelen ember: olyan ember, aki nem felel meg 
az ember fogalmának, miként az embertelenség olyan emberi dolog, ami nem illik bele az 
emberi fogalomba. A logika ezt „értelmetlen ítéletnek” nevezi. Hozhatnánk-e olyan ítéletet, 
hogy valaki ember anélkül, hogy ember volna, akkor, ha nem fogadnánk el azt a hipotézist, 
miszerint az ember fogalma elválasztható az egzisztenciától, a lényeg a jelenségtől? Úgy 
mondják: emberként jelenik meg, de nem ember.

Az emberek hosszú évszázadokon keresztül éltek ezzel az „értelmetlen ítélettel” ! Sőt mi 
több, ebben a hosszú időszakban csak -  embertelen emberek léteztek. Melyik egyes ember 
felelt volna meg az ember fogalmának? A kereszténység csak Egy embert ismer, és ez az 
Egy -  Krisztus -  máris embertelen ember, nevezetesen emberfeletti ember, „isten” . Valódi 
ember csak -  az embertelen ember.

Mi mások volnának azok az emberek, akik nem emberek, mint kísértetek? Minden valódi 
ember, mivel nem felel meg az „ember” fogalmának vagy mert nem nembéli ember, kísértet. 
De vajon még akkor is embertelen ember maradok-e, ha az embert -  aki csak mint

* pietás: jámborság, kegyelet; odaadó, mély ragaszkodás, vallásosság
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eszményem, lényegem vagy fogalmam emelkedett fölóbem -  feladom, és ami maradt, a 
számomra túlvilági, saját és inherens tulajdonságommá fokozom le úgy, hogy az ember 
emberségemmé, emberlétemmé lesz, és mindaz, amit teszek, épp azáltal lesz emberi, hogy 
én csinálom, és nem azért, mert megfelel az „ember” fogalmának? Én valóban ember és 
embertelen ember vagyok egy személyben: mert ember vagyok és egyúttal több is annál, 
puszta tulajdonságom énje vagyok.

Be kellett következnie annak, hogy immár nem pusztán arra tartanak képesnek bennünket, 
hogy keresztények legyünk, hanem arra is, hogy emberek legyünk; mert ugyan keresztények 
sem lettünk igazán sohasem, csupán „szegény bűnösök” voltunk (a kereszténység is 
elérhetetlen eszmény volt), de azért az értelmetlenség nem tudatosult annyira és az ámítás 
is egyszerűbb volt, mint most, amikor ennek a követelménynek kell eleget tennünk, nekünk, 
akik emberek vagyunk és emberileg cselekedünk, mert nem lehetünk mások és nem 
tehetünk másképpen: mint hogy emberek legyünk, „valódi emberek".

Mivel az anyaegyháztól még sok minden rájuk tapad, mai államaink bizonyos kötelmeket 
(például intézményesített vallásosságot) rónak ki övéikre, amihez az államoknak valójában 
már semmi köze sincsen; egészében azonban mégsem tagadják jelentőségüket, amikor 
emberi társadalmaknak kívánnak feltűnni, melyeknek az ember mint ember lehet tagja, még 
ha kevésbé privilegizált is, mint más tagok. A legtöbb társadalom békén hagyja a vallásos 
szekták követőit, és befogadja az embereket faji vagy nemzeti megkülönböztetés nélkül; 
zsidók, törökök, mórok stb. francia polgárok lehetnek. Az állam tehát csak azt tartja szem 
előtt, ha befogad valakit, hogy az illető ember-e. Az egyház mint hívők társadalma, nem 
ölelhetett kebelére minden embert; az állam mint emberek társadalma, megteheti ezt. Ha 
azonban az állam tisztán megvalósítja azon elvét, hogy az emberi léten kívül nem szab 
feltételt övéinek (eleddig még az észak-amerikaiak is feltételül szabják övéiknek, hogy 
vallásosak legyenek, legalábbis hogy a becsületesség, a tisztesség vallását gyakorolják), 
akkor saját sírját ássa meg. Miközben az állam azt képzeli, hogy az övéi tiszta emberek, ezek 
az emberek tiszta egoistákká válnak, akik az államot önző céljaikra használják fel. Az „emberi 
társadalom" az egoistákba pusztul bele: mert már nem mint emberek hivatkoznak egymásra, 
hanem mint ének, egoistán lépnek fel a tőlem teljesen különböző és ellenséges fe-kkel és 
f/'-kkel szemben.

Ha az államnak számolnia kell emberségünkkel, akkor az ugyanaz, mintha azt mondom: 
számolnia kell erkölcsösségünkkel. Az állam azt nevezi erkölcsös magatartásnak, ha 
egymásban az embert látjuk és egymást emberként kezeljük. Ez teljes egészében megegye
zik a kereszténység „lelki szeretetével". Ha ugyanis az embert látom benned, miként 
magamban is az embert látom, és az emberen kívül semmi mást sem látok, akkor úgy bánok 
veled, mint magammal, mert mindketten a következő matematikai tételt alkotjuk: A=C és 
B=C, következésképpen A=B, tehát én nem vagyok semmi más, mint ember, te sem vagy 
más, mint ember, következésképpen én és te egyenlőek vagyunk. Az erkölcsösség nem fér 
meg az egoizmussal, mert az erkölcsösség nem engem fogad el, hanem csupán az embert 
bennem. Ha azonban az állam emberek társadalma és nem ének egyesülete, akik kizárólag 
önmagukkal törődnek, akkor az állam nem maradhat fenn erkölcsösség nélkül, ragaszkod
nia kell az erkölcsösséghez.

Ezért vagyunk mi -  az állam és én -  ellenségek. Nekem, az egoistának, nem szívügyem 
ennek az „emberi társadalomnak” a jóléte, nem hozok érte áldozatot, csak kihasználom; 
ahhoz, hogy tökéletesen kihasználhassam, tulajdonommá és teremtményemmé alakítom 
át, azaz megsemmisítem és helyette az egoisták egyesületét hozom létre.
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Az állam tehál azáltal árulja el ellenséges szándékát, hogy azt követeli tőlem, legyek 
ember, ami azt feltételezi, hogy nem vagyok az, hanem az állam számára „embertelen 
ember” vagyok: az emberlétet kötelességként szabja ki rám. Továbbá azt követeli, hogy ne 
tegyek semmit, ami akadályozhatná fennállását; fennállásának tehát szentnek kell lennie 
számomra. Vagyis nem lehetek egoista, hanem „tisztességes, becsületes” , tehát erkölcsös 
embernek kell lennem. Az állammal és fennállásával szemben tehetetlennek és tisztelettel
jesnek stb. kell lennem.

Ez az állam, ami mindenesetre még nem létezik, még megteremtésre vár, a haladó 
liberalizmus eszménye. Olyan igaz „emberi társadalom” lenne ez, amelyben minden „em
ber” megtalálná a helyét. A liberalizmus „az embert” akarja megvalósítani, azaz világot akar 
neki teremteni, és ez volna az emberi világ, avagy az általános (kommunista) emberi 
társadalom. Úgy mondták: „Az egyház csak a szellemet vette figyelembe, az állam az egész 
embert figyelembe fogja venni.”8 De nem „szellem”-e az „ember”? Az állam magja éppen 
„az ember", ez a valótlan valami, az állam pedig csupán „emberi társadalom” . Azt a világot, 
amelyet a hívő (hívő szellem) teremt magának, egyháznak hívják, azt a világot pedig, amelyet 
az ember (emberi vagy humánus szellem) teremt, államnak hívják. Ez azonban nem az én 
világom. In abstracto* sosem cselekszem emberit, hanem mindig önöset, tehát az én emberi 
cselekedetem különbözik minden egyéb emberi cselekedettől, és csupán ez által a külön
bözőség által valódi, hozzám tartozó cselekedet. Ebben a cselekedetben az emberi csak 
absztrakció, és mint ilyen, szellem, tehát absztrahált lény.

Bruno Bauer A zsidókérdésről című könyve 84. oldalán például azt állítja, hogy a kritika 
igazsága a végső, mégpedig a kereszténység által keresett igazság, nevezetesen „az 
ember". Ezt mondja: „A keresztény világ története a legfőbb igazságküzdelem története, 
mert benne -  és kizárólag benne! -  van sző a végső vagy első igazság -  az ember és a 
szabadság -  felfedezéséről.”9

Nos, jó, fogadjuk ezt el, és tekintsük az embert a keresztény történelem és egyáltalán az 
emberek vallási vagy eszményi törekvésének végre meglelt eredményének. Ki tehát az 
ember? Én vagyok! Az ember -  a kereszténység vége és eredménye mint én -  az új 
történelem kezdete és kiaknázandó anyaga, az élvezet történelméé, ami az áldozatok 
történelme után következik, nem az ember vagy az emberiség, hanem az én történelmének 
kezdete. Az ember az általános. Akkor hát az én és az egoisztikus a valóban általános, mivel 
mindenki egoista és mindennél fontosabb. A zsidó mint olyan még nem tisztán egoista, mert 
a zsidó ember feláldozza magát Jehovának, a keresztényi sem az, mert a keresztény ember 
Isten kegyelméből él és aláveti magát Istennek. Az ember mint zsidó vagy mint keresztény 
csak bizonyos igényeit elégíti ki, pusztán bizonyos szükségleteit, s nem magát fél egoizmus 
ez, mert egy fél ember egoizmusa, aki félig maga, félig zsidó vagy félig tulajdonosa magának, 
félig szolga. Ezért zárják ki egymást félig a zsidók és a keresztények, vagyis mint emberek 
elismerik, mint szolgák kizárják egymást, mert két urat szolgálnak. Ha tökéletesen egoisták 
lehetnének, teljesen kizárnák egymást, és annál jobban összetartanának. Nem az a szé
gyenletes, hogy kizárják egymást, hanem hogy csak félig zárják ki egymást. Ezzel szemben 
Bauer úgy véli, hogy zsidók és keresztények csak akkor tudják egymást „embernek” 
tekinteni és emberként kezelni, ha feladják az őket egymástól elválasztó és örök elkülönü

*in  abstracto (latin): elméletben; a maga elvontságában, minden mástól függetlenül
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lésre kötelező különleges lényt, és elismerik és „igaz lényüknek" tekintik az „ember” általános 
lényét.

Véleménye szerint mind a zsidóknak, mind a keresztényeknek az a hibája, hogy valami 
különlegességre törekednek, ahelyett hogy csak emberek lennének és emberi dolgokra, 
nevezetesen az „általános emberi jogokra” törekednének. Bauer azt mondja, hogy alapve
tően a hitben tévednek, „privilegizáltak”, előjogaik vannak, illetve magában az előjogba vetett 
hitben áll tévedésük. Ezzel szemben az általános emberi jogot mutatja fel nekik. Az emberi 
jogo t!10

Az ember az általános értelemben vett embert jelenti, és csak annyiban egyes ember, 
amennyiben ember. Nos, hát minden egyes ember rendelkezni fog az emberi jogokkal, és 
a tökéletes demokráciában, vagyis helyesebb elnevezéssel az antropokráciában*, a kom
munisták véleménye szerint élvezni fogja ezen jogokat. De csak nekem van meg mindenem, 
mindaz, amit -  megszerzők magamnak; mint embernek semmim sincs. Azt szeretnék, ha 
minden embernek mindenféle jó dolog hullana az ölébe, pusztán azért, mert az „ember” 
címet viseli. Én azonban magamra helyezem a hangsúlyt, nem arra, hogy ember vagyok.

Az ember mint tulajdonságom (tulajdonom) csak olyasvalami, mint a férfiasság vagy a 
nőiesség. A régiek eszménye szerint az embernek teljes értelemben férfinak kellett lennie; 
erényük a virtus és arete**, vagyis férfiasság volt. Mit gondoljunk egy nőről, aki tökéletes 
„nő” kívánna lenni? Ez nem adatik meg mindenkinek, sokan elérhetetlen célt tűznének ezzel 
maguk elé. Ezzel szemben természettől fogva minden nő nőies, a nőiesség tulajdonsága, 
nincs szüksége „igazi nőiességre”. Ember vagyok, ahogyan a föld csillag. Amilyen nevet
séges volna azt követelni a földtől, hogy „igazi csillag" legyen, olyan nevetséges az is, ha 
azt róják ki rám, hogy legyek „igazi ember".

Amikor Fichte azt mondja, hogy „az én minden”, akkor úgy tűnik, hogy ez tökéletesen 
harmonizál az én elképzelésemmel. Csakhogy nem az én minden, az én szétzúz mindent 
és csak a magát feloldó én, a soha nem lévő én -  a véges én valóban én. Fichte „abszolút” 
énről beszél, én viszont magamról beszélek, a múlandó énről.

Mennyire közeli az a vélemény, hogy az ember és az én ugyanaz, ám mégis azt láthatjuk, 
Feuerbachnál például, hogy az „ember" kifejezés az abszolút énre, a nemre vonatkozik, nem 
pedig a múlandó, egyes ént jelenti. Az egoizmusnak és az emberségnek (humanitásnak) 
ugyanazt kellene jelentenie, de Feuerbach szerint az egyes (az individuum) „csak individu
alitásának korlátái fölé emelkedhet, nemének törvényei, pozitív lénymeghatározásai fölébe 
viszont nem”. A nem önmagában semmit sem jelent, és ha az egyes individualitásának 
korlátái fölé emelkedik, akkor sokkal inkább önmaga, mint egyes, mégpedig éppen a 
felemelkedése által, csak azáltal, hogy nem marad az, ami; máskülönben vége volna, 
meghalna. Az ember eszmény csupán, a nem csak gondolatban létezik. Egy embernek lenni 
nem azt jelenti, hogy megvalósítom az ember eszményét, hanem hogy magamat, az egyest 
valósítom meg. Feladatom nem abban van, hogy miként realizálom az általános emberit, 
hanem hogy mennyire felelek meg önmagámnak. Én magam vagyok a nemem, nincs 
normám, törvényem, előképem stb. Lehetséges, hogy nagyon keveset tudok kihozni ma
gamból; ez a kevés azonban mindent jelent, és jobb, mintha hagynám, hogy mások hatalma, 
az erkölcs, a vallás, a törvények, az állam stb. dresszúrája alakítson ki belőlem bármit is.

*antropokrácia (görög): „emberuralom"; az emberi nem, az emberiség uralma
**arete: Arész nevéből, aki a harc és háború istene volt a görög mitológiában
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Jobb -  ha már szóba kell hoznunk a jobbat -  egy neveletlen gyerek, mint egy koravén, jobb 
egy kelletlen, mint egy mindenre kapható ember. A neveletlen és kelletlen még azon az úton 
van, amelyen saját akarata szerint alakítja magát; a koravént és a készségest a „nem” , az 
általános követelmények stb. határozzák meg, a „nem” jelenti a törvényt számára. Ez 
határozza meg: mert mi más számára a nem, mint az „elrendelése”, „hivatása”? S hogy az 
„emberiséget", a nemet tartom-e szem előtt ennek az eszménynek az elérésében, avagy 
Istenre és Krisztusra vetem-e pillantásomat ugyanazon törekvéssel: hogyan lehetne ebben 
lényeges különbség? Legfeljebb annyi, hogy az előbbi ködösebb az utóbbinál. Ahogyan az 
egyes jelenti az egész természetet, úgy jelenti az egész nemet is.

Az, ami vagyok, mindenesetre feltételezi mindazt, amit teszek, gondolok stb., röviden: 
feltételezi kijelentésemet vagy kinyilatkozásomat. A zsidó például csak egyféleképpen 
akarhat, csak egyféleképpen „viselkedhet” ; a keresztény csak keresztény módjára viselked
het és nyilatkozhat stb. Ha zsidó vagy keresztény lehetnél, akkor természetesen zsidó vagy 
keresztény módjára nyilvánulnál meg; csakhogy ez lehetetlen, mert a legszigorúbb változás 
után is egoista maradsz, vétkezel a zsidó fogalom ellen, azaz te nem vagy zsidó. Mivel az 
egoista minduntalan kiütközik, egy tökéletesebb fogalomra volt szükség, ami valóban 
teljesen kifejezi, hogy mi vagy, és ami -  mivel igaz természetedből fakad -  tevékenységed 
minden törvényét magában foglalná. A legtökéletesebb fogalmat az „emberben” találták 
meg. Zsidóként túlságosan kevés vagy és a zsidóság nem a te feladatod; nem elég 
görögnek, németnek lenni. De légy -  ember, akkor mindened megvan; az emberit tekintsd 
hivatásodnak.

ím, tudom már, mit kell tennem, megfogalmazhatom az új katekizmust. Megint a szubjek
tum van alárendelve a predikátumnak, az egyes az általánosnak; megint egy eszmének 
biztosíttatott az uralom és egy új vallás alapjai tétettek le. Ez a vallásban, és különösen a 
kereszténységben jelent előrehaladást, ám annak túlhaladását nem jelenti.

Túlhaladása a kimondhatatlanba vezet. Számomra a szegényes nyelvnek nincs szava, „a 
szó”, a logosz, „puszta szó” számomra.

A lényegemet keressük. Nem a zsidó, a német stb. őrzi, hanem az ember. „Az ember a 
lényegem.” Kellemetlen, visszataszító vagyok magam számára; irtózom, undorodom ma
gamtól, iszonyatot érzek magammal szemben, soha nem vagyok elég, nem teszek elegen
dőt magamnak. Efféle érzésekből fakad az önfelbomlás vagy az önkritika. A vallásosság az 
önmegtagadással kezdődik és a beteljesedett kritikával érvéget. Megszállott vagyok és meg 
akarok szabadulni a „gonosz szellemtől”. Hogyan látok hozzá? Nyugodtan elkövetem a 
keresztény számára legsúlyosabb bűnt, káromlom a Szentlelket. „De aki a Szentlélek ellen 
szól káromlást, nem nyer bocsánatot soha, hanem örök kárhozatra méltó.”11 Nem akarok 
bocsánatot nyerni, és nem félek az utolsó ítélettől.

Az ember a végső gonosz szellem vagy kísértet, a legmegtévesztőbb, legravaszabb, 
tisztességes ábrázatú hazudozó, a hazugságok atyja. Miközben az egoista a jelenkor 
feltételezései és fogalmai ellen fordul, kíméletlenül roppant megszentségtelenítést végez. 
Semmi sem szent a számára.

Balgaság volna azt állítani, hogy nem létezik nagyobb hatalom az enyémnél. Csakhogy 
az ón hozzáállásom gyökeresen más, mint a vallásos koré: én minden magasabb hatalom 
ellensége vagyok, amíg a vallás azt tanítja, hogy nyerjük meg a hatalmat és alázzuk meg 
magunkat előtte.

A szentségtelenítö az istenfélelemnek szegezi erejét, mert az istenfélelem mindazt dön
tően meghatározza, amit meghagy szentnek. Hogy az istenemberben Istené vagy pedig az
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emberé-e a megszentelő hatalom, hogy tehát bármit is Isten vagy az ember (humanitás) 
kedvéért tartunk-e szentnek, az mit sem változtat az istenfélelem lényegén, ugyanis az 
embert mintegy „legfőbb lényként" tiszteljük, miközben egy speciálisan vallásos álláspontról 
Isten mint „legfőbb lény" félelmet és tiszteletet parancsol nekünk, és mindkettő egyformán 
bámulatot kelt bennünk. Az igazi istenfélelem már régen megrendült, és egy többé-kevésbé 
tudatos egoizmus -  ami külsőleg egy széles körben elterjedt „egyháztalanságról” ismerhető 
fel -  kezdett tért hódítani. Amitől Isten megfosztatott, azt az emberre ruházták át, a humanitás 
hatalma olyan mértékben erősödött meg, amilyen mértékben a vallásosság veszített a 
súlyából: a mai kor istene „az ember”, és az istenfélelem helyébe az emberfélelem lépett.

Mivel azonban az ember is csak egy -  másfajta -  legfőbb lény, a legfőbb lény valójában 
csak metamorfózison ment át, az emberfélelem pedig pusztán az istenfélelem megváltozott 
alakja.

Ateistáink hívő emberek.
Az úgynevezett feudális korban mindent Istentől kaptunk húbérbe: ugyanez a hűbéri 

viszony a liberális korszakban is fennáll, csak mostanra az ember foglalta el az Isten helyét. 
Akkor Isten volt az úr, most az ember az; korábban Isten volt a közvetítő, most az ember az; 
korábban Isten volt a szellem, most az ember az. Ebben a hármas vonatkozásban a hűbéri 
viszony változáson ment át. Manapság ugyanis a mindenható embertől kapjuk hűbérbe 
hatalmunkat, amit -  mivel nem magasabb helyről származik -  nem hatalomnak vagy 
erőszaknak, hanem „jognak” hívnak: „emberi jognak"; továbbá a világban elfoglalt helyünket 
is tőle kapjuk húbérbe, mert ő, a közvetítő, közvetíti kapcsolatainkat, ami épp ezért nem lehet 
más, mint „emberi”. -  A hatalom az emberé, a világ az emberé, én az emberé vagyok.

Hogyan ne állna akkor jogomban, hogy magamat kiáltsam ki feljogosítottnak, közvetítő
nek és saját önnön lényemnek?

íme, a helyzet a következő:
A hatalmam a tulajdonom.
A hatalmam tulajdont ad nekem.
A hatalmam én magam vagyok, és általa vagyok a tulajdonom.

3. A HATALMAM

A jog a társadalom szelleme. Ha van a társadalomnak akarata, akkor ez az akarat jelenti a 
jogot: a társadalom csak a jog által képes fennállni. Mivel azonban csak úgy áll fenn, ha az 
egyesek felett hatalmat gyakorol, a jog uralkodó akarat. Arisztotelész azt mondja, hogy az 
igazságszolgáltatás a társadalom haszna.

Minden fennálló jog -  idegen jog, olyan, amit úgy „adnak”, úgy „szolgáltatnak” nekem. 
De jogom volna-e attól, ha az egész világ joggal traktálna? És mégis, mi más volna az a jog, 
amit az államban, a társadalomban megszerzek, mint idegenek joga?

Ha egy tökfilkó igazat ad, akkor meginog a bizalmam az igazamban; nem kell az ő igaza. 
Ám ha egy bölcs ad igazat, attól sem lesz még igazam. Hogy igazam van-e, teljesen 
független a tökfilkók és bölcsek igazától.

Mégis, idáig törekedtünk erre a jogra. Jogot keresünk, és ezért bírósághoz fordulunk. 
Milyen bírósághoz? Királyi, pápai, népbírósághoz stb. Képviselhet-e a szultáni bíróság más 
jogot, mint amit a szultán elrendelt? Igazat adhat-e nekem, ha a szultáni igazságszolgálta
tástól eltérő jogot keresek? Igazat adhat-e nekem például a felségárulásban, ha szultáni
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értelemben nincs hozzá jogom? Biztosltja-e nekem a szabad véleménynyilvánítás jogát a 
cenzúrabíróság, ha a szultán erről a jogomról hallani sem akar? Mit keresek hát akkor ezen 
a bíróságon? Szultáni jogot, de nem az én jogomat; -  idegen jogot keresek. Mindaddig, 
amíg ez az idegen jog megegyezik az én jogommal, természetesen azt is megtalálom benne.

Az állam nem engedélyezi, hogy két férfi szemtől szemben megküzdjön egymással; 
ellenzi a párbajt. Még azokért a verekedésekért is büntet, amelyekhez nem hívják ki a 
rendőrséget, amikor például egy én ver egy fe-t, akkor nem büntet; amikor egy családfő veri 
a gyerekét: a családnak joga van hozzá, s a család nevében az apának, de nekem, mint 
egyetlennek, nincs hozzá jogom.

A Vossische Zeitung bemutatja a „jogállamot” . A jogállamban mindenben a bírók és a 
bíróság döntenek. A felsőcenzúra-bíróság szerinte „bíróság”, ahol „igazságot szolgáltat
nak”. De miféle igazságot? A cenzúra igazságát. Ahhoz, hogy ennek a bíróságnak az 
igazságszolgáltató jogát elismerjük, a cenzúra jogát is el kell ismernünk. Mindazonáltal azt 
gondolhatnánk, hogy ez a bíróság védelmet nyújt. Igen, védelmet, az egyes cenzorok 
tévedéseivel szemben: csak a cenzúratörvény-hozót védi akaratának hamis értelmezésétől, 
a keresetet benyújtókkal szemben viszont annál jobban megszilárdítja törvényét a „jog szent 
hatalma által”.

Hogy jogomban áll-e valami vagy sem, arról nem tud dönteni más bíró, csak ón magam. 
Mások csak arról ítélkezhetnek és ítélhetnek, hogy csatlakoznak-e az én jogomhoz, s hogy 
számukra is jogot jelenthet-e az én jogom.

De nézzük meg ezt a kérdést egy másik oldalról is. A szultanátusban a szultáni jogot, a 
köztársaságokban a népjogot, a katolikus községben a kánonjogot stb. kell tisztelnem. Alá 
kell vetnem magamat ezeknek a jogoknak, szentnek kell tekintenem őket. Ez az „igazság- 
érzék” és „jogérzék” olyan erősen bevésődött az emberek fejébe, hogy napjaink legforra
dalmibb erői egy új „szent jognak” , a „társadalmi jognak”, a societas* jogának, az emberiség 
jogának, „mindenki jogának" stb. akarnak alávetni bennünket. A „mindenki" joga eszerint 
előbbre való az én jogomnál. Ha mindenki joga, akkor az én jogom is, mivel én is 
hozzátartozom a mindenkihez; csakhogy mások, sőt mindenki más joga is, és ezért nem 
ragaszkodom hozzá. Nem mindenki jogaként, hanem az én jogomként fogom megvédeni, 
és más is azzal törődjön, hogyan őrzi meg ezt a jogot magának. Mindenki joga (például a 
táplálkozásé) minden egyes ember joga. Ha minden egyes ember maradéktalanul megtartja 
ezt a jogot, akkor mindenki magától gyakorolja azt; de ha mégsem törődik mindenkivel, 
akkor ezt azért teszi, mert ezért a jogért nem úgy lelkesedik, mint mindenki jogáért.

A szociális reformerek viszont „társadalmi jogról” papolnak nekünk. E szerint az egyes 
ember a társadalom szolgája, és csak akkor van joga, ha a társadalom jogot ad neki, vagyis 
ha a társadalom törvényei szerint él, vagyis ha -  lojális. Ha zsarnoki rendszerben vagy egy 
weitlingi „társadalomban”** vagyok lojális, az egy és ugyanaz a jogtalanság, mert jogom 
mindkét esetben nem sajátom, hanem idegen jog.

A jog esetében mindig felmerül a kérdés: „Ki vagy mi ruház fel valamilyen joggal?” Felelet: 
Isten, a szeretet, az ész, a természet, a humanitás stb. Nem, csakis a te erőszakod, a fe 
hatalmad adja neked a jogot (például az eszed).

A kommunizmus, ami feltételezi, hogy az embereknek „természettől fogva egyenlő jogaik

*societas (latin): társaság, egyesület; társadalom
* *W e it lin g , Wilhelm Christian (1808-1871): német utópista kommunista nevéből.
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vannak”, saját tételét cáfolja abban az értelemben, hogy az embereknek egyáltalán nincs 
joguk természettől fogva. Mert azt például nem hajlandó elismerni, hogy a szülőknek 
„természettől fogva” jogaik vannak gyermekeikkel szemben vagy fordítva: a kommunizmus 
megszünteti a családot. A természet a szülőknek, testvéreknek stb. egyáltalán nem ad jogot. 
Ez az egész forradalmi vagy babeufi* alapelv12, úgy ahogy van, vallásos, tehát hamis 
nézeten nyugszik. Ugyan kit érdekelne „a jog”, aki nem vallásos?

Nem vallásos fogalom-e, tehát nem valami szent dolog-e a „jog”? A forradalom által 
bevezetett Jogegyenlőség” csupán más formája a „keresztény egyenlőségnek”, az Isten 
gyermekei, a testvérek, a keresztények stb. egyenlőségének, röviden tehát fraternité**. A 
jog mindennemű számonkérése csupán arra érdemes, hogy Schiller szavaival mintegy 
kipellengérezzük:

Hosszú esztendők óta szaglásra használom orrom:
Ám adatott-e ehhez nékem valóban jogom?
Amikor a forradalom az egyenlőséget „jognak" kiáltotta ki, a vallás területére menekült, a 

szent, az eszmény vidékére. Innen származik az azóta tartó küzdelem a „szent és elidege
níthetetlen emberi jogokért”. Az „örök emberi jog” helyébe teljesen természetesen és 
egyenjogúan a „fennálló szerzett jog" lépett: jog jog ellen, és közben persze a jogok egymást 
„jogtalanságnak" minősítik. Ez a jogvita a forradalom óta tart.

Azt akarjátok, hogy „igazatok” legyen másokkal szemben. De nem lesz, soha „nem lesz 
igazatok” ; mert nem állnának szemben veletek, ha nem volna nekik is „igazuk": ők soha 
nem ismerik el a ti igazatokat. A ti igazatok viszont magasabb rendű, nagyobb, hatalmasabb, 
mint másoké, nemde? De nem ám! A jogotok sem hatalmasabb, ha ti nem vagytok 
hatalmasabbak. Joguk van-e szabadsághoz a kínai alattvalóknak? Ajándékozzátok meg 
őket szabadsággal, majd meglátjátok, mennyire melléfogtatok: mivel nem tudnak élni a 
szabadsággal, nincs joguk hozzá, avagy még érthetőbben, mivel nincs szabadságuk, nincs 
is joguk hozzá. A gyerekeknek nincs joguk a nagykorúsághoz, mivel nem nagykorúak, 
vagyis mivel gyerekek. Azoknak a népeknek, melyek hagyják, hogy kiskorúságban tartsák 
őket, nincs joguk a nagykorúsághoz; csak ha felhagynának a kiskorúsággal, lenne joguk a 
nagykorúsághoz. Ez pedig azt jelenti: amihez hatalmad van, ahhoz van jogod. Én minden 
jogot és jogosultságot magamból vezetek le; mindarra jogosult vagyok, ami a hatalmamban 
van. Ha tudom, hogy jogom van megdönteni Zeuszt, Jehovát, Istent stb.; ha nem tudom, 
akkor az isteneknek lesz joguk és hatalmuk velem szemben, én pedig tehetetlen „istenféle
lemben” félem jogukat és hatalmukat, betartom parancsolataikat, és azt hiszem, hogy 
mindenben jogosan cselekszem, amit az ő joguk szerint cselekszem, miként az orosz 
határőr is feljogosítottnak tartja magát arra, hogy agyonlője a gyanús szökevényeket, mert 
„magasabb autoritásból”, azaz „joggal” gyilkol. Én viszont magamat jogosítom fel a gyilko
lásra, ha nem tiltom meg magamnak és nem félek attól, hogy a gyilkosság „jogtalanság” . 
Ezt a nézetet tükrözi Chamisso Gyilkos völgy című költeménye, amelyben a gyilkos ősz 
indián a meggyilkolt fehér ember embertársából tiszteletet kényszerít ki. Csak ahhoz nincs 
jogom, amit nem önszántamból teszek, vagyis amire nem jogosítom fel magamat.

Én döntöm el, mi a jogos énbennem; rajtam kívül nincsen jog. Ha nekem jogos, akkor

* Babeuf, Frangois-Noél (1760-1797): francia utópista szocialista. A föld és a vagyonok egyenlő 
elosztása és a forradalmi diktatúra híve.

**fraternité (francia): testvériség
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jogos. Lehetséges, hogy másoknak nem jogos; de az ő bajuk, nem az enyém: védekezze
nek. És ha valami nem volna jogos az egész világnak sem, nekem azonban az volna, vagyis 
én akarnám, akkor nem érdekelne az egész világ sem. így cselekszik mindenki, aki becsülni 
tudja magát. És annyira becsüli magát, amennyire egoista, mert az erőszak előbbre való a 
jognál, éspedig -  teljes joggal.

Mivel „természettől fogva” ember vagyok, egyenlő jogom van mindenféle földi jó élveze
tére -  mondja Babeuf. Nem kellene-e hozzátennie: mivel „természettől fogva" elsőszülött 
herceg vagyok, jogom van a trónra? Az emberi jogok és a „szerzett jogok" egy dologra 
irányulnak, tudniillik a természetre, ami jogot ad nekem, például a születésre (továbbá az 
öröklésre stb.). Emberként jöttem a világra, ez egyenlő azzal, hogy hercegként jöttem a 
világra. A természeti embernek csak természeti joga van, mivel hatalma és természeti igényei 
vannak: születési joga és születési igényei vannak. A természet azonban nem jogosíthat fel, 
nem tehet alkalmassá és képessé arra, amire egyedül önnön tettem jogosíthat fel. Az, hogy 
a herceg a többi gyermek fölött áll, már saját tettéből következik, ami biztosítja számára azt 
az előnyt, az pedig a többi gyermek azon tettének következménye, hogy elfogadják és 
elismerik a herceg tettét, és ez által a tettük által lesznek méltók arra, hogy alattvalók 
legyenek.

Akár a természet, Isten, a nép stb. ad jogot, mindig egyformán idegen jogról van szó, amit 
nem magam adok vagy veszek.

A kommunisták ezt mondják: az egyenlő munka az embereket egyenlő élvezetre jogosítja 
fel. Korábban felmerült a kérdés, hogy az „erényesek” nem érdemelnek-e a földi életben 
„boldogságot". A zsidók ebből a következő megállapításra is jutottak: „Arra törekedjél, hogy 
jól menjen sorod aföldön.” Nem, az egyenlő munka nem jogosít fel erre, pusztán az egyenlő 
élvezet jogosít fel az egyenlő élvezetre. Élvezz, akkor jogod van az élvezethez. De ha 
dolgoztál és hagyod, hogy elvegyék tőled az élvezetet -  akkor „joggal teszik ezt veled".

Ha elveszitek az élvezetet, akkor jogotok van hozzá; de ha csak sóvárogtok utána és nem 
ragadjátok meg, akkor továbbra is azoknak a „szerzett joga" marad, akiknek előjoga az 
élvezet. Az ő joguk, mint ahogyan a tiétek lehetne, ha magatokhoz ragadnátok.

Heves vita zajlik a „tulajdonjog” körül. A kommunisták azt állítják, hogy „a föld jog szerint 
azé, aki megműveli, terménye pedig azé, aki megtermeli” .13 Én azt gondolom, hogy azé, aki 
el tudja venni, vagy aki nem hagyja, hogy elvegyék, megfosszák tőle. Ha megszerzi a földet, 
akkor nemcsak a föld az övé, hanem a hozzá való jog is. Ez az egoista jog, nekem így jó, 
ezért hát jog.

Egyébként a jog „fityiszt mutat” . A tigrisnek joga van megtámadni, nekem is jogom van a 
tigrist ledöfni. De ezzel nem a jogomat védem, hanem magamat.

Mivel az emberi jog mindig adott jog, ezért valójában mindig arról a jogról van szó, amit 
az emberek egymásnak adnak, „biztosítanak”. Ha az újszülöttnek biztosítják a léthez való
jogot, akkor megvan a joga; de ha nem biztosítják neki, mint a spártaiak vagy a régi rómaiak, 
akkor nincs meg ez a joga. Mert ezt a jogot csak a társadalom adhatja meg, „biztosíthatja” 
neki, ő maga nem veheti vagy adhatja magának. Ezzel szemben felmerülhet kifogásként, 
hogy a gyerekeknek „természettől fogva" joguk van a létezéshez; csakhogy a spártaiak nem 
ismerték el ezt a jogot. És így nem volt joguk ehhez az elismeréshez, mint ahogy ahhoz sem 
volt joguk, hogy arra kényszerítsék a vadállatokat, amelyek elé lökték őket, hogy elismerjék 
az élethez való jogukat.

Oly sokat emlegetik a vele született jogokat, és így panaszkodnak: a jogról, mi velünk 
született, sajnos nem esik szó.
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Miféle jog született ugyan velem? A majoresco* joga, hogy trónt örököljek, hercegi vagy 
nemesi nevelést élvezzek, vagy pedig -  mivel szegény szülők nemzettek -  ingyenes 
oktatásban részesüljek, alamizsnából öltöztessenek, és végül szénbányában vagy a szövő
szék mellett keressem meg a betevő falat kenyeremet és heringemet? Azok nem vele 
született jogok, melyek a szülők révén a születéssel rám szállottak? Ti azt mondjátok: nem; 
azt mondjátok, csak visszaélnek a jog névvel, ti ezeket a jogokat a valóban vele született 
jogokkal meg akarjátok szüntetni. Ennek megindoklásáért a lehető legegyszerűbb módszer
hez nyúltok, és kijelentitek, születésénél fogva mindenki egyenlő, mindenki ember. Elisme
rem, hogy mindenki emberként születik, ennélfogva az újszülöttek abban egyenlők, hogy 
emberek. De miért? Csak azért, mert még semmi egyebek, pusztán „emberfiák", csupasz 
emberkék. Ily módon azonban máris különböznek azoktól, akik már csináltak magukból 
valamit és nem csupasz „emberfiák", hanem -  önnön teremtményük gyermekei. Az utóbbi
aknak nem csupán vele született joguk van: jogot szereztek maguknak. Micsoda ellentét, 
micsoda harcmező! A vele született emberi jogok és a szerzett jogok régi harca dúl. 
Hivatkozzatok csak vele született jogaitokra; nem fogjátok megúszni egykönnyen, ellenetek 
szegezik a szerzett jogokat. Mindkettő a „jog talaján” áll; mert mindegyiknek van „joga” a 
másikkal szemben, az egyiknek vele született és természetes joga, a másiknak „szerzett" 
joga.

Ha a jog talaján maradtok, megmaradtok az „akaratoskodásnál” .14 A másik nem adhat 
nektek jogot, nem „szolgáltathat nektek jogot”. Akié a hatalom, azé -  a jog; ha nincs 
hatalmatok, nincs jogotok sem. Oly nehéz felfogni ezt a bölcsességet? Nézzétek meg a 
hatalmasokat és cselekedeteiteket! Persze most csak Kínáról és Japánról beszélünk. Pró
báljátok csak meg, és ne adjatok igazat a kínaiaknak és japánoknak, megtapasztalhatjátok, 
hogy azonmód tömlöcbe vetnek benneteket. (Ne tévesszétek ezt össze a „jó szándékú 
tanáccsal”, ami -  Kínában és Japánban -  megengedett, mert nem gátolja, hanem inkább 
támogatja a hatalmasokat.) Aki meg akarná fosztani őket joguktól, annak csak egyetlen 
lehetősége volna rá, az erőszak. Aki megfosztja őket hatalmuktól, az valóban megfosztja 
őket joguktól is, mást nemigen tehet -  titokban ökölbe szorítja a kezét vagy locska bolond 
módjára feláldozza magát.

Röviden: ne kérdezgessétek a kínaiakat és a japánokat a jog felől, a vele született jog felől, 
és akkor a szerzett jog felől sem kell kérdezősködnötök.

Visszahőköltök a többiektől, mert ajog  k/'séríeféf vélitek látni oldalukon, ami úgy támogatja 
őket a harcban, miként az istennők segítették a homéroszi harcokat. Mit csináltok? Elhajít
játok a dárdát? Nem, körbelopakodtok és megpróbáljátok megnyerni magatoknak a kísér
teiét, hogy a ti oldalatokon harcoljon: a kísértet kegyét hajhásszátok. Az ellenségetek 
egyszerűen ezt kérdezné: Azt akarom, amit az ellenségem akar? „Nem"! Akkor pedig ezer 
ördög vagy isten harcolhat érte, szétcsapok közöttük!

A „jogállam", ahogyan azt többek között a Vossische Zeitung képviseli, azt követeli, hogy 
a tisztségviselőket kizárólag saját hivatalának bírói bocsáthassák el, a közigazgatás ne. Ez 
hiú ábránd. Ha a törvény írná elő, hogy az a hivatalnok, akit egyszer is ittasan látnak, elveszíti 
hivatalát, akkor a bírónak a tanúk vallomása alapján kellene őt elítélni stb. Röviden: a 
törvényhozónak csupán az összes lehetséges jogalapot kellene felsorolni, amelyek a hivatal

* Majoresco (spanyol): az a rendszer, amelyben az elsőszülött fiú a majorátus várományosa, a 
hitbizomány örököse.
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elvesztését vonják maguk után, bármennyire nevetségesek is (például aki felettese képébe 
nevet, vasárnaponként nem jár templomba, havonta nem vesz úrvacsorát, adósságokba 
veri magát, tisztességtelen kapcsolatai vannak, nem eltökélt, az elbocsátandó hivatalából), 
és akkor a bíróknak csak azt kellene megvizsgálniuk, hogy a vádlott „elkövette-e a nevezett 
bűncselekményt", majd ha bizonyítást nyerne, hogy igen, akkor „jog szerint" kimondaná az 
illető elbocsátását.

A bíró abban a pillanatban elveszett, ha nem ítél mechanikusan, ha „nem veszi figyelembe 
a bizonyítási szabályokat”. Akkor csak véleménye lehet, mint bárki másnak, és ha e 
vélemény alapján dönt, akkor ez már nem hivatalos eljárás; mint bíró, kizárólag a törvény 
alapján dönthet. Akkor már inkább a régi francia parlamentek mellett maradok, amelyek 
maguk vizsgálták meg és csak saját megállapodásuk után regisztrálták, mi jogszerű. Ők 
legalább saját jog alapján bíráskodtak és nem kívántak a törvényhozók gépezetévé válni, 
még ha bíróként saját gépezetükké váltak is.

Úgy mondják, joggal nyeri el büntetését a bűnöző. Csakhogy a büntetlenség is éppúgy 
joga. Ha sikerül a bűntény, „jogosan” cselekedett, de ha melléfog, akkor is „jogosan” 
cselekedett. Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát. Ha valaki fittyet hány a veszélyekre és 
elpusztul, azt mondjuk: joggal pusztult el, maga akarta a vesztét. De ha legyőzi a veszélyeket, 
azaz győz a hatalma, akkor azt mondjuk, hogy joggal győzedelmeskedett. Ha egy kisgyer
mek késsel játszadozik és megvágja magát, joggal vágja meg magát. A bűnöző is joggal 
szenved, ha megbukik kockázatos vállalkozása: minek kockáztatott, mikor tudta, hogy mi 
vár rá! A büntetés kiszabására viszont csak nekünk van jogunk, neki nincs. A mi jogunk 
reagál az ő jogára, ő pedig „jogtalanságban marad”, mivel mi kerekedtünk fölül.

Hogy egy társadalomban mi jog, mi jogszerű, azt a törvény szabályozza.
Bármilyen is a törvény, a lojális polgárnak tiszteletben kell tartania. Ezért dicsérik Old 

England törvényhez való érzékét. Ezt igazolják Euripidész szavai is: „Az isteneket szolgáljuk, 
bárkik legyenek is.”15 Törvény és isten, eleddig jutottunk.

A törvényt megpróbálják különválasztani az önkényes parancstól, az utasítástól: a tör
vényt feljogosított autoritás hozza. De az emberi cselekvést szabályozó törvény (erkölcsi 
törvény, államszervezeti törvény stb.) mindig akaratnyilvánítás, vagyis parancs. Még ha 
magamnak hoznám is a törvényt, az is csak parancs volna, az én parancsom, amit bármelyik 
pillanatban megtagadhatok. Bárki kinyilváníthatja, hogy mit hajlandó elviselni, ennek ellen
kezőjét pedig törvényekkel elháríthatja, a szabálysértőket pedig ellenségeként kezelheti; az 
én cselekedeteimet azonban senki nem szabhatja meg, és senki nem törvénykezhet róluk. 
Elfogadom, hogy bárki az ellenségének tekintsen, de azt soha nem tűröm el, hogy úgy 
packázzon velem, mintha saját kreatúrája volnék, és hogy az ó eszét vagy esztelenségét 
szabja zsinórmértékemül.

Minden állam csak addig marad fenn, amíg van uralkodó akarata, és ameddig ezt az 
uralkodó akaratot mindenki egyenlő értékűnek tekinti saját akaratával. Az úr akarata -  
törvény. Mi haszna a törvényeidnek, ha senki sem tartja be őket, ha senki nem hagyja, hogy 
parancsoljanak neki? Az állam nem mondhat le azon igényéről, hogy meghatározza az 
egyes emberek akaratát, spekuláljon vele, számítson rá. Az állam számára elengedhetetlen, 
hogy senkinek ne legyen saját akarata, ha bárkinek is saját akarata volna, azt az államnak 
ki kellene közösítenie (bebörtönöznie, száműznie stb.); ha minden embernek saját akarata 
volna, akkor az állam megszűnne. Az állam elképzelhetetlen uralom és szolgaság (alattvalói 
magatartás) nélkül; mert az államnak azt kell akarnia, hogy mindenkinek az ura legyen, akit 
csak magában foglal, ezt az akaratot nevezik „államakaratnak”.
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Akinek saját fennmaradásához mások akaratnélkülisége kell, az másoknak a tákolmánya, 
ahogyan az úr a szolga tákolmánya. Ha megszűnne a leigázás, véget érne az uralom is.

Az én saját akaratom az állam megrontója; ezért az állam „önakaratnak” bélyegzi. A saját 
akarat és az állam halálos ellenségek, lehetetlen közöttük az „örök béke”. Ameddig az állam 
fennáll, addig acsarkodó ellenségét, a saját akaratot értelmetlennek, rossznak stb. állítja be, 
a saját akarat pedig elhiszi ezt, sőt valóban értelmetlenné stb. is válik, mivel hagyja, hogy 
bemagyarázzák neki: nem tért még magához, nem ébredt méltósága tudatára, ennélfogva 
még tökéletlen, rábeszéléssel befolyásolható stb.

Minden állam önkényuralom, akár egy, akár sok zsarnoka van, vagy -  ahogyan a 
köztársaságban képzeli az ember -  mindenki úr: tehát az egyik ember despotáskodik a 
másik fölött. Ez a helyzet akkor következik be, ha a mindenkori törvény, például egy 
népgyűlés akaratnyilvánítása az egyes ember számára törvény értékű, aminek engedelmes
séggel tartozik, vagy köteles engedelmeskedni. Képzeljük el azt a helyzetet, hogy a népben 
minden egyes embernek egyazon az akarata, és ily módon tökéletes „összakarat” jön létre: 
a lényeg mégsem változna. Nem kötne-e ma és holnap is tegnapi akaratom? Megmereved
ne az akaratom. Átkos stabilitásI

Teremtményem, egy bizonyos akaratnyilvánításom, parancsolómmá válna. Engem pe
dig, a teremtőt, gátolna a szabad folyásban, felbomlásban. Amiért tegnap bolond voltam, 
örökre bolondnak kellene maradnom. Az állami életben a legjobb -  de éppúgy azt is 
mondhatnám, hogy a legrosszabb -  esetben saját magam szolgája lennék. Tegnapi akara
tom következtében mára akarat nélkülivé válnék: tegnap önként cselekedtem, ma gúzsba 
vagyok kötve.

Hogyan érhetek el tehát változást? Csak úgy, hogy semmiféle kötelességet nem ismerek 
el, vagyis nem kötöm magam, illetve nem hagyom magam megkötni. Ha nincs köteles
ségem, nem ismerek törvényt sem.

„Csakhogy meg fognak kötni!” Akaratomat senki nem kötheti meg, ellenakaratom szabad 
marad.

„De hisz minden a feje tetejére állna, ha mindenki azt csinálhatná, amit akar!" Ki állíthatja, 
hogy mindenki mindent csinálhat? Minek vagy, ha nem azért, hogy ne tűrj el mindent? Védd 
magad, és akkor senki sem árthat neked! Aki meg akarja törni az akaratodat, szembe kerül 
veled és az ellenségeddé válik. Ellenségként is bánj hát vele. Ha védelmedre milliók 
sorakoznak fel mögötted, akkor impozáns hatalmat képviselsz és könnyűszerrel győzöl. De 
még ha hatalmaddal imponálsz is az ellenfélnek, azért még felszentelt autoritásként nem 
fogad el téged, különben szerencsétlen flótás volna. Nem tisztel, még ha hatalmad láttán 
jobban odafigyel is rád.

Az államokat a „legfőbb hatalom" birtokosa alapján szoktuk osztályozni. Ha egy személy 
gyakorolja a hatalmat, monarchiáról beszélünk, ha mindenki, demokráciáról stb. A lényeg 
tehát a legfőbb hatalom. Hatalom -  kivel szemben? Az egyes emberrel és „önakaratával” 
szemben. Az állam „hatalmat” gyakorol, az egyes ember ezt nem teheti. Az állam az 
erőszakra épül és ezt a hatalmát „jognak” titulálja, az egyes ember erőszakát pedig „bűn
tettnek” nevezi. Tehát bűntett a neve az egyes ember hatalmának, és csak bűntettel töri le 
az állam hatalmát, ha úgy véli, hogy nem az állam áll fölötte, hanem ő áll az állam fölött.

Ha nevetségessé akarnám tenni magamat, jó szándékkal azt tanácsolhatnám nektek, 
hogy ne hozzatok olyan törvényt, ami gátolja önfejlesztésemet, öntevékenységemet, önte
remtésemet. De nem tanácsolom ezt nektek. Mert ha megfogadnátok tanácsomat, ostobák 
volnátok, és megfosztanátok a nyereségemtől. Nem követelek tőletek semmit, mert bármit

82



követelnék is, szükségképpen parancsoló törvényhozók lennétek, kutyából ugyanis nem 
lesz szalonna.

Azt kérdem inkább azoktól, akik egoisták kívánnak lenni, mit tartanak egoistábbnak; azt-e, 
hogy hagyják magukra erőltetni törvényeiteket és respektálják a már meglévő törvényeket, 
avagy az önfejűséget, a teljes engedetlenséget. Jó szándékú emberek úgy vélekednek, 
hogy a törvényeknek csak azt kellene előírniuk, amit a nép érzülete amúgy is jogosnak és 
igazságosnak tart. De mi közöm nekem a néphez? A nép talán szembeszáll az istenkárom- 
lókkal; nosza, törvényt hoz az istenkáromlás ellen. És ezért ne káromoljak? Többet jelentsen 
nekem a törvény a „parancsnál”? Kérdezem!

Az összes kormányzási mód abból az alapelvből született, hogy minden jog és minden 
hatalom a nép egészéé. Mert egyetlenegy kormányzat sem mulasztja el, hog a nép egészére 
hivatkozzon, a despota éppúgy az „állam nevében” cselekszik és parancsol, mint az elnök 
vagy bármely arisztokrata. Ók birtokolják az „államhatalmat”, az pedig egyre megy -  ha 
egyáltalán lehetséges -, hogy ezt az áWavnhatalmat a nép mint az egyes emberek egésze, 
vagy csak ennek az egésznek képviselője -  sok képviselője, mint az arisztokráciákban, vagy 
csupán egyetlen képviselője, mint a monarchiákban -  gyakorolja-e. Az egész mindig az 
egyes ember fölött áll és hatalma van, és ezt a hatalmat jogosnak, vagyis jognak hívják.

Az állam szentségével szemben az egyes ember csupán a becstelenség gyűjtőmedre, 
amelyben gőg, gonoszság, gúnyolódó és gyalázkodó szomj, frivolitás stb. marad hátra, 
mihelyt az egyes ember nem ismeri el ezt a szentséget, vagyis az államot. Az állam-szolga 
és állam-alattvaló ájtatos fennhéjázása elragadó büntetést tartogat a tarsolyában a hitetlen 
„gőg” számára.

Ha a kormányzat a szellem minden játékát mint az állam ellen irányuló megnyilvánulást 
büntetendőnek minősíti, jönnek a mérsékelt liberálisok, és ezt mondják: hadd buzogjon 
kedélyesség, szatíra, tréfa, humor stb., s élvezzen szabadságot a lángelme. Tehát nem az 
egyes ember, hanem a lángelme legyen szabad. Az államnak, vagy az állam nevében a 
kormányzatnak teljesen igaza van, amikor azt mondja: aki nincs velem, az ellenem van. A 
szeszély, az elmésség stb., vagyis röviden az államszervezet karikírozása az államot mindig 
is gyengítette: a karakírozás nem „ártatlan" dolog. Továbbá, hol húzható meg a határ 
ártalmas és ártatlan tréfa között? A mérsékeltek erre a kérdésre zavarba jönnek, és azon 
óhajukra redukálják a választ, hogy az állam (kormányzat) ne legyen annyira érzékeny, 
csiklandós', ne szimatoljon az „ártatlan" dolgokban is mindjárt gonoszságot, és egyébként 
is, legyen egy kicsit „toleránsabb” . A túlzott érzékenység mindenesetre gyengeségre utal, 
elkerülése dicséretes erény lehet; csak háborús időkben nem lehet kíméletes az ember, és 
ami békés viszonyok között megengedett, az a hadiállapot kihirdetésével tiltottá válik. Mivel 
a jó szándékú liberálisok sejtik ezt, gyorsan kijelentik, hogy ha a „nép alázatos”, nincs mitől 
tartani. A kormányzat azonban okosabb annál, semhogy bedőljön efféle magyarázkodás
nak. Nagyon jól tudja, hogyan lehet valakit szép szóval megetetni, ezért nem elégszik meg 
ezzel a látványos tálalással.

Az embernek azonban szüksége van a játéktérre, mert gyermek, és nem olyan higgadt, 
mint az öregember: az ifjúságnak nincs erénye.

Kizárólag ezért a játékért, néhány órányi vidám ugrándozásért folyik az alkudozás. Csak 
azt kívánják, hogy az állam ne dohogjon örökké, mint egy morcos nagypapa. Engedje meg 
a szamárkörmeneteket, a bolondozást, ahogyan a középkorban az egyház is engedélyezte 
őket. Csakhogy elmúltak már azok az idők, amikor minden további nélkül engedélyezni 
lehetett efféle mulatságokat. Ha a mai gyerekek kijutnak a szabadba, ahol egy órát mogyo
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róvessző nélkül tölthetnek, bizony nem akarnak visszamenni a cellába. Mert a szabad immár 
nem a zárka kiegészítéseként szolgál, nem felüdítő pihenés, hanem épp az ellentéte ennek, 
egyfajta aut-aut*. Röviden: az állam vagy semmit nem enged meg, vagy mindent, akkor 
azonban elpusztul; vagy mindenre érzékeny, vagy -  mint egy halott -  teljesen érzéketlen. A 
toleranciának befellegzett. Ha az állam az ujját mutatja, a kezét kérik. Nem lehet már 
„tréfálkozni", mindenféle tréfa, kedélyesség, vicc, humor stb. halálosan komollyá vált.

A „szabadelvűek” sajtószabadságot követelő kiáltozása saját elve, voltaképpen saját 
akarata ellen munkálkodik. Azt akarják, amit nem akarnak, vagyis áhítoznak. Ezért buknak 
meg oly könnyen, ha megjelenik az úgynevezett sajtószabadság, akkor persze cenzúrát 
követelnek. De ez természetes is. Az állam, miként az erkölcs stb., számukra is szent. Csak 
úgy viselkednek, mint a neveletlen kölykök, mint a furfangos gyerekek, akik megpróbálják 
kihasználni szüleik gyengéit. Az állam-papa megengedheti nekik, hogy egy kicsit jártassák 
a szájukat, de joga van hozzá, hogy egy szigorú pillantással véget vessen kotnyeles 
locsogásuknak. Ha az államban apjukra ismernek, mint a gyerekeknek, bele kell törődniük 
a szólás megcenzúrázásába.

Ha eltűröd, hogy mások adjanak neked jogot, azt is el kell tűrnöd, hogy nem adják meg 
ezt a jogot, ha elfogadnak, megdicsérnek, de ugyanakkor számíthatsz vádaskodásukra és 
büntetésükre is. A jog oldalán a jogtalanság lépked, a törvényesség oldalán a bűnözés. Mi 
vagy te? -Te  -  bűnöző vagy!

„A bűnöző az állam legsajátabb bűntette” -  mondja Bettina18. Igaz ez a mondás, még ha 
Bettina nem egészen így értette is. Az államban ugyanis a féktelen én, az én -  úgy, ahogyan 
csak én vagyok én -  nem tud beteljesülni és megvalósulni. Minden én születésétől fogva 
bűnöző a néppel, az állammal szemben. Az állam ezért ellenőriz mindenkit, mindenkiben 
egoistát lát, az egoistától pedig retteg. Mindenkiről a legrosszabbat feltételezi, és ügyel, 
rendőrséggel ügyel arra, „nehogy kár érje az államot”, ne quid respublica detrimenti capiat. 
A féktelen én -  márpedig eredetileg mindnyájan azok vagyunk és bensőnk mélyén azok is 
maradunk -  örökös bűnöző az államban. Azt az embert, akit merészsége, akarata, gátlás
talansága és rettenthetetlensége vezérel, az állam, a nép besúgókkal figyelteti. Igen, népet 
mondtam -  ámuljatok csak melegszívű emberek - , a népet minden ízében áthatja a rendőri 
érzület. -  Csak az kedves a népnek, aki megtagadja énjét, „önmegtagadást" gyakorol.

Bettina eléggé galambszelídségű ahhoz idézett könyvében, hogy az államot csupán 
betegnek vélje és reménykedjék gyógyulásában, amit „demagógok"17révén kíván elérni. 
Csakhogy az állam nem beteg, hanem ereje teljében van, amikor az egyes embernek, 
„mindenkinek" segíteni szándékozó népvezéreket elutasítja. Hívői személyében a legjobb 
demagógokra, népvezérekre talál. Bettina szerint „az államnak az emberiség szabad
ságcsírája fejlesztésén kell fáradoznia, máskülönben az állam gonosz szülő, aki gonosz 
táplálékkal eteti gyermekét”18. Az állam nem is tehet mást, mert miközben az „emberiséget” 
táplálja (ez már önmagában „humánus” vagy „szabad államot" jelentene), az „egyest" 
gonosz eledelként kezeli. Ezzel szemben milyen helyesen beszél a polgármester19: „Ho
gyan? Az államnak nem volna más kötelessége, mint hogy pusztán a menthetetlen betege
ket ápolja? -  Nem így van. Az egészséges állam kezdetektől fogva kiüríti magából a beteg 
anyagot, és nem keveredik vele. Ennyire gazdaságosan nem szükséges bánnia nedveivel.

*Aut-aut (latin): nagyot vagy semmit; az „aut Caesar, aut nihil” (Caesar leszek vagy semmi) 
mondásból.
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A vadhajtásokat félelem nélkül lemetszi, hogy a többi hajtás virágozzék. -  Az ember nem 
lázonghat az állam szigora miatt, erkölcse, politikája és vallása parancsolja ezt neki; ne 
vádolja érzéketlenséggel, bár részvéte berzenkedik ellene, tapasztalata viszont csak ebben 
a szigorban leli meg üdvétl -  Vannak kórságok, amelyeknél csak erős hatású szerek 
segítenek. Az az orvos, aki felismeri ugyan a betegséget, de óvatosságból csak palliatívu- 
mot* javall, sosem fogja leküzdeni a kórt, csupán csak a páciensét dönti vesztébe hosszabb 
vagy rövidebb nyavalya után!" A tanácsos asszony kérdése: „Hogyan segít az az orvos, aki 
a halált mint erős hatású szert alkalmazza?” -  nem helyénvaló. Mert az állam a halált nem 
maga ellen, hanem csak egy gonosz tagja ellen alkalmazza; kitépi egyik szemét, ha 
gonoszkodik stb.

„A beteg államnak egyetlen útja a menekülésre az, ha hagyja az embereket gyarapodni.”20 
Ha Bettina embereken az „ember” fogalmát érti, akkor igaza van: a „beteg" államot „az 
ember” gyarapodása gyógyítja meg, mert minél jobban bele van bolondulva az egyes ember 
az „emberbe”, annál jobban áll az állam szénája is. De ha az embereket az egyesekre, 
„mindenkire” vonatkoztatjuk (félig-meddig a szerző is ezt teszi, mert nem tisztázza „az 
ember” fogalmát), akkor a helyzet valahogyan így festene: egy beteg rablóbanda számára 
az egyetlen út a menekülésre az, ha hagyja, hogy a lojális polgár gyarapodjék! Mivel azonban 
épp emiatt semmisülne meg a rablóbanda, és mivel érzi is ezt, inkább agyonlő mindenkit, 
aki hajlandó „tisztességes fickóvá" válni.

Bettina ebben a könyvben patrióta vagy még inkább filantróp, emberbarát. Ugyanúgy 
elégedetlen a fennálló viszonyokkal, mint a könyve címében szereplő kísértet és mindazok, 
akik a régi, jó hitet minden kellékével egyetemben vissza kívánják hozni. Csakhogy ő, 
ellenkezőleg, úgy gondolja, hogy a politikusok, az állami szolgálatban lévők, az állam 
kiszolgálói és a diplomaták teszik tönkre az államot, miközben ők ezt a vádat továbbhárítják 
a rosszindulatú „népbolondítókra”.

Mi más a közönséges bűnöző, mint egy olyan ember, aki elkövette azt a végzetes hibát, 
hogy arra törekszik, ami a népé, ahelyett, hogy a sajátját keresné. A megvetendő idegen 
javakat kereste, úgy viselkedett, mint a hívők: akik arra törekednek, ami istené. Mit csinál a 
pap, amikor a bűnözőt inti? Azt a nagy jogtalanságot veti a szemére, hogy tettével megszent- 
ségtelenítette az állam által szentesítette^ az állam tulajdonát (ide tartozik az állampolgárok 
élete is); ehelyett inkább azzal vádolhatná, hogy bemocskolta magát, mivel az idegent nem 
vetette meg, hanem elrabolta: de erre csak akkor lenne képes, ha nem pap volna. Ha úgy 
beszél az úgynevezett bűnözővel, mint egoistával, akkor az nem azért fog szégyenkezni, 
mert vétkezett törvényeitek és javaitok ellen, hanem azért, mert kívánatosnak tartotta kiját
szani törvényeiteket és megszerezni javaitokat; azért fog szégyenkezni, hogy nem vetett 
meg benneteket, hogy nem volt eléggé egoista. De ti nem tudtok egoista módon beszélni 
velük, mert nem értek fel a bűnözőkhöz, ti nem -  bűnöztök! Nem tudjátok, hogy az önös én 
nem tehet mást, egyszerűen bűnöző, a bűnözés az élete. Pedig tudnotok kellene, mert 
hiszitek, hogy „mindnyájan bűnösök vagyunk” ; ti azonban azt gondoljátok, hogy szélhá
moskodással kibújhattok a bűn alól, nem fogjátok fel -  mivel ördögvélők vagytok -, hogy a 
bűn emberi érték. Ó, ha bűnösök lennétek! De „igazak" vagytok. Nosza, cselekedjetek uratok 
kénye-kedve szerint!

*Palliatívum (latin): a betegség tüneteit átmenetileg szüneteltető, de a betegséget nem gyógyító
szer.
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Ha a keresztény tudat vagy a keresztény ember büntető törvénykönyvet ír, a bűnözés 
fogalmát a lelketlenséggel azonosítja. A lelki kapcsolat megszakítása vagy megsértése, a 
szent lénnyel szemben tanúsított lelketlen magatartás bűnözésnek minősül. Minél lelkibb a 
kapcsolat, annál égbekiáltóbb a megcsúfolása, annál büntetendőbb a gaztett. Az urat 
minden alattvalónak szeretnie kell: e szeretet megtagadása halálos büntetést érdemlő 
felségárulás. A házasságtörés büntetendő lelketlensóg, a házasságtörő lelketlen, nem érez 
elragadtatást, pátoszt a házasság szentsége iránt. Ameddig a szív és a lelkűiét diktálja a 
törvényt, addig csak az érző lelkületű emberek élvezik a törvény védelmét. Az, hogy az 
érzelem embere alkotja a törvényeket, azt jelenti, hogy az erkölcsös ember alkotja őket; ami 
ezeknek az embereknek az „erkölcsi érzékét” sérti, azt kárhozatra ítélik. Hogyan ne volna 
például a hűtlenség, a hittagadás, az esküszegés, röviden: az ősi kötelék mindennemű 
radikális megszakítása, széttépése ezeknek a szemében szentségtelenség, bűntett? Aki 
szakít a lelkűiét e követelményeivel, azzal szembefordul az erkölcsösség, az érzelem 
embere. Csak a görbe utakon járók és bűntársaik a megfelelőek arra, hogy következetesen 
elkészítsék a szív büntető törvénykönyvét, ahogyan arról egy bizonyos törvénytervezet 
kellőképpen tanúskodik. A keresztény állam következetes törvényhozását teljesen a papok 
kezébe kell letenni, mert nem lesz tiszta és következetes mindaddig, amíg csupán a papok 
szolgái, a félig papok készítik el. Csakis akkor számít majd minden lelketlenség megbocsát
hatatlan bűnnek, csak akkor átkozzák ki a lelkűiét minden rezdülését, a kritika és kételkedés 
minden kifogását; s csak akkor lesz az önös ember a keresztény tudat számára bizonyítottan 
-bűnöző.

A forradalmárok a nép „jogos bosszúját” sokszor a nép „jogaként” emlegették. Bosszú 
és jog ebben az esetben egybeesnek. Az én énnel szembeni magatartásáról lenne szó? A 
nép kiabál, hogy az ellenpárt „bűntettet követ el ellenem anélkül, hogy feltételezném azt, 
hogy az illetőnek úgy kellene cselekednie, ahogyan nekem megfelel”? És ezt a cselekedetet 
nevezem helyes, jó stb. cselekedetnek; az ettől eltérőt pedig bűntettnek. így tehát azt 
gondolom, hogy a többiek velem együtt egy célra törnek, vagyis nem egyesként kezelem 
őket, akik magukban hordozzák törvényeiket és azok szerint a törvények szerint élnek, 
hanem olyan lényekként, akik valamely „értelmes" törvénynek engedelmeskednek. Leszö
gezem, hogy mi az „ember” és mi az „igazán emberi” cselekedet, és mindenkitől megköve
telem, hogy ezt a törvényt normaként és eszményként elfogadja, máskülönben mint „bűnöst 
és bűnözőt” kiközösítem. És a „vétkesre” lesújt a „törvény büntetése” !

Láthatjuk, már megint az „ember" az, aki a bűnözés, a bűn, és ezzel a jog fogalmát 
megalkotja. Az az ember, akiben nem ismerek „az emberre”, „bűnös" vagy „vétkes” .

Csak a szenttel szemben létezhet bűnöző; te nem lehetsz bűnöző velem szemben, csak 
ellenfelem lehetsz. De még ha csak nem is gyűlöljük azt, aki megsérti a szentséget, akkor 
bűntettet követünk el, ahogyan Saint-Just fakad ki Danton ellen: „Nem vagy tán bűnös és 
felelős, amiért nem gyűlölted a haza ellenségeit?”21

Ha -  miként a forradalomban -  az „embert” „jó polgárként” értelmezik, akkor az „ember
nek" ebből a fogalmából adódnak az ismert „politikai bűncselekmények és bűntettek”.

Az egyest, az egyes embert minden esetben söpredéknek tekintik, és vele szemben az 
általános embert, „az embert” értékelik. Attól függően, hogy ezt a kísérletet kereszténynek, 
zsidónak, muzulmánnak, derék polgárnak, lojális alattvalónak, szabadnak, hazafinak stb. 
nevezik, buknak el a győzelmes „ember" számára azok, akik ettől eltérő emberfogalmat 
kívánnak érvényre juttatni, illetve azok, akik maguk akarnak érvényesülni.

86



És minő kenetteljesen mészárolnak le embereket a törvény, a szuverén nép, isten stb. 
nevében!

Ha pedig az üldözöttek elrejtőznek a szigorú, papos bírók elől, akkor „képmutatónak" 
gúnyolják őket, miként Saint-Just szidalmazta azokat, akiket a Danton elleni beszédében 
megtámadott.22 Legyen bolond az ember, és adja át magát a Molochnak.

A bűntett rögeszméből születik. A házasság szentsége ilyen rögeszme. A szentségből az 
következik, hogy a hűtlenség bűntett, ezért egy bizonyos házassági törvény hosszabb- 
rövidebb büntetést szab ki rá. Ezt a törvényt viszont szabadság elleni bűntettnek tekintik 
mindazok, akik a „szabadságot” kiáltják ki „szentnek”, csakis ebben az értelemben bélye
gezte meg a közvélemény a házassági törvényt.

A társadalom azt akarja ugyan, hogy minden egyes ember elnyerje jogát, de csak a 
társadalom által szentesített társadalmi jogot nyerje el, ne pedig saját jogát. Én azonban saját 
teljhatalmamból merítem a jogomat, és minden túlerővel szemben a legmegátalkodottabb 
bűnöző vagyok. Saját jogom tulajdonosa és teremtője vagyok, és nem ismerek el más 
jogforrást, csak -  magamat, nem ismerek el sem istent, sem államot, sem természetet, sem 
embert „örök emberi jogaival", semmiféle isteni vagy emberi jogot.

„Önmagában és önmagáért való” jog. Tehát nincs kapcsolata hozzám! „Abszolút jog.” 
Tehát független tőlem! Önmagában és önmagáért való létező! Abszolút létező! Örök jog, 
olyan, mint egy örök igazság!

A jog a liberális elképzelés szerint kötelező rám nézve, mivel az emberi ész ilyennek alkotta 
meg -  ez viszont az én eszem számára „értelmetlenség". Korábban az isteni ész nevében 
ágáltak a gyenge emberi ésszel, manapság mint „esztelenséget" az erős emberi ész 
nevében vetik el az egoista észt. Sem az isteni, sem pedig az emberi ész, hanem kizárólag 
a te és az én mindenkori esze valóságos, ahogyan és amiért te és én valóságosak vagyunk.

A jog gondolata eredetileg az én gondolatom, vagy legalábbis belőlem fakad. Amint 
azonban kipattant belőlem, kipattant az „Ige", „testté lett” , rögeszmévé. Immár nem szaba
dulhatok a gondolattól; bármerre fordulok is, mindig előttem van. Ekképpen nem váltak az 
emberek újra mesterévé a „jog” gondolatának, amit pedig maguk teremtettek meg: a 
teremtmény faképnél hagyta őket. Az általam abszolvált, a tőlem levált jog az abszolút jog. 
S miközben abszolútként tiszteljük, nem emészthetjük fel újra, s ez az abszolút jog megfoszt 
bennünket a teremtő erőtől; a teremtmény több, mint a teremtő, a teremtmény „önmagában 
és önmagáért való”.

Próbáld meg egyszer, és ne hagyd, hogy a jog szabadon futkározzon összevissza, térítsd 
vissza eredetéhez, magadba, és akkor a te jogod lesz, és az lesz jó, ami neked jó, ami 
számodra helyénvaló.

II.

Az egyesületet nem természetes és nem is szellemi kötelék tartja össze, az egyesület nem 
természetes, nem szellemi szövetség. Nem vér, nem hit (tehát nem szellem) hozza létre. 
Egy természetes szövetségben -  amilyen a család, a törzs, a nemzet, sőt az emberiség -  
az egyeseknek csak példány értékük van; egy szellemi szövetségben -  mint amilyen a 
közösség, az egyház -  az egyes csak az adott szellemnek a tagjaként számít; ami benned 
mindkét esetben egyetlen -  azt elnyomják. Egyetlenként kizárólag az egyesületben marad
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hatsz fenn, mert nem az egyesület birtokol téged, hanem te birtokolod vagy hasznosítod a 
magad számára az egyesületet.

Az egyesületben -  és csakis itt -  ismerik el a tulajdont, mivel a magadét immár nem hűbérül 
birtokolod. A kommunisták következetesen továbbviszik azt, ami a vallásos fejlődés során 
és különösen az államban már régóta megvan, tudniillik a tulajdonnélküliséget, vagyis a 
hűbériséget.

Az állam a vágyakozók megfékezésén fáradozik, más szóval, a vágyat megpróbálja 
magára irányítani és azzal kielégíteni, amit ő tud nyújtani. Az az eszébe sem jut, hogy a 
vágyat a vágyakozó kedvéért csillapítsa: ellenkezőleg, a zabolátlan vágyakozástól égő 
embert „egoistaként” szidalmazza, márpedig az „egoista ember" az ellensége. Az ellensége, 
mivel az állam nem tud boldogulni vele, nem tudja „megérteni” az egoistát. Mivel az állam 
csupán magával törődik -  ez másként nem is lehetne nem törődik az én igényeimmel, 
hanem csak azzal törődik, hogy meggyilkoljon, vagyis hogy átformálja az énemet, jó polgárt 
faragjon belőlem. „Erkölcsjavító” intézeteket alapít. -  És mivel sikerül megnyernie az egyes 
embert? Önmagával, illetve azzal, ami az övé, állami tulajdonnal. Szakadatlan azon munkál
kodik, hogy mindenkit részesítsen „javaiból”, mindenkit megajándékozzon a „kultúra java
ival": megajándékozza nevelésével, megnyissa előtte kulturális intézményeinek kapuit, az 
ipar révén tulajdonhoz, azaz hűbéri tulajdonhoz juttassa stb. Ezekért a hűbéradományokért 
csupán az őrök hála megfelelő kamatát követeli. Ám a „háládatlanok" elfelejtik leróni 
hálájukat -  lényegében a „társadalom" sem működik másképpen, mint az állam.

Az egyesületbe beviszed teljes hatalmadat, képességedet, és én/ényesíted magadat, a 
társadalomban pedig csak alkalmazzák a munkaerődet; az egyesületben egoistaként élsz, 
a társadalomban emberként, azaz vallásosan, „az úr egy testrészeként” ; a társadalomnak 
adósa vagy mindazzal, amid van, elkötelezettje vagy, a „szociális kötelességek” rabja vagy, 
az egyesületet használod, és bármikor otthagyhatod „kötelességek nélkül és hűtlenül” , 
amikor nem tudsz hasznot húzni belőle. Ha a társadalom több nálad, legázol; az egyesület 
csak eszközöd, avagy akaratod, amivel természetes erődet élesíted és gyarapítód; az 
egyesület érted és általad van, a társadalom viszont ellenkezőleg, éppen hogy igénybe vesz 
téged és nélküled is létezik; röviden: a társadalom szent, az egyesület sajátod: a társadalom 
használ téged, az egyesületet te használod.

Mindazonáltal felmerül a kifogás, hogy a létrejött megegyezés újra terhes lehet majd 
nekünk és korlátozhatja szabadságunkat; azt vetik majd a szemünkre, hogy végeredmény
ben mi is csak arra törekedtünk, hogy „minden egyes ember áldozza fel szabadságának 
egy részét a köz javára”. Ám éppen hogy nem a „köz javáért” születne az áldozat, mint 
ahogyan nem a „köz javáért" vagy akár csak valamilyen más ember javáért jutottam 
megegyezésre; kizárólag saját érdekemből, önérdekből álltam rá erre a megegyezésre. Ami 
pedig az áldozatot illeti, csak olyasvalamit tudok feláldozni, ami nem áll hatalmamban, vagyis 
semmit sem „áldozok fel” .

Térjünk vissza a tulajdonhoz -  a tulajdonos az úr. Válassz, te akarsz-e lenni az úr, vagy 
legyen inkább a társadalom az urad! Attól függ, önős vagy pedig hitvány alak akarsz-e lenni: 
az egoista önös, a szociális ember hitvány alak. A hitványság vagy tulajdonnélküliség a 
feudalitás, a hűbériség lényege, a hűbériségben a múlt század óta csak a hűbérúr változott 
meg, Isten helyére az „ember” került, és az ember adományozta a hűbéri javadalmakat, 
melyek korábban Isten kegyelméből származtak. Korábban már rámutattunk, hogy a kom
munizmus hitványságát a humánus elv abszolút hitványsággá, vagyis a leghitványabb 
hitványsággá teszi, és egyúttal rámutattunk arra is, hogyan csaphat át a hitványság önös-
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ségbe. A régi hűbériséget a forradalom olyannyira szétzúzta, hogy azóta meddőnek bizo
nyult minden reakciós fortély, és meddő is marad, mert a halott -  halott marad; ám a 
feltámadásnak mint igazságnak a keresztény történelemben be kellett igazolódnia, és be is 
igazolódott: mert egy a túlvilágon megdicsőült testtel „az ember” főhűbéruraságával feltá
madott egy új hűbériség.

A kereszténység nem semmisült meg, igazuk volt a hívőknek, akik a kereszténység ellen 
vívott küzdelmekről bizakodva azt gondolták, hogy a harc csak megtisztítja és megedzi a 
kereszténységet; mert valóban csupán megdicsőült, „a felfedezett kereszténység" -  az 
emberi kereszténység. Még mindig benne élünk a keresztényi korban, és épp azok járulnak 
hozzá a legbuzgóbban „beteljesedéséhez”, akik a legtöbbet bosszankodnak miatta. Minél 
emberibbé lett a hűbériség, annál kedvesebbé vált számunkra; mert annál kevésbé hisszük, 
hogy még mindig hűbériség, és annál bátrabban fogadjuk el önösségnek, és úgy véljük, 
hogy immár „az emberi" felfedezésével megtaláltuk „legönösebb önösségünket”.

A liberalizmus az „enyémet” akarja adni, de nem az „enyém” címén, hanem az „emberi" 
címén. Mintha ebben az álarcban elérhetőbb volna! Az emberi jogoknak, a forradalom 
értékes művének az az értelme, hogy a bennem lévő ember bizonyos dolgokra feljogosítson 
engem, én, mint egyes nem vagyok feljogosítva, az embernek van joga, és ő jogosít fel 
engem.

Mint embernek lehet tehát jogom, mivel azonban több vagyok mint ember, különös ember 
vagyok, meg is tagadható tőlem, különöstől ez a jog. Ti azonban mégis ragaszkodjatok 
adottságaitok értékéhez, szabjátok meg az árát, és ne hagyjátok, hogy potom áron kicsi
karják tőletek, ne hagyjátok, hogy rászedjenek és bebeszéljék nektek, hogy az árutok 
fabatkát sem ér; ne tegyétek magatokat nevetségessé „nevetségesen alacsony árakkal", 
hanem kövessétek a bátrak példáját, akik ezt mondják: drágán adom el az életemet 
(tulajdonomat), az ellenség nem jut hozzá olcsón: és akkor rájöttök, hogy a helyes út 
ellentétes a kommunizmussal, és nem az a jelszó, hogy mondjatok le a tulajdonotokról, 
hanem hogy értékesítsétek tulajdonotokat!

Korunk portája fölött nem ama apollói „Ismerd meg magad!”, hanem az „Értékesítsd 
magad\" jelszó áll.

Proudhon „rablásnak” (le vol) nevezi a tulajdont. De ez az idegen tulajdon -  és Proudhon 
kizárólag erről beszél -, ami lemondás, átengedés és alázat révén létezik, vagyis ajándék. 
Mi értelme szegény kirakottként szentimentálisán részvétért könyörögni, amikor csak balga, 
gyáva adakozók vagyunk? Mi értelme már megint mások nyakába varrni a bűnt, mintha ők 
raboltak volna ki bennünket, holott mi magunk vagyunk a bűnösök, amiért nem mi raboljuk 
ki őket. A szegények bűne, hogy vannak gazdagok.

Senki sem lázadozik saját tulajdona ellen, hanem csak az idegen tulajdon ellen. Valójában 
senki nem a tulajdont támadja, hanem a tulajdon elidegenítését. Az ember többet és nem 
kevesebbet akar a magáénak mondani, mindent a magáénak akar mondani. Az ember tehát 
az idegenség (Fremdheit) ellen küzd, vagy egy a tulajdonhoz (Eigentum) hasonló szót 
képezve a Fremdentum ellen harcol. Na és hogyan segít magán az ember? Ahelyett, hogy 
az idegent sajátjává tenné, megjátssza a pártatlant, és azt kívánja, hogy minden tulajdon egy 
harmadik (például az emberi társadalom) kezébe kerüljön. Az idegen ellen nem saját 
nevében, hanem egy harmadik nevében tiltakozik. És ezzel el is van törölve az „egoista” 
máz, és immár minden olyan szép tiszta és -  emberi!

Tulajdonnélküliség vagy hitványság, ez tehát „a kereszténység lényege" és minden 
vallásosság (jámborság, erkölcsösség, emberség) lényege, ami az „abszolút vallásban”
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jelenik meg a legtisztábban és válik fejlődőképes evangéliummá. A legbeszédesebb fejlő
dést a tulajdon ellen jelenleg vívott harc szolgáltatja -  ez a harc „az embert” viszi diadalra, 
és teljesen megvalósítja a tulajdonnélküliséget: a diadalmas humanitás a kereszténység 
diadala. A „felfedezett kereszténység” azonban a tökéletes, mindent átfogó hűbériség, 
vagyis -  a tökéletes hitványság.

Jönnie kell hát még egy „forradalomnak” a hűbériség ellen?
A forradalmat és a lázadást nem tekinthetjük azonosnak. A forradalom a viszonyok, a 

fennálló viszonyok vagy a státus, az állam és a társadalom átalakítását jelenti, tehát politikai 
vagy szociális tett; a lázadásnak is szükségszerű következménye a viszonyok átalakulása, 
de nem az átalakulás végett, hanem az emberek elégedetlensége miatt jön létre; nem 
valakinek a pajzsra emelését, hanem az egyes ember felemelését jelenti -  olyan feltörekvés, 
ami nincs tekintettel a vele kialakuló intézményekre. A forradalom új intézményeket teremt; 
a lázadásnak az a következménye, hogy nem hagyjuk magunkat intézményesíteni, hanem 
magunk intézményesítjük önmagunkat, és a lázadás semmit sem remél az intézményektől. 
A lázadás nem a fennálló elleni harc, mert ha kiteljesedik, a fennálló úgyis összeomlik 
magától, a lázadás az én megszabadítása a fennállótól. Amint elszakadok a fennállótól, az 
elpusztul és rothadni kezd. Mivel célom nem a fennálló megdöntése, hanem az, hogy fölébe 
emelkedjem, szándékom és tettem se nem politikai, se nem szociális, hanem kizárólag rám 
és önösségemre irányul, vagyis egoista.

A forradalom azt parancsolja, hozz létre intézményeket, a lázadás arra buzdít, á llj talpra, 
kelj fel. Milyen alkotmányt válasszunk, ez a kérdés foglalkoztatta a forradalmi koponyákat, 
alkotmányi küzdelmektől és alkotmányjogi kérdésektől hangos az egész politikai időszak, 
és a szociális talentumok is társadalmi berendezéseken (falanszter stb.) törik a fejüket. A 
lázadó alkotmánynélküliségre törekszik.23

Miközben a jobb érthetőség kedvéért hasonlat után kutatok, váratlanul a kereszténység 
alapítása jut az eszembe. A liberálisok rossz néven veszik az első kereszténytől, hogy a 
fennálló pogány államrenddel szemben engedelmességet prédikált, a pogány felsőbbség 
elismerését követelte, és nyugodtan azt parancsolta, hogy „adjátok meg a császárnak, ami 
a császáré”. Hányán lázongtak abban az időben a római fennhatóság ellen, hogyan 
bujtogattak a zsidók, de még a rómaiak is saját világi kormányzatuk ellen, azaz mennyire 
kedvelt volt a „politikai elégedetlenség"! Ám erről a keresztények nem vettek tudomást; nem 
csatlakoztak a „liberális irányzatokhoz”. A kor politikailag olyannyira felbolydult, hogy -  
miként az evangéliumból ismeretes -  még a kereszténység alapítóját sem vádolhatták volna 
sikeresebben mással, mint „politikai bujtogatással"; az evangéliumok továbbá arról is 
szólnak, hogy épp ő vett részt legkevésbé politikai bujtogatásban. De miért nem volt 
forradalmár, népvezér, aminek a zsidók szerették volna látni, miért nem volt liberális? Azért, 
mert nem a viszonyok megváltoztatásától várt üdvöt és mert az egész felfordulás közömbös 
volt számára. Nem forradalmár volt, mint például Caesar, hanem lázadó volt, nem államok 
megdöntője, hanem egyvalaki, aki felemelkedett. Ezért számított neki egyedül a „legyetek 
okosak, mint a kígyó”, ami általánosan ugyanazt jelenti, mint konkrétan az „adjátok meg a 
császárnak, ami a császáré"; nem folytatott liberális vagy politikai harcot a fennálló uralom 
ellen, hanem fittyet hányt a felsőbbségre, és saját útját kívánta járni. Ugyanolyan közömbö
sen fogadta a kormányzat ellenségeit, mint magát a kormányzatot, mert amit ő akart, azt 
egyikőjük sem értette, és csak a kígyó okosságával tudta őket távol tartani magától. De ha 
nem volt is néplázító, népvezér vagy forradalmár, a régi keresztényekkel együtt lázadó volt, 
aki mind annak fölébe emelkedett, ami a kormányzatnak és ellenlábasainak fennkölt volt, és
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mindattól elszakadt, amihez a többiek kapcsolódtak, és mégis betemette az egész pogány 
világ éltető forrását, ami egyébként is kiszáradt volna; épp azáltal volt a fennálló halálos 
ellensége és valódi megsemmisítője, hogy elutasította magától a fennálló átalakítását, mert 
miközben higgadtan és kíméletlenül ráépítette templomát a fennállóra, befalazta azt, és mit 
sem törődött a befalazottak fájdalmával.

Nos, az történik-e a keresztény világrenddel is, ami történt a pogánnyal? Forradalom nem 
okozza a végét, hacsak nem előzi meg lázadás!

Kapcsolatom a világhoz -  mire is irányul? Élvezni akarom a világot, ezért kell hogy a 
tulajdonom legyen és ezért akarom megnyerni. Nem szabadságot akarok, nem egyenlősé
get az emberek között; csak az én hatalmamat akarom megszilárdítani fölötte, tulajdonom
má, vagyis élvezhetővé akarom tenni. És ha nem sikerülne, nos, az élet és halál fölötti uralmat 
is a magaménak vallom, amit az egyház és az állam kisajátított magának. Annak a katona
tisztnek az özvegye, akinek az oroszországi menekülés közben ellövik a lábát, majd aki 
szétlőtt lábáról lehúzza a harisnyáját és megfojtja vele gyermekét, és maga is elvérzik a halott 
gyermek mellett -  az az özvegy megbélyegzi a gyermekgyilkos anya emlékét. Ki tudja, 
mennyit „használhatott volna a világnak” ez a gyermek, ha életben marad! Az anya azért 
gyilkolta meg, mert elégedetten és nyugodtan akart meghalni. Ez az eset talán még 
simogatja szentimentalitásotokat, és semmi egyebet nem vontok le belőle. A ti dolgotok; 
nekem arra példa, hogy az én elégedettsége a döntő az emberekhez való viszonyban, és 
hogy az élet-halál hatalmáról semmiféle alázatosság miatt sem mondok le.

Ami a „szociális kötelmeimet” illeti, nem más határozza meg kapcsolatomat másokhoz, 
vagyis nem isten vagy az emberiség írja elő kapcsolatomat az emberekhez, hanem én 
magam alakítom ezt a kapcsolatot. Érthetőbb, ha a következőképpen fogalmazok: nincs 
kötelességem másokkal szemben, mint ahogyan magammal szemben is csak addig van 
kötelességem (például önfenntartás öngyilkosság helyett), amíg megkülönböztetem maga
mat magamtól (hajthatatlan lelkemet földi létemtől stb.). Nem alázkodom meg semmilyen 
hatalom előtt sem, és felismerem, hogy minden hatalom az én hatalmam, amit azonnal 
leigázok, ha ellenem akar fordulni vagy fölém kerekedni: minden hatalom csak eszközként 
szolgálhat saját magam megvalósításához, miként a vadászkutya is a hatalmunk, amit a vad 
ellen fordítunk, de végzünk vele, ha nekünk ugrik. Minden engem uraló hatalmat arra 
kényszerítek, hogy szolgáljon. A bálványokat én alkotom: ha nem teremtem újjá őket, nem 
léteznek; „magasabb hatalmak” csak azáltal léteznek, hogy felmagasztalom őket, magamat 
pedig megalázom előttük.

Viszonyom a világhoz tehát a következőképpen fest: nem teszek a világért semmit sem 
„isten kedvéért”, „az ember kedvéért", amit teszek, azt a „magam kedvéért” teszem. Csakis 
ily módon elégít ki a világ, míg a vallást az jellemzi -  és én ide sorolom az erkölcsöt és a 
humánumot is -, hogy a világon minden jámbor óhaj (pium desiderium), azaz túlvilág, 
elérhetetlen marad. Ilyen az ember általános boldogsága, az általános szeretet erkölcsi 
világa, az örök béke, az egoizmus megszűnése stb. „Semmi sem tökéletes ezen a világon. ” 
A jók eme gyalázatos jelmondattal fordulnak el a világtól és menekülnek kamráikba istenhez 
vagy büszke „öntudatukhoz”. Mi azonban itt maradunk ebben a „tökéletlen világban”, mert 
mi így is használni tudjuk -  az önélvezetre.

A világhoz való kapcsolatomat az jellemzi, hogy élvezem és önélvezetemre használom. 
Ez a kapcsolat világnézet és -  önélvezetem része.
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MIHAIL
BAKUNYIN ISTEN ÉS AZ ÁLLAM

(Részlet)

Jézus Krisztusnak igaza van: az anyagi gazdagság iránti mohóság és a halhatatlan lelkek 
üdvössége teljesen összeegyeztethetetlen egymással. Nem jobb-e akkor, ha valóban hisz 
az ember a lélek halhatatlanságában, lemondani a társadalom nyújtotta kényelemről és 
luxusról, és gyökereken élni, ahogyan a remeték tették, hogy ezáltal megmentsük lelkünket 
az örökkévalóság számára, még ha elveszítünk is évtizedes anyagi javakat? Ez a megfon
tolás olyannyira egyszerű és szemmel láthatólag olyannyira igaz, hogy kénytelenek vagyunk 
azt gondolni, hogy a jámbor és gazdag polgárok, bankárok, gyárosok és kereskedők, akik 
ismert eszközökkel pompás üzleteket csinálnak, miközben örökösen az evangéliumra 
hivatkoznak, egyáltalában nem számítanak a lélek halhatatlanságára, és hogy ezt nagylel
kűen átengedik a proletariátusnak, miközben ők szerényen igényt tartanak a földi életben 
összegyűjtött nyomorúságos javakra.

Mit ad még a társadalom az anyagi javakon kívül? Érzéki, emberi, földi szenvedést, 
civilizációt és a szellem kultúráját: kizárólag olyan dolgokat, melyek emberi, múlandó és földi 
szempontból kárpótolhatatlanok, mint az örökkévalóság, a halhatatlanság, Isten előtt a 
legfőbb emberi bölcsesség?

A keleti egyházak egyik legendája tudósít két szent életű remetéről, akik néhány évtizedet 
önkéntes száműzetésben töltöttek egy lakatlan szigeten, sőt még egymástól is elkülönülve 
éltek, éjjel-nappal imádkoztak és szemlélődtek, és végül még a nyelvüket is elfelejtették; 
eredeti szókincsükből csupán három vagy négy szót őriztek meg, melyeknek együttesen 
nem volt értelme. Isten előtt azonban lelkűk legfennköltebb buzgalmát fejezték ki. Termé
szetesen gyökereken éltek, akár a növényevő állatok. Emberi szemmel nézve ostobák vagy 
bolondok voltak, Isten szemével, a lélek halhatatlanságába vetett hitüket tekintve viszont 
sokkalta mélyebb gondolkodónak bizonyultak, olyanoknak, mint Galilei vagy Newton. Mert 
azért áldoztak fel néhány évtizednyi földi boldogságot és világi szellemet, hogy elnyerjék az 
isteni szellemet.

Világos tehát, hogy az ember antiszociális lénnyé válik, mihelyt halhatatlan lélekre, 
végtelenségre és a halhatatlan lélekkel összefonódó szabadságra tesz szert. Ha mindig 
okos lett volna, ha kizárólag az örökkévalósággal törődött volna, lett volna ereje hozzá, hogy 
megvesse a világ javait, szenvedéseit és hiúságait, és sohasem lépett volna ki az isteni 
tudatlanság és gyengeség ama állapotából, és sosem hozott volna létre társadalmat. 
Röviden: ha Ádám és Éva soha nem evett volna a megismerés fájának gyümölcséből, mi 
mindnyájan úgy éltünk volna ama földi paradicsomban, melyet Isten jelölt ki nekik lakhelyül, 
mint az állatok. De attól a pillanattól fogva, hogy az emberek megismerésre, az emberré 
váláshoz szükséges műveltségre, gondolkodásra, beszédre és anyagi javak élvezetére 
vágytak, szükségképpen kiléptek magányukból, és társadalomban egyesültek. Mert minél
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inkább végtelenek, halhatatlanok és szabadok belül, kívülről annál inkább korlátozottak, 
halandók, gyengék, annál jobban függnek a külvilágtól.

Nem képzelt, hanem valóságos földi életünket tekintve az emberek tömege olyan meg
alázó képet nyújt, annyira hiányzik belőle mindenféle kezdeményezés, akarat és szellem, 
hogy aligha ringathatjuk magunkat abban az illúzióban, hogy találhatunk közöttük akár 
egyetlenegy halhatatlan lelket vagy bármiféle szabad akaratnak akár csak árnyékát is 
felfedezhetjük közöttük. Olyan lényeknek tűnnek föl, melyeket kizárólag a sors határoz meg: 
melyeket mindenekelőtt a külső természet, a föld milyensége és evilági életük egyéb anyagi 
feltételei határoznak meg; melyeket számtalan politikai, vallási és társadalmi viszony, erkölcsi 
szokás, törvény, és az elmúlt évszázadok által lassan formált gondolatok és előítéletek világa 
határoz meg, s mindez születésüktől fogva vár rájuk a társadalomban, amit soha nem ők 
hoztak létre; sokkal inkább teremtményei, majd eszközei ők a társadalomnak. Ezer ember 
között aligha találnánk egyet is, akiről -  nem abszolút, pusztán relatív értelemben-elmond
hatnánk, hogy önmagától akar és gondolkodik. Az emberek óriási többsége, nemcsak a 
tudatlan tömegeké, hanem éppúgy a magasabb és kiváltságos osztályoké is, csak azt akarja 
és gondolja, amit mindenki akar és gondol körülötte; úgy hiszik, hogy önállóan akarnak és 
gondolkodnak, holott csupán mások gondolatát és akaratát adják vissza szolgaian, mecha
nikusan, általában teljesen jelentéktelen és értelmetlen változtatásokkal. Ez a szolgaiság, ez 
a gépiesség, a banalitásnak és a közhelynek ez a kiapadhatatlan forrása, az akarat lázadá
sának és az emberek gondolkodásbéli kezdeményezésének ez a hiánya okozza leginkább 
az emberiség történelmi fejlődésének siralmasan lassú ütemét. Nekünk, materialistáknak 
vagy realistáknak, akik nem hiszünk sem a halhatatlan lélekben, sem a szabad akaratban, 
ez a lassúság -  bármily siralmas is -  természetesnek tűnik fel. Az ember a majom fejlődési 
fokáról csak roppant nehezen jut el emberi mivoltának tudatához és szabadsága megvaló
sításához. Eleinte nem rendelkezhet sem e tudattal, sem e szabadsággal; vadállatként és 
szolgaként születik a világra, és csak a társadalom kebelén, ami már az ember gondolko
dásának, nyelvének és akaratának kialakulása előtt szükségszerűen megvan, válik fokoza
tosan emberré és szabaddá; kizárólag a társadalom minden hajdani és jelenkori tagjának 
együttes erőfeszítése árán sikerül ezt elérnie, ez a társadalom képezi idővel emberi létének 
természetes alapját és kiindulópontját. Ebből kiviláglik, hogy az ember csak akkor tudja 
megvalósítani egyéni szabadságát vagy személyiségét, ha kiegészül a körülötte lévő egyé
nekkel, és hogy minderre csak a társadalom együttes munkájával és erejével képes, amely 
nélkül kétségtelenül a föld összes vadállatai között a legostobább és legnyomorultabb állat 
maradna. A materialisták rendszerében -  ami az egyedüli természetes és logikus rendszer 
-  kizárólag a társadalom képes megteremteni az emberi egyének szabadságát anélkül, hogy 
a legkisebb mértékben is megkurtítaná vagy korlátozná azt. A társadalom a gyökér és a fa, 
a szabadság pedig e fa gyümölcse. A mindenkori embernek ezért kell szabadságát a 
történelem kezdete helyett a történelem végén keresnie; elmondhatjuk, hogy minden ember 
igazi és teljes felszabadítása a történelem nagy célja, fennkölt vége.

Minden más elképzelés az idealisták nézetét tükrözi. Az idealisták rendszerében az ember 
kezdetben halhatatlan, szabad lény, csak hogy szolgaként végezze. Mint halhatatlan és 
szabad, önmagában végtelen és tökéletes szellemnek nincs szüksége társadalomra, amiből 
kitűnik, hogy ha társadalmat hoz létre, akkor azt csak egyfajta veszteség árán teheti, vagy 
úgy, hogy elveszíti halhatatlanságának és szabadságának tudatát. Mint ellentmondásos -  
belül szellem, kívülről viszont függőségben lévő, tökéletlen és anyagiakra utalt -  lény, 
kénytelen egyesülni másokkal, nem lelki szükségletből, hanem teste megtartása érdekében.
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A társadalom tehát csupán olyan áldozatok árán jön létre, amelyeket a test hitvány szükség
lete érdekében a lélek függetlensége kénytelen meghozni. Ez az igazi veszteség, igazi 
leigázása a belül halhatatlan és szabad egyénnek, részleges lemondás eredeti szabad
ságáról.

Ismerjük a szent frázist, amelyik az állam és a jog követőinek nyelvezetében ezt a 
veszteséget, ezt az áldozatot, az ember leigázása felé tett eme első vészterhes lépést fejezi 
ki. Az egyén, aki természetes állapotában, tehát mielőtt bármely társadalom tagjává vált 
volna, tökéletes szabadságának örvendett, a társadalomba való belépésekor feláldozza 
szabadsága egy részét, hogy ezáltal a társadalom garantálja a megmaradó részt. Aki e frázis 
magyarázatát követeli, annak általában egy másik frázissal felelnek meg: „az emberi indivi
duum szabadságának nem lehetnek más határai, mint minden egyéb individuumnak”. 
Szemmel láthatólag mi sem helyesebb e megállapításnál. És mégis, ez az elmélet csírájában 
tartalmazza a despotizmus egész elméletét. Mindenféle idealista iskolák alapeszméje sze
rint, és minden valódi ténnyel ellentétben, az emberi individuum addig, és kizárólag csak 
addig jelenik meg szabad lényként, amíg a társadalmon kívül van, amiből kitűnik, hogy a 
társadalom, kizárólagosan jogi és politikai társadalomként, vagyis államként szemlélve és 
felfogva, a szabadság tagadását jelenti. Erre az eredményre jut az idealizmus; és ez láthatóan 
szöges ellentétben van a materializmus következtetéseivel, ami a tényleges világ eseménye
inek megfelelően az emberek egyéni szabadságát az emberiség összfejlődésének szükség- 
szerű eredményeként a társadalomból eredezteti.

Az idealisták értelmezésével szöges ellentétben álló materialista, realista és kollektivista 
szabadságértelmezés így hangzik: csak a társadalomban és csak az össztársadalom 
együttes tevékenysége által válik az ember emberré, jut el emberi mivoltának tudatához és 
megvalósításához; csak a közös vagy szociális munkán át szabadul fel a külső természet 
igája alól, csak ez a munka képes a földet az emberiség fejlődése számára kedvező 
tartózkodási hellyé átalakítani; s e nélkül a materiális felszabadulás nélkül soha nem tehet 
szert az ember szellemi és erkölcsi szabadságra. Csak a nevelés és műveltség által 
szabadulhat meg saját természetének igájától, csak ily módon tudja testének ösztöneit és 
indulatait egyre izmosodó szellemének alávetni; mindez kizárólag és végső fokon szociális 
kérdés; a társadalmon kívül az ember éppenséggel vadállat volna vagy szent, ami végül is 
egyazon dologba torkollik. Végül is az elszigetelt ember nem lehet tudatában szabad
ságának. Az ember számára szabadnak lenni annyit jelent, hogy embertársa, minden 
körülötte élő embertársa elismeri szabadnak, szabadnak tekinti és úgy is kezeli. A szabadság 
tehát távolról sem elszigeteltségen, hanem kölcsönös elismerésen, nem elzárkózáson, 
hanem ellenkezőleg, egyesülésen alapul; az ember szabadsága nem más, mint emberi 
mivoltának vagy emberi jogainak tükröződése oly módon, hogy tudatában van minden 
szabad embertársának, testvérének, elvtársának. Csak emberek társadalmában tekinthetem 
és érezhetem magam szabadnak. Egy alacsonyabb rendű állattal szemben nem vagyok 
sem szabad, sem ember, mivel ez az állat képtelen felfogni, és így elismerni emberi 
mivoltomat. Csak addig vagyok magam is ember és szabad, amíg elismerem minden 
körülöttem élő ember emberi mivoltát. Csak akkor ismerem el a saját emberi karakteremet, 
ha elismerem a többiekét is. A kannibál, aki vadállatként bánik foglyával és felfalja, nem 
ember, hanem állat. A rabszolgatartó nem ember, hanem úr. Mivel nem ismeri rabszolgáinak 
emberi mivoltát, a magáét sem ismeri. Az egész antik társadalom ezt bizonyítja: a görögök 
és a rómainak nem érezték magukat szabadnak mint emberek, nem tekintették magukat 
embereknek az emberi jogok értelmében: kiváltságosoknak tudták magukat nemzeti isteneik
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oltalmában, csak addig tartották magukat görögöknek és rómaiaknak hazájuk ölén, amíg 
ez a haza független volt, nem igázták le, és ellentétben más országokkal, hódított; egyáltalán 
nem csodálkoztak, de még csak nem is hitték, hogy joguk és kötelességük volna fellázadni, 
ha legyőzték és szolgasorba taszították őket. A kereszténység nagy érdeme, hogy minden 
emberi lény -  köztük a nők -  emberi mivoltát, és minden ember Isten előtti egyenlőségét 
hirdette. De hogyan? A mennyországra, az eljövendő életre, és nem a jelenkori, a valós 
életre, a földi életre vonatkoztatva hirdette. Ráadásul hazugság is ez az eljövendő egyenlő
ség, mert a kiválasztottak száma köztudottan rendkívül korlátozott. Ebben egyetértenek a 
legkülönbözőbb keresztény szekták teológusai is. És így az úgynevezett keresztény egyen
lőség az Isten kegyelme által kiválasztott néhány ezer kiváltságát jelenti elkárhozottak 
millióival szemben. És ekkor ez az Isten előtti egyenlőség -  még ha mindenki számára 
megvalósulhatna is -  nem volna más, mint egyenlő semmiség és szolgaság egy hatalmas 
úrral szemben. Nem az emberi méltóságról való lemondás és e méltóság megvetése az 
isteni nagysággal szemben képezi-e az alapját a keresztény kultusznak és legfelső feltételét 
az üdvösségnek? A keresztény tehát nem ember olyan értelemben, hogy tudatában volna 
emberi mivoltának, és mivel saját emberi méltóságát sem tudja becsülni, a másokét sem 
képes tiszteletben tartani; és mivel a mások emberi méltóságát nem tudja becsülni, a magáét 
sem képes tiszteletben tartani. A keresztény lehet próféta, szent pap, király, hadvezér, 
miniszter, hivatalnok, bárminemű autoritás képviselője, csendőr, hóhér, nemes, kizsákmá
nyoló burzsoá vagy szolgalelkű proletár, elnyomó vagy elnyomott, kínzó vagy kínzott, úr 
vagy bérenc, de nincs joga embernek nevezni magát, mert az ember csak akkor ember 
igazán, ha tiszteli és szereti minden embertársa emberi mivoltát és szabadságát, és ha 
minden embertársa szereti, élesztgeti és megteremti az ő emberi mivoltát.

Kizárólag akkor vagyok igazán szabad, ha minden körülöttem élő ember, férfiak és nők 
egyaránt, ugyanolyan szabadok, mint jómagam. Mások szabadsága távolról sem korlátozza 
avagy tagadja az én szabadságomat, hanem ellenkezőleg, szükségszerűen előfeltételezi és 
igenli azt. Kizárólag mások szabadsága révén válók magam is igazán szabaddá, mégpedig 
oly módon, hogy minél több szabad ember vesz körül, és minél mélyebb és nagyobb az ő 
szabadságuk, annál szélesebb, mélyebb és nagyobb az én szabadságom is. Ezzel szemben 
az emberi szolgaság gátat szab a szabadságomnak, vagy -  és a kettő ugyanaz -  az emberi 
bestialitás tagadja emberi mivoltomat, mivel -  még egyszer hangsúlyozandó -  csak akkor 
lehetek szabad, ha szabadságomat, de nevezhetjük akár emberi méltóságnak is, ha tehát 
emberi méltóságomat azon benne foglalt emberi jogommal egyetemben, hogy nem enge
delmeskedem másoknak, és cselekedeteimet egyedül saját meggyőződésem határozza 
meg, minden ember szabad tudatában egyenlő mértékben tükröződvén, általános elismerés 
erősíti meg. Ez a személyes szabadság -  melyet minden embertársam szabadsága meg
erősít -  végtelen távlatokat nyer.

Látható, hogy a materialisták felfogásában élő szabadság igen pozitív, igen teljes és 
mindenekelőtt végtelenül szociális dolog, mivel csak a társadalomban és csak a legszigo
rúbb egyenlőségben és szolidaritásban valósítható meg. Három fejlődési mozzanatot, 
három elemét különböztethetjük meg, melyek közül az első fölöttébb pozitív és szociális; 
minden emberi képesség teljes kifejlesztése és teljes élvezete ez, minden ember azon ereje, 
mely neveléssel, tudományos kimunkálással és anyagi boldogsággal érhető el; az egyénnek 
mindezt csakis az össztársadalom együttes anyagi és szellemi, izom- és idegmunkája 
biztosíthatja.
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A szabadság második eleme negatív. Ez az emberi individuum lázadása mindennemű 
isteni és emberi, kollektív és egyéni autoritás ellen.

Először is a teológia legfőbb fantomjának zsarnoksága, Isten elleni lázadásról van szó. 
Világos, hogy amíg mennyei urunk van, addig a földön szolgák vagyunk. Eszünk és 
akaratunk megsemmisül. Amíg hisszük, hogy abszolút engedelmességgel tartozunk neki 
(márpedig egy istennel szemben másféle engedelmesség nem létezik), addig szükségkép
pen és mindennemű ellenállás és kritika nélkül alá kell vetnünk magunkat közvetítői és 
kiválasztottjai autoritásának: messiásoknak, prófétáknak, Isten által megvilágosodott tör
vényhozóknak, császároknak, királyoknak és mindahány hivatalnokuknak és miniszterük
nek -  két nagy intézmény felszentelt képviselőinek és szolgálóinak, mely intézmények oly 
színben tüntetik fel előttünk magukat, mintha Isten maga választotta volna ki őket az emberek 
vezetésére; ez a két intézmény pedig az egyház és az állam. Minden földi avagy emberi 
autoritás közvetlenül az egyházi vagy az isteni autoritásból fakad. Az autoritás viszont a 
szabadság tagadása. Isten, avagy sokkal inkább Isten fikciója minden földi szolgaság 
szentesítése és szellemi, illetve erkölcsi alapja; az ember szabadsága pedig csak akkor válik 
majd tökéletessé, ha porig zúzza a mennyei úr vészterhes fikcióját. Eszerint minden egyes 
ember zsarnokság elleni lázadásáról szó van, legyen az egyéni vagy társadalmi autoritás, 
melyet az állam testesít meg, és törvények révén gyakorol. Itt azonban vigyáznunk kell, és 
ezért elengedhetetlen, hogy nagyon pontos különbséget tegyünk az államon belül szerve
zett társadalom hivatalos, és épp ezért zsarnoki autoritása, valamit a nem hivatalos, termé
szetes társadalom tagjaira gyakorolt természetes befolyás és természetes hatás között.

Az egyén sokkal nehezebben tud lázadni a társadalom természetes befolyása ellen, mint 
a hivatalosan szervezett társadalom az állam ellen, jóllehet mindkettő ellen lázadnia kell. Az 
elnyomó és végzetes társadalmi zsarnokság sokszor nem az állam autoritására jellemző 
parancsoló önkény, a törvényes és formális despotizmus jellemvonásait hordozza. Nem 
törvényként jelenik meg, aminek minden egyénnek alá ell vetnie magát, ha el akarja kerülni 
az igazságügyi büntetést. Hatását finomabban, megnyerőbben, kevésbé feltűnően, ám 
annál erősebben fejti ki, mint az állami autoritás. Az anyagi élet erkölcsökön és szokásokon 
keresztül -  a szellem és a szív nézetein, előítéletein és megszokásain keresztül uralja az 
embereket: mindezt összességében közvéleménynek nevezzük. A közvélemény szüle
tésétől fogva körülveszi, áthatja és eltölti az embert, sőt saját, személyes létének alapját is 
alakítja oly módon, hogy minden ember bizonyos mértékben önmagának felelős, még ha 
ezt sokszor nem is sejti. Ebből kitűnik, hogy az embernek a társadalom természetes hatása 
elleni lázadása részben önmaga ellen irányul, mivel anyagi, szellemi és erkölcsi törekvéseivel 
és hajlamaival nem más, mint a társadalom terméke. Ez az oka annak a szörnyű hatalomnak, 
melyet a társadalom az emberekre gyakorol.

Ami a tökéletes erkölcsöt, azaz az emberi becsülést illeti, azonnal elmondom, mit értek 
ezen a kifejezésen; a társadalomnak ez a hatalma lehet jótékony, de lehet káros is. Akkor 
jótékony, ha a tudomány, az anyagi jólét, a szabadság, az egyenlőség és a testvéri 
szolidaritás létrejöttén munkálkodik, és káros, ha ellenkező tendenciákkal rendelkezik. Egy 
faragatlan emberek társadalmába született ember úgy általában faragatlan marad; ha papok 
kormányozta társadalomba születik bele, félkegyelmű, álszent lesz; ha rablóbandába szü
letik bele, minden bizonnyal maga is rablóvá válik; ha burzsoáziába születik, a munka 
kizsákmányolója lesz; és ha végzetére a félistenek társadalmába születik bele, a nemese
kébe, fejedelmekébe, királyokéba, akik uralkodnak a földön, akkor képességei, lehetőségei 
és hatalma fokától függően az emberiség megvetője, leigázója, zsarnoka lesz. Ezekben az

97



esetekben az egyének ahhoz, hogy emberi mivoltát kiharcolja, feltétlenül fel kell lázadnia az 
ellen a társadalom ellen, amelyik létrehozta őt.

Ismétlem, az egyén sokkal nehezebben lázad a társadalom ellen, mint az állam ellen. Az 
állam egy történelmi, átmeneti intézmény, atársadalomnak olyan múló formája, mint idősebb 
fivére, az egyház, de az államnak nincs társadalmi sorsmeghatározó és megváltoztathatatlan 
jellege, míg a társadalom feltétele mindennemű emberi fejlődésnek, és így a társadalom -  
osztozva a természeti törvények, hatások és jelenségek mindenhatóságában -  képezi 
mindennemű emberi lét alapját. Az ember a társadalomban keletkezik, mégpedig attól a 
pillanattól kezdve, amikor megteszi az első lépést az emberi lét felé, amikor emberi lénnyé, 
azaz beszélő és többé-kevésbé gondolkodó lénnyé kezd válni, úgy keletkezik, ahogyan a 
hangya a hangyabolyban vagy a méh a kaptárban; nem ő választja meg a társadalmat, 
ellenkezőleg, a társadalom terméke, éppúgy alá van vetve azon sorsmeghatározó természeti 
törvényeknek, melyek szükségszerű fejlődését irányítják, mint minden egyéb természeti 
törvények. A társadalom minden egyén előtt létezik és egyúttal túl is éli az egyént, mint a 
természet; a társadalom örök, miként a természet, vagy még inkább: a földön keletkezett, 
és éppolyan sokáig fennáll, mint maga a föld. Eszerint az ember éppúgy nem tud radikálisan 
fellázadni a társadalom ellen, mint ahogyan a természet ellen sem tud fellázadni, mivel az 
emberi társadalom nem egyéb, mint a természet utolsó nagy kinyilatkoztatása vagy teremt
ménye a földön; az az egyén pedig, aki a társadalmat -  vagyis a természetet általában, a 
sajátját kontkrétan -  megkérdőjelezi, az egy igazi lét mindennemű feltételén kívülre száműzi 
magát, a Semmibe, a tökéletes űrbe, a holt absztrakcióba, Istenbe zuhan. Ezért fel sem 
merülhet a kérdés, hogy a társadalom szerencse-e avagy szerencsétlenség, mint ahogy 
képtelenség volna az a kérdés is, hogy a természet, a mindent átfogó, anyagi, valódi, 
egyedüli, fennkölt és tökéletes lény szerencsétlenség-e vagy pedig szerencse; több annál; 
rettenetesen pozitív és megközelíthetetlen tény, mely megelőz minden tudatot, eszményt, 
minden szellemi és erkölcsi értékelést, alap, világ, amelyben a sors rendelésére idővel alakul 
ki az, amit szerencsének nevezünk.

Az állammal másként áll a dolog; nem vonakodom kijelenteni, hogy az állam szerencsét
lenség, de történetileg szükségszerű, éppúgy szükségszerű volt a múltban, ahogy előbb- 
utóbb szükségszerű lesz teljes megsemmisülése, éppúgy szükségszerű, mint a kezdetleges 
állati természet és az ember teológiai tévelygései. Az állam azonban egyáltalán nem azonos 
a társadalommal, az állam csupán brutális és absztrakt történelmi formája a társadalomnak. 
Az állam minden országban az önkény, a rablás és a fosztogatás házasságának gyümölcse, 
a háborúé és a hódításé, röviden: az állam a népek teológiai fantáziája által sorra teremtett 
istenekkel jött létre. Az állam kezdeti időszakában -  akárcsak ma -  a brutális erőszak és a 
diadalmaskodó keménység isteni megszentelése. Az állam még a legdemokratikusabb 
országokban is, mint az Amerikai Egyesült Államokban és Svájcban, egy kisebbség előjo
gainak és a nagy többség leigázásának szabályos formája.

Sokkal egyszerűbb az állam ellen lázadni, mert az állam természetében van valami, ami 
rebellióra csábít. Az állam az autoritás, a hatalom, az erőszakkal való dicsekvés és elbutulás. 
Az állam nem szelíd eszközökkel szilárdítja meg pozícióját, az állam nem próbál meggyőzni: 
nem szívesen avatkozik be, mert természetétől idegen a meggyőzés, sokkal inkább kíván 
hatást kelteni, kényszeríteni, és bármibe kerül is, el akarja palástolni, hogy az emberi akarat 
megsértője, szabadságának örökös tagadója. Még ha jót parancsol is, elrontja és bemocs
kolja azt, mert parancsolja, mert minden parancs a szabadság jogos felháborodását váltja 
ki; mert a jó, ha úgy parancsolják -  az igazi erkölcs, az emberi erkölcs, és nem az isteni
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erkölcs szempontjából, hanem az ember megbecsülése és szabadsága szempontjából 
nézve -  rosszá változik. Az ember szabadsága, erkölcsössége és méltósága éppen abban 
rejlik, hogy a jót nem azért teszi, mert megparancsolják neki, hanem mert megérti, mert akarja 
és szereti.

A társadalom nem formálisan, hivatalosan éstekintélyuralommal akaszkodik az emberre, 
hanem természetes úton veti meg a lábát, ezért sokkal hatalmasabb a hatása is az egyénre, 
mint az államé. A társadalom megteremti és alakítja mindazokat az egyéneket, melyek benne 
fogannak és fejlődnek. Lassanként, létük első pillanatától fogva halálukig, itatja át őket saját 
anyagi, szellemi és erkölcsi természetével; úgyszólván minden egyénben individualizálódik.

Az igazi emberi egyén kevéssé univerzális és absztrakt lény, hogy attól a pillanattól fogva, 
amint megfogan anyja méhében, egy sor anyagi, földrajzi, éghajlati, etnográfiai, higiéniai és 
ezért gazdasági természetű ok-okozati viszony határozza meg és fonja körbe, voltaképpen 
ezek alkotják a kizárólag a családjához, osztályához és fajtájához tartozó materiális termé
szetet, és miként az emberi hajlamok és képességek függenek a mindennemű külső vagy 
fizikai befolyások összességétől, éppúgy minden ember egyedi természettel vagy egyedi 
jelleggel jön a materiálisán meghatározott világra. Ezenkívül az ember születésekor, aránylag 
magas fejlettségű agyának köszönhetően, természetesen különböző mértékben, nem vele 
született eszméket és érzéseket hoz magával -  ahogyan az idealisták állítják hanem 
materiális és formális képességet az érzésre, a gondolkodásra, a beszédre és az akarásra. 
Kizárólag eszmeformáló és -alakító képesség ez és -  miként említettem -  tartalom nélküli, 
pusztán formális aktivitási erőt hoz magával. Ki visz bele tartalmat? A társadalom.

Ez nem a megfelelő hely annak vizsgálatára, hogy hogyan alakultak ki az első fogalmak 
és eszmék, melyeknek többsége a primitív társadalmakban természetesen igen zagyva volt. 
Annyit állíthatunk teljes bizonyossággal, hogy ezek a fogalmak és eszmék nem elszigetelten 
és önkéntesen jöttek létre istenáldotta egyének rejtélyes módon megvilágosodott szelleme 
által, hanem közös munka révén, igen gyakran a társadalomhoz tartozó egyének tudta 
nélkül, akiknek legkitűnőbb képviselői, a lángelmék ennek csupán leghűbb és legszeren
csésebb megnyilatkozásai voltak -  a zsenik mindig is olyanok voltak, ahogyan Voltaire 
mondja: „Tudásukat ott szedték fel, ahol épp rábukkantak.” Tehát a társadalom közös 
szellemi munkája teremtette meg az első eszméket. Ezek az eszmék eleinte pusztán 
természeti és társadalmi tények egyszerű és természetes, meglehetősen tökéletlen megál
lapítására korlátozódtak, és nem e tényekből logikusan levont következtetések voltak. Ez 
volt a kezdete minden emberi képzetnek, ötletnek és gondolatnak. E gondolatokat, melyeket 
egyáltalában nem az emberi szellem önkéntes tevékenysége hívott életre, csak a valódi 
külső és belső világ töltött meg tartalommal. Az emberi szellem, vagyis az emberi agy -  amit 
az idegek külső és belső benyomásai hoztak létre -  teljességgel organikus, s ezért materiális 
munkája vagy tevékenysége csak formális tevékenységgel járul hozzá ehhez, pusztán 
összeveti és helyes vagy rossz rendszerekbe foglalja a dolgokról és tényekről szerzett 
benyomásokat. Ily módon keletkeztek az első eszmék. A nyelv útján ezek az eszmék vagy 
még inkább ötletek pontosabbá váltak és rögződtek úgy, hogy az egyének továbbadták őket 
egymásnak; az egyéni ötletek összeütköztek, kölcsönösen ellenőrizték, meghatározták és 
módosították egymást, hogy végezetül beleolvadjanak egy egyetlen rendszerbe és létrehoz
zák a társadalom közös tudatát, közös gondolkozását. Ezek a nemzedékről nemzedékre 
áthagyományozódott gondolatok egyre csak fejlődnek az évszázadok elmemunkája során, 
és egy-egy társadalom, osztály, nép szellemi és morális örökségét képezik.

Minden nemzedék talál a bölcsőjénél egy eszme-, ötlet- és érzésvilágot, amelyet az elmúlt
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évszázadok örökségeként vesz át. Ez a világ kezdetben nem eszményi alakban, képzetek 
és eszmék rendszereként, vallásként, tanként jelenik meg az újszülöttnek; a gyermek 
képtelen volna befogadni, felfogni ebben az alakjában; e helyett hús-vér, valós világként 
jelenik meg számára az őt körülvevő személyekben és dolgokban, és ez a világ születése 
pillanatától kezdve érzékeihez szól mindabban, amit gyermekként hall és lát. Mert az eszmék 
és képzetek, amik eleinte csak a valós, természeti és társadalmi tényeknek a termékei, abban 
az értelemben, hogy tükröződnek, visszaverődnek az emberi agyban, és az emberi agy 
materiális szervével úgymond ideálisan adja vissza őket, a későbbiek során, miután -  
ahogyan arról már írtam -  rögződnek a tudatban, egy-egy társadalomban, megerősödnek 
és újabb, ezúttal nem természeti, hanem társadalmi tények okaivá válnak. Végső soron 
végtelenül lassan átformálják az emberi létet, szokásokat és intézményeket, röviden: átala
kítanak minden emberi viszonyt a társadalomban azzal, hogy az élet leghétköznapibb 
dolgaiban mindenki számára, még a gyermekek számára is kifejeződnek, érezhetővé és 
kézzelfoghatóvá válnak. Ily módon hatnak át minden nemzedéket a zsenge gyermekkortól 
kezdve a felnőttkorig, amikor is az ember önállóan kezd el gondolkodni, és ezt a gondolko
dást szükségszerűen új kritika kíséri, és ekkor önmagában, akárcsak az őt körülvevő 
társadalomban, rögzített gondolatok és képzetek világára bukkan, ez szolgál neki kiinduló
pontul, és bizonyos értelemben ez adja az első anyagot önálló szellemi és erkölcsi tevé
kenységéhez. Ilyenek hát az áthagyományozódott és általános képzetek, melyeket a meta
fizikusok helytelenül velünk születettnek neveznek, mivel megtéveszti őket az a tökéletesen 
szenvtelen és észrevehetetlen mód, ahogyan ezek a kívülről jövő eszék benyomulnak és 
bevésődnek a gyermekek tudatába, mielőtt még öntudatra ébrednének.

Ezek hát az istenségről és a lélekről alkotott általános vagy absztrakt, teljesen ostoba 
eszmék, melyek azonban elkerülhetetlenül és sorsszerűén jelen vannak az emberi szellem 
történelmi fejlődésében, és ez a szellem csak nagyon lassan, sok évszázadon át juthat el 
önmaga észbeli és kritikus felismeréséhez. Ez a szellem mindig a butaságból indul ki, hogy 
eljusson az igazsághoz, mindig a szolgaságból, hogy meghódítsa a szabadságot; az 
évszázadok általános tudatlansága és butasága, valamint a kiváltságos osztályok jól felfo
gott érdekei miatt az általuk szentesített eszmékről még ma sem lehet nyíltan és érthetően 
beszélni anélkül, hogy a néptömegek tetemes részét ne forradalmasítanánk és ne kockáz
tatnánk, hogy a burzsoá álszentség gyalázkodásban törjön ki. E teljességgel elvont eszmék 
mellett -  és egyre szorosabb kapcsolatba kerülve velük -  az ifjúság tömérdek olyan 
határozott eszmét és képzetet talál a társadalomban, és a társadalom által gyermekkorára 
gyakorolt mindenható hatás következtében saját magában, melyek óriási mértékben a valódi 
életre, a hétköznapi életre vonatkoznak. Ezek a természetről, az emberről, az igazságról, az 
egyén és osztályok jogairól és kötelességeiről, a társadalmi követelményekről, a családról, 
a tulajdonról, az államról és sok egyéb dologról alkotott képzetek az emberek kölcsönös 
kapcsolatait szabályozzák. Mindezeket az eszméket, melyeket az ember már élete kezdetén 
megvalósulva lát a dolgokban és emberekben, melyek a neveléssel és az oktatással 
belevésődnek a szellemébe, mielőtt még öntudatra ébredne, később az általános tudatot 
vagy a közös előítéletet kifejező elméletek szentesítik, magyarázzák és értelmezik, illetve 
mindazok a vallási, politikai és gazdasági, társadalmi intézmények, melyeknek maga is 
részese. Olyannyira átitatják ezek az embert, hogy függetlenül attól, hogy személyes 
érdekében áll-e védeni a társadalmat avagy sem, anyagi, szellemi és erkölcsi szokásai révén 
akaratlanul is a társadalom részesévé válik.

Nem azon a fokozatos hatáson kell csodálkozni, amit ezek a társadalom kollektív tudatát
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kifejező eszmék gyakorolnak az embertömegre, hanem ellenkezőleg, azon csodálkozha
tunk, hogy ebben a tömegben akadnak olyanok, akik azon gondolkodnak, azt akarják és 
van bátorságuk hozzá, hogy leküzdjék a társadalmat; mert a társadalom roppant nyomással 
nehezedik az egyénre, és nem létezik olyan erős jellem, olyan hatalmas értelem, amelyik azt 
állíthatná magáról, hogy őt megkíméli a társadalom zsarnoki és ellenállhatatlan befolyása.

Mi sem bizonyítja jobban az ember társadalmi jellegét, mint ez a befolyás. Elmondhatjuk, 
hogy minden társadalom kollektív tudata -  ami egyaránt megvalósul a nagy közintézmé
nyekben és a magánélet apró részleteiben, és ami a társadalom minden elméletének alapját 
képezi -  egyfajta miliőt, egyfajta szellemi és erkölcsi légkört teremt, ami káros ugyan, egyúttal 
azonban nélkülözhetetlen is tagjai létéhez. Uralja, leigázza és általa meghatározott kapcso
latok révén összekapcsolja egymással őket; minden tagjának biztonságot és bizonyosságot 
ad és megteremti létezésük első feltételét a tömegben: a banalitást, a közhelyet, a szokást.

Az emberek túlnyomó többsége, nemcsak a néptömegek, hanem a kiváltságos és müveit 
osztályok soraiban is, sőt itt gyakran még erősebben, mint a tömegben, nem nyugodt és 
nem elégedett magával mindaddig, amíg minden gondolatában és cselekedetében hűsé
gesen és vakon nem követi a hagyományt és a szokásokat: „Atyáink is ekképpen gondol
kodtak és cselekedtek, nekünk is így kell tehát gondolkodnunk és cselekednünk; miért 
gondolkodnánk és cselekednénk másképpen?" Ez a gondolat társadalmi osztályokra való 
tekintet nélkül az emberiség 99 százalékának filozófiáját, meggyőződését és gyakorlatát 
fejezi ki. És ahogyan már említettem, ez a legnagyobb kerékkötője a haladásnak és az 
emberiség gyors felszabadításának.

Mi az oka ennek az ijesztő lassúságnak, ami már-már a pangással határos, és ami -  miként 
már említettem -  az emberiség leghatalmasabb szerencsétlenségét jelenti? Sokfajta oka van 
ennek. Kétségkívül az egyik legfontosabb oka a tömegek tudatlansága. Miután a kormány
zatok és a kiváltságos osztályok atyai gondoskodásának köszönhetően -  akik hasznosnak 
vélték, hogy a tömegeket minél tovább megtartsák tudatlanságban, kegyességben és 
hitben, és ez a három dolog egyet jelent -  általánosan és szisztematikusan megfosztották a 
tömegeket a tudományos neveléstől, a tömegek nem is tudnak a szellemi felszabadulás 
eszközének létezéséről és használatáról: a kritikáról, ami nélkül nem létezhet erkölcsi és 
társadalmi forradalom. A tömegeket azonban, melyeknek érdekében állna fellázadni a 
meglévő rend ellen, visszafogja atyáinak a vallása, a kiváltságos osztályoknak ez az 
óvintézkedése.

A kiváltságos osztályokat pedig, melyeknek ma már semmije sincs, se kegyessége, se 
hite, jóllehet ezt állítják, politikai és társadalmi érdeke tartja vissza, gátolja. Mégis képtelenség 
volna azt állítani, hogy ez az egyetlen oka annak, hogy olyan szenvedélyesen ragaszkodnak 
uralkodó eszméikhez. Bármilyen lesújtó véleménnyel vagyok is ezen osztályok jelenlegi 
szellemi és erkölcsi értékéről, mégsem fogadhatom el, hogy az érdek volna gondolataik és 
tetteik egyedüli mozgatórugója.

Kétségkívül minden osztályban és minden pártban van egy többé-kevésbé népes cso
port, amelyhez intelligens, merész és lelkiismeretlen kizsákmányolók tartoznak, akiket erős 
embereknek neveznek, és akik -  tekintet nélkül szellemi és erkölcsi előítéletre -  céljuk elérése 
érdekében nem riadnak vissza semmiféle eszköztől sem. Ám ezek a kitűnő emberek még a 
legromlottabb osztályokban is csupán elenyésző kisebbségben vannak; a többség itt is 
éppolyan bárgyú, mint a népben. Természetesen aláveti magát saját érdekeinek, és ezzel 
létfeltételt teremt magának. Mégsem fogadhatjuk el, hogy ezzel a reakcióval kizárólag önző 
érzéseire hallgat. Ha sok ember közösen cselekszik, még ha egyénenként valójában romlott
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is, nem olyan romlott. Minden népes közösségben -  s az olyan hagyományos és történelmi 
közösségekben, mint az osztályok, még ha odáig jutnak is, hogy minden érdekkel és joggal 
szemben állnak és csak bajt okoznak, még inkább -  van valamiféle erkölcs, vallás, hit, ami 
kétségkívül nagyon csekély mértékben értelmes, többnyire fölöttébb nevetséges és korlátolt, 
ami azonban e közösségek elengedhetetlen erkölcsi feltételét jelenti.

Az idealisták általános és alapvető tévedése, ami mindenesetre igen logikusan következik 
rendszerükből, abban van, hogy az erkölcs alapját az elszigetelt egyénben keresik -  ez pedig 
kizárólag az egyesült egyénekben kereshető és keresendő. Ennek bizonyítására minden
korra le kell számolnunk az idealisták különálló vagy abszolút individuumával.

Ez a magányos és elvont individuum ugyanolyan fikció, mint Istené; mindkettőt egyszerre 
teremtette meg a népek hívő képzelőereje vagy gyermeteg, nem gondolkodó, nem tapasz
talaton alapuló és kritika nélküli, képzelődő értelme, hogy majd a későbbiekben az idealista 
gondolkodók teológiai és metafizikai elméletei továbbfejlesszék, magyarázzák és dogmává 
emeljék. Mindkét fikció tartalom nélküli absztraktum, összeegyeztethetetlen a valósággal, 
és a Semmibe torkollik. Úgy hiszem, hogy bebizonyítottam az Isten-fikció erkölcstelenségét, 
a függelékben pedig bizonyítani fogom még a képtelenségét is. Most pedig annak az 
abszolút avagy absztrakt embernek együgyű és erkölcstelen fikcióját kívánom elemezni, 
amelyet az idealista iskola moralistái politikai és társadalmi elméleteik alapjául használnak 
fel.

Könnyen be tudom bizonyítani, hogy az általuk dicsért és szeretett emberi individuum 
teljességgel erkölcstelen lény. Ez az individuum a megtestesült egoizmus, az antiszociális 
lény par excellence. Mivel halhatatlan lélek adatott neki, önmagában végtelen és tökéletes, 
és ezért nincs szüksége senkire, még Istenre sem, nemhogy emberre. Ebből következik, 
hogy semmi esetre sem volna képes elviselni egy hasonló vagy magasabb rendű, szintén 
halhatatlan és végtelen lény létét, akár az ő szintjén, akár fölötte áll. Ennek az individuumnak 
a földkerekség egyetlen emberének, mi több, a világ egyetlen lényének kellene lennie. Mert 
az a végtelen, amelyik talál magán kívül valamit, bármit, immár nem végtelen; két szemben 
álló végtelen lény megszünteti egymást.

Miért követték el az amúgy oly agyafúrt, következetes teológusok és metafizikusok ezt a 
következetlenséget, és miért fogadják el továbbra is sok egyenlő mértékben halhatatlan, 
vagyis végtelen embernek, és ráadásul még egy halhatatlan és végtelen Istennek is a létét? 
Az a tökéletes képtelenség kényszeríti erre őket, hogy tagadják a földön élt és élő emberi 
individuum millióinak valódi létét, halandóságát és kölcsönös függőségét. Ezt a tényt a 
legjobb akarattal sem hagyhatják figyelmen kívül. Logikusan ebből arra kellett volna követ
keztetniük, hogy a lelkek nem halhatatlanok, hogy nincs földi és halandó porhüvelyüktől 
független létük, és hogy az emberek, mihelyt korlátozottnak és egymással kölcsönös 
függőségben állónak látják egymást és önmagukon kívül különböző tárgyak végtelenségét 
észlelik, mulandók, korlátozottak és végesek, miként minden, mi van. Ha azonban elfogad
nák ezt, le kellene mondaniuk idealista elméleteik alapjairól, és a tiszta materializmus, avagy 
a vizsgálódó és egzakt tudomány zászlaja alá kellene vonulniok. Erre szólítja fel őket a 
század hatalmas hívószava is.

De ők nem hallják ezt a hangot. Megvilágosodott, próféta, doktriner és papi természetük, 
a metafizika agyafúrt hazugságaival teletömött, idealista fantazmagóriák homályához szo
kott szellemük háborog az egyszerű igazság szabad következményei és napfénye ellen. 
Annyira iszonyodnak ettől, hogy inkább elviselik a halhatatlan lélek fikciójával teremtett 
ellentmondást, vagy pedig egy újabb agyrémben, az Isten-fikcióban keresik a megoldást.
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Az elmélet szemszögéből nézve Isten valójában nem egyéb, mint az idealisták végső 
menedéke és minden értelmetlenség és ellentmondás legfőbb kifejeződése. A gyermeteg 
és naiv metafizikát képviselő teológiában Isten az értelmetlenség alapjaként és első számú 
okaként jelenik meg, a voltaképpeni metafizikában, vagyis a kifinomult és racionalizált 
teológiában viszont ezzel ellentétben végső instanciaként, végső mentsvárként jelenik meg, 
abban az értelemben, hogy minden feloldhatatlannak tűnő ellentétet Istenben és Istennel -  
tehát, amennyire csak lehetséges, a tudomány látszatának köntösébe bújtatott abszurditás
sal -  magyaráznak.

Egy személyes Isten léte és a lélek halhatatlansága két, egymástól elválaszthatatlan fikció, 
ugyanannak a tökéletes értelmetlenségnek két pólusa, melyek kölcsönösen kikövetelik 
egymást, és hiába keresi egyik a másikban magyarázatát, létjogosultságát. Akárcsak az 
egyes ember feltételezett végtelensége és sok ember, tehát az egymáson kívül létező, és 
egymást szükségszerűen korlátozó sokak létének konkrét ténye között feszülő ellentétre, 
úgy a lélek halandóságára és halhatatlanságára, természetes és feltétlen, kölcsönös függő
ségére az idealisták csupán egyetlen válasszal szolgálnak: Istennel; s akinek ez a felelet nem 
mond semmit, akit ez nem elégít ki, úgy kell annak. Más választ nem tudnak adni neki.

A lélek halhatatlanságának fikciója, valamint ennek szükségszerű következménye, az 
egyéni erkölcs fikciója minden erkölcs tagadását jelenti. Ebben a vonatkozásban igazat kell 
adni a teológusoknak, akik a metafizikusoknál sokkal következetesebben és sokkal logiku- 
sabban tagadják azt, amit független morálnak szokás nevezni: okosan azt mondják, hogy 
ha az ember elismeri a lélek halhatatlanságát és Isten létét, akkor azt is fel kell ismernie, hogy 
csak egyetlen egy erkölcs, az isteni, egy kinyilatkoztatott törvény, a vallásos erkölcs létezik, 
vagyis a halhatatlan lélek kapcsolata Istenhez, ami Isten kegyelme által jön létre. Ezen az 
irracionális, csodálatos és misztikus kapcsolaton belül az egyedüli szentség az üdv, s 
azokon a következményeken kívül, melyek ebből a kapcsolatból következnek az ember 
számára, minden egyéb kapcsolat a nullával egyenlő. Az isteni erkölcs tagad minden emberi 
erkölcsöt.

Az isteni erkölcs tökéletes megfogalmazását tartalmazza a keresztény alapelv: „Szeresd 
Istent jobban, mint magadat, és szeresd felebarátodat, mint magadat", ami magában foglalja 
az ember önmagának és felebarátjának feláldozását Istennek. Az ember önfeláldozása 
oktalanságnak tekinthető; a felebarát feláldozása emberi szempontból nézve feltétlenül 
erkölcstelen. És miért kell embertelen áldozatot hoznom? Lelkem üdvéért. Ez a keresz
ténység utolsó szava tehát azért, hogy tetsszen Istennek és megmentse lelkemet, fel kell 
áldoznom felebarátomat. Ez az abszolút egoizmus. Ez az egoizmus, amit a katolicizmus se 
nem enyhített, se nem semmisített meg, hanem csupán álcázott a kényszerű közösséggel 
és atekintélyuralmi, hierarchikus és zsarnok egységgel, a protestantizmusban-ami egyfajta 
„Meneküljön, aki tud’’-vallás -  cinikus leplezetlenséggel jelenik meg.

A metafizikusok azon fáradoznak, hogy megszépítsék ezt az egoizmust, ami azonban 
minden idealista tan szilárd és sarkalatos alapelvét képezi azáltal, hogy a lehető legkevesebb 
említést tesz az ember Istenhez fűződő kapcsolatáról. Ez azonban nem szép dolog, nem 
őszinte, és nem is logikus; mert ha az ember elismeri Isten létét, kénytelen elismerni az ember 
Istenhez fűződő kapcsolatának a szükségszerűségét is: el kell ismernie, hogy az abszolút 
és legmagasabb lényhez való kapcsolata mellett minden más kapcsolat szükségképpen 
álszenteskedés. Isten vagy nem igazán Isten, vagy pedig jelenléte elnyel és szétrombol 
mindent. De menjünk tovább.

A metafizikusok tehát az emberek kölcsönös kapcsolataiban keresik az erkölcsöt, ugyan
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akkor azt állítják, hogy az erkölcs abszolút személyes tény, isteni törvény, ami függetlenül az 
emberi kapcsolatoktól, minden ember szívébe be van vésve. Ezen a feloldhatatlan ellent
mondáson nyugszik az idealisták erkölcsének elmélete. Attól kezdve, hogy a társadalomhoz 
való kapcsolatomat megelőzően, és ezért függetlenül a társadalom által személyemre 
gyakorolt mindennemű befolyástól, az Isten által szívembe vésett erkölcsi törvényt hordo
zom magamban, ez az erkölcsi törvény társadalmi létemtől szükségszerűen idegen és 
közömbös, ha nem éppen ellenséges vele szemben: nem vonatkozhat az emberekhez 
fűződő kapcsolatomra, csak Istenhez fűződő kapcsolatomat szabályozhatja, amit a teológia 
logikusan meg is erősít. Az alapján, ami e törvényből az emberekre vonatkozik, az emberek 
tökéletesen idegenek maradnak számomra. Az erkölcsi törvény ugyanis az emberekhez 
fűződő kapcsolataimon kívül alakult ki bennem és vésődött bele a szívembe, s így semmi 
köze nem lehet hozzájuk.

Erre viszont azt felelhetik, hogy ez a törvény épp azt parancsolja neked, hogy szeresd 
felebarátodat, mint magadat, mert hozzád hasonlatos, és úgy cselekedj vele, ahogyan azt 
magaddal szemben is elvárod; egyenlőséget, morális egyenlőséget és igazságosságot 
parancsol neked vele szemben. Erre én azt felelem, hogy ha az erkölcsi törvény tartalmazza 
ezt a parancsot, akkor ebből arra következtetek, hogy nem kizárólag bennem alakult ki és 
nem egyedül az én szívembe vésődött bele; szükségszerűen feltételezi a többi emberhez, 
embertársaimhoz fűződő kapcsolataim korábbi meglétét, és ezért nem megteremti ezeket 
a kapcsolatokat, hanem már mint természetes úton kialakult kapcsolatokat, meglévőként 
talál rájuk, és pusztán szabályozza őket; a törvény bizonyos értelemben ezeknek a kapcso
latoknak leleplezett kinyilatkoztatása, magyarázata, terméke. Ebből az következik, hogy az 
erkölcsi törvény nem egyéni, hanem sokkal inkább társadalmi tény, a társadalom teremtmé
nye.

Ha másként lenne, semmi értelme nem volna a szívembe vésett erkölcsi törvénynek; olyan 
lényekhez fűződő kapcsolataimat szabályozná, melyekkel semminemű kapcsolatom sem 
volna, s melyeknek létét egyáltalán nem is ismerném.

A metafizikusok a következőt felelik erre. Azt mondják, hogy minden emberi individuum 
születésétől fogva magában hordozza az Isten keze által szívébe vésett törvényt, ám ez a 
törvény kezdetben rejtve marad, az erő állapotában, ez az erő pedig nincs kibontakozva és 
az individuum számára sem nyilvánvaló; az individuum csak akkor tudja ezt az erőt 
kibontakoztatni és ébred tudatára, ha magához hasonlók társadalmában fejlődik maga is, 
röviden: az ember csak embertársaihoz fűződő kapcsolatai révén ébred a vele született 
törvény tudatára.

Ez az értelmesnek ugyan nem tekinthető, de elfogadható magyarázat újra visszavezet 
bennünket a velünk született eszmék, érzések és princípiumok tanához. Ismerjük ezt a tant; 
a lényében halhatatlan, a testben meghatározott, korlátozott, nehézkes és tényleges létében 
úgyszólván elkápráztatott és megsemmisített, végtelen emberi lélek felfogja ezeket az örök 
és isteni princípiumokat, anélkül hogy előtte bármit is tudott volna a világról. Mivel halhatat
lan, szükségszerűen örök, mind a múltban, mind a jövőben. Mert ha volt kezdete, végének 
is kellene lenni, és egyáltalán nem volna halhatatlan. Mi volt és mit csinált az elmúlt 
örökkévalóságban? Isten a tudója; a lélek nem emlékszik rá, semmit sem tud róla. Óriási 
titok ez, telis-tele kiáltó ellentmondásokkal, melyek feloldásáért a legnagyobb ellentmondás
hoz, Istenhez kell fordulni. A lélek, anélkül hogy sejtené, lénye valamely ismeretlen, titokzatos 
zugában örökkévalóan őriz minden isteni princípiumot. Halandó testbe zárva, keletkezésé
nek és földi létének teljesen materiális feltételei által elállatiasítva azonban képtelen immár
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felfogni, nincs ereje, hogy emlékezzék rá. Mintha a lélek soha nem is rendelkezett volna az 
isteni princípiumokkal. És így jön össze a társadalomban egy sor olyan emberi lélek, amely 
lényegében halhatatlan, valódi létében viszont elállatiasodott, lealacsonyodott és materiali
zálódott. Eleinte annyira nem ismerik fel egymást ezek a materializálódott lelkek, hogy 
felfalják egymást. Az emberevés köztudottan az emberi nem első tevékenysége. Ezt követik 
az elkeseredett háborúk, mindenki a másik leigázására törekszik -  a szolgaság hosszú 
időszaka veszi kezdetét, ami még ma sem ért véget közel sem. Sem a kannibalizmusban, 
sem a szolgaságban nincs nyoma az isteni princípiumoknak. A történelmet alakító népek 
és emberek szakadatlan harcában, és e harcok előre belátható eredményeként létrejött 
szenvedések közepette a lelkek lassacskán feleszmélnek, kilépnek a dermedtségből, 
visszatérnek önmagukhoz, megismerik magukat és egyre jobban elmélyülnek érdekükben. 
És ekkor, egymást ösztönözve és sarkallva, emlékezni kezdenek, eleinte csak sejtik, majd 
felfogják és megértik a princípiumokat, melyeket Isten rögzített az örökkévalóságtól fogva.

Az ébredés és emlékezés először nem a legvégtelenebb és leghalhatatlanabb lelkekben 
megy végbe, mivel a végtelen nem ismer fokozatokat, a legidiótább ember lelke is éppolyan 
halhatatlan és végtelen, mint a legnagyobb lángelméé; ez az ébredés és emlékezés a 
legkevésbé materializálódott lelkekben megy végbe. Ezek pedig a lángelmék, az Isten által 
megvilágosodottak, a látnokok, a törvényhozók és próféták. Ha egyszer ezek a nagy és 
szent emberek, akiket a szellem világosított meg és lelkesített fel, ami nélkül nem történik 
nagy és jó dolog e földön, ha egyszer ezek az emberek felfedezik magukban ezeket az isteni 
igazságokat, melyeket öntudatlanul minden ember a lelkében hordoz, akkor persze a 
többiek is sokkal könnyebben eljutnak a felfedezéshez. És így van az, hogy a nagy 
igazságok, az örök princípiumok, amelyeket a történelemben először Isten kinyilatkoztatá
saként hirdettek, idővel valóban isteninek bizonyulnak; s minden ember felleli őket magában, 
és saját, végtelen lénye vagy saját halhatatlan lelke alapjaként fogadhatja el vagy kell 
elfogadnia őket. Ezzel magyarázható az, hogy egy, kezdetben egyetlen ember által felfede
zett igazság fokozatosan elterjedve követőkre talál. Eleinte kevesen vannak, és a tömeg meg 
a hivatalos társadalom általában üldözi őket. Mivel azonban éppen az üldözés következté
ben egyre jobban elterjed az igazság, előbb-utóbb bekerül a köztudatba, s miután sokáig 
kizárólag egyéni igazság volt, végezetül társadalmi igazsággá válik; s miután megvalósult 
jóban és rosszban, a társadalom köz- és magánintézményeiben egyaránt, törvény lesz 
belőle.

Ez a metafizikai iskola moralistáinak általános elmélete. Miként említettem, az első pillan
tásra elfogadható, és úgy tűnik, hogy kibékíti egymással a legkülönbözőbb dolgokat: az 
isteni kinyilatkoztatást az emberi ésszel, az egyének halhatatlanságát és abszolút független
ségét halandóságukkal és végtelen függőségükkel, az individualizmust a szocializmussal. 
Ennek az elméletnek és legkézenfekvőbb konzekvenciáinak vizsgálata során könnyedén 
felismerjük, hogy ez csak látszólagos kibékülés, ami a racionalizmus és a szocializmus 
álarcában ünnepli az isteni abszurditásnak az emberi ész fölött, s az egyéni önzésnek a 
társadalmi szolidaritás fölött aratott régi diadalát. Végső soron az egyének teljes szétválasz
tását és elszigetelését -  és ezzel minden erkölcs tagadását -  célozza meg.

Annak ellenére, hogy igényt tart a racionalizmusra, ez az elmélet az ész tagadásával, 
értelmetlenségével, a végesben elveszett végtelen fikciójával, vagy a lélek feltételezésével, 
a halandó testben lakozó, atestbe bezárt lelkekkel kezdődik. Ahhoz, hogy ezt az abszurditást 
javítgatni és magyarázni tudja, kénytelen egy másik abszurditásba, a par excellence abszur
ditásba, Istenhez menekülni, aki egyfajta halhatatlan, személyes, megváltoztathatatlan,
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múlandó világban lakozó és bezárt lélek -  e lélek azonban mindennek ellenére megtartja 
mindentudását és mindenhatóságát. Ha indiszkrét kérdést tesz fel az ember, amire termé
szetesen nem tud válaszolni, mert az ostobaság nem szűnik meg magától, és nem is 
magyarázható meg, akkor Istennel, ezzel a rettenetes szóval felel, a titokzatos abszolútum- 
mal, ami az abszolút semmit vagy képtelenséget jelenti, az elmélet számára viszont mindent 
megold, mindent megmagyaráz. Ez a dolga, mert mint a teológia örököse és többó-kevésbé 
engedelmes húga, ezért nevezi magát metafizikának.

Itt kell megvizsgálnunk az elmélet erkölcsi konzekvenciáját. Először is szögezzük le, hogy 
ez szociális látszata ellenére tisztán és kizárólagosan egyéni erkölcs; minekutána nem lesz 
nehéz bebizonyítanunk, hogy uralkodó jellegénél fogva valójában tagad minden erkölcsöt.

Ebben az elméletben a lénye által végtelen és abszolút tökéletes (és ezért semmilyen más 
lényt, sem pedig a saját maga tökéletesítésére más lényhez fűződő kapcsolatot nem kívánó) 
embernek a halhatatlan és egyéni lelke először halandó testbe zárva és megsemmisítve 
jelenik meg. A megsemmisítettség eme állapotába -  aminek az okai kétségkívül örökre rejtve 
maradnak előttünk, mivel az emberi szellem képtelen megmagyarázni, és mert magyarázata 
egyedül az abszolút titokban, Istenben van -, a testiség és a külső világ feltétlen függősé
gének eme állapotába visszavetve, az embernek szüksége van a társadalomra, hogy 
feleszméljen, hogy emlékezzék, hogy tudatára ébredjen önmagának és az isteni princípiu
moknak, melyeket Isten öröktől fogva az ölébe tett, és melyek valójában a lényét képezik, 
íme e teória szociális jellege és szociálista részei. Ember és ember kapcsolata, az egyén 
kapcsolata a többi egyénhez, egyszóval, a szociális élet itt a fejlődés szükséges eszköze
ként, hídként, nem pedig célként jelenik meg; minden individuum abszolút és végső célja 
önmaga, ami kívül esik minden más emberi individuumon; a cél az individuum maga, az 
abszolút individualitás jelenlétében, Isten színe előtt. Az individuumnak azért van szüksége 
az emberre, hogy kikerüljön a földi Semmiből, hogy magára találjon, hogy megértse 
halhatatlan lényét; ha azonban rátalált, akkor életét kizárólag önnön magából meríti, hátat 
fordít az embereknek, és elmerül a misztikus abszurditás vizsgálatába, Isten imádásába.

Ha ezután kapcsolatot tart fenn az emberekkel, akkor ezt nem erkölcsi igényből, tehát 
nem is szeretetből teszi, mert az ember azt szereti, amire vagy akire szüksége van. Annak 
az embernek, aki rátalált végtelen és halhatatlan lényére, önmagában tökéletes lévén, 
Istenen kívül nincs szüksége senkire, aki -  úgy tűnik -  még végtelenebb végtelenséggel és 
még halhatatlanabb halhatatlansággal rendelkezik, mint az ember; ettől fogva, az isteni 
mindentudás és mindenhatóság oltalmában, az önmagában nyugvó és szabad egyénnek 
nem lehet igénye más emberre. Ha ezek után továbbra is fenntartja kapcsolatait az embe
rekkel, akkor ennek kizárólag két oka lehet.

Amíg halandó testbe van zárva, először is ennie kell, védekeznie, öltözködnie, biztosítani 
kell magát a külső természettel és az emberek támadásaival szemben, és mint civilizált 
embernek szüksége van még egyéb anyagi javakra, melyek jólétét, kényelmét és luxusát 
biztosítják, melyek közül sokat atyáink még nem ismertek, ma viszont nélkülözhetetlennek 
tűnnek fel. Elmúlt századokban élt szentek példáját követve élhetett volna barlangban és 
táplálkozhatott volna gyökerekkel. De úgy tűnik, hogy ehhez már nem fűlik a foga a modern 
szenteknek, akik azt hiszik, hogy anyagi kényelem nélkül nincs lelki üdvösség.

Szüksége van tehát ezekre a javakra; ezeket viszont csak az emberek közös munkájával 
lehet előteremteni: az egyes emberek munkája képtelen volna ezeknek akár csak egymillio
mod részét is megtermelni. Ebből következik, hogy a halhatatlan lélekkel rendelkező és
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belső, a társadalomtól független szabadságban lévő egyén, a modern szent, anyagilag 
rászorul a társadalomra, erkölcsi szempontból viszont a legcsekélyebb igénye sincs rá.

De milyen névvel illessük ezeket a kapcsolatokat, melyeket kizárólag anyagi érdekek 
hoztak létre, és amelyeket semminemű erkölcsi igény nem szentesít és véd? Szemlátomást 
csak egy nevet adhatunk neki: kizsákmányolás. És valóban, a metafizikai erkölcsben -  és 
köztudottan ennek az erkölcsnek az alapját képező polgári társadalomban -  szükségszerű
en mindenkiből a társadalomnak, azaz mindenkinek a kizsákmányolója lesz. A különböző 
formák között működő állam pedig a demokratikus államtól a legabszolútabb monarchiáig 
és a legszabadabb választójogon alapuló demokratikus köztársaságig nem egyéb, mint e 
kölcsönös kizsákmányolás szabályozója és kezese.

A polgári erkölcsre épülő társadalomban minden egyén helyzetének kényszere vagy 
logikája folytán mások kizsákmányolójaként jelenik meg, mivel anyagilag mindenkire rászo
rul, erkölcsileg viszont senkire sem. Ezért az, aki menekül a szociális szolidaritás elől, lelke 
teljes szabadságára vetett béklyónak érzi a társadalmat, miközben teste fenntartásához 
elengedhetetlennek tartja, és kizárólag a legszükségesebbel járul hozzá -  de nem azért, 
hogy joga, hanem, hogy hatalma legyen biztosítani ezt a hasznot magának. Egyszóval, a 
társadalmat mindenki kizsákmányolónak tekinti. Ha azonban mindenki egyformán kizsák
mányoló, akkor vannak szerencsések és szerencsétlenek is, mert minden kizsákmányolás 
kizsákmányoltakat feltételez.

Vannak tehát olyan kizsákmányolók, akiknek hatalmuk van és valóban kizsákmányolók; 
és olyanok -  a nagy tömegek, a nép akik csak akarják a hatalmat, de valójában nem 
kizsákmányolók. A nagy tömeg valójában magában foglalja az örökösen kizsákmányoltakat. 
A metafizikai avagy burzsoá erkölcs a társadalmi gazdaságban késhegyig menő, örökös 
küzdelmet szít az egyének között, és ebben a küzdelemben legtöbben elpusztulnak, míg a 
kisebbség diadalmaskodik és jóléthez jut.

Az önmaga teljes birtokába jutott egyén másik oka arra, hogy ápolja másokhoz fűződő 
kapcsolatait: azon óhaja, hogy tessék Istennek, illetve az a kötelessége, hogy teljesítse Isten 
második parancsolatát. Az első parancsolat alapján Istent jobban kell szeretnie az embernek 
önmagánál, a második arra szólítja fel, hogy szeresse felebarátját, mint magát, és Isten-sze- 
retetéből fakadóan jót cselekedjék vele, amit maga is elvár másoktól.

Figyeljük meg az „Isten-szeretet" kifejezést: ez tökéletesen kifejezi a metafizikai erkölcs 
alapján lehetséges kizárólagos emberi szeretetet. Ennek a szeretetnek épp az a lényege, 
hogy az emberek nem maguktól, nem saját igényükből fakadóan szeretnek, hanem azért, 
hogy elnyerjék a legfőbb úr tetszését. Egyébként nem is lehet másként, mert mihelyt 
elismerjük egy isten létezését és az ember kapcsolatát ehhez az istenhez, minden emberi 
kapcsolatot -  ahogyan a teológia teszi -  alá kell vetni e kapcsolatnak. Az isteneszme 
abszorbeál, szétzúz mindent, ami nem isten, és minden emberi és földi valóságot isteni 
fikciókkal pótol. Ahogyan már mondtam, a metafizikai erkölcs alapján a halhatatlan lelke és 
az Isten előtt és Istenben létező személyes szabadsága tudatára ébredt ember nem szeret
heti embertársait, mert morális szempontból nincs szüksége rájuk, és -  hadd fűzzem hozzá 
-  csak azt szereti, amire szüksége van.

Ha hihetünk a teológusoknak és a metafizikusoknak, akkor az ember Istenhez fűződő 
kapcsolatának első feltétele máris teljesült, ők ugyanis azt állítják, hogy az ember nem 
nélkülözheti Istent. Az ember tehát azért szeretheti, azért kell szeretnie Istent, mert fölöttébb 
szüksége van rá. Ami a második feltételt illeti, tehát azt, hogy az ember semmit sem szerethet, 
aminek nincs szüksége szeretetre, az az ember Istenhez fűződő kapcsolataiban egyáltalán
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nem valósul meg. Bűn volna azt állítani, hogy Isten igényli az ember szeretetét. Mert ha 
valamire szükségünk van, az azt jelenti, hogy olyasvalamit nélkülözünk, ami a földi lét 
teljességének része, vagyis ezáltal beismerjük gyengeségünket, szegénységi bizonyítványt 
állítunk ki magunkról. Az önmagában abszolút tökéletes Istennek nincs szüksége senkire 
és semmire. Mivel nem igényli az emberek szerétét, nem is szeretheti őket; és amit Isten 
emberszeretetének neveznek, nem egyéb, mint tökéletes felórlés, hasonló ahhoz, persze 
sokkal szörnyebb annál, amit manapság a hatalmas német császár művel alattvalóival. Az 
emberek istenszeretete nagyon hasonlít a németeknek ez iránt a mára oly hatalmassá lett 
monarchia iránt táplált szeretetéhez, akinél nagyobb hatalom Istenen kívül nem ismeretes.

A kölcsönös és egyenlő igényt kifejező igaz, valódi szeretet csak egyenlők között létezhet. 
A hatalmasabb szeretete az alacsonyabb rendű iránt szétzúzás, szorongatás, megvetés, 
mások lealacsonyítása fölött diadalmaskodó egoizmus és gőg. Az alacsonyabb rendű 
szeretete a hatalmasabb iránt a szolga alázata, rémülete és az a várakozása, hogy urától 
boldogság vagy szerencsétlenség száll-e rá.

Ez a jellege Isten úgynevezett ember iránti szeretetének és az ember istenszeretetének. 
Egyik részről despotizmus, másik részről szolgaság. Mit jelentenek tehát ezek a szavak: 
szeresd az embereket, és cselekedj velük jót Isten iránti szeretetből? Azt jelentik, hogy bánj 
velük Isten kívánsága szerint; és hogyan kívánja Isten? Mintha rabszolgák volnának. Istent 
természete kényszeríti arra, hogy így kezelje az embereket. Mivel ő az abszolút úr, kénytelen 
az embereket abszolút szolgának tekinteni, és ha annak tekinti őket, akkor csak szolgaként 
bánhat velük. Az embereket csak úgy tudná felszabadítani, ha leköszönne, megsemmisítené 
magát s eltűnne. De ezzel túl sokat várnánk el mindenhatóságától. Ahogyan az evangélium
ban olvashatjuk, az ember iránt táplált különös szeretetért, hogy örök igazságosságával 
kibékítse őket, feláldozhatja egyetlen fiát; de leköszönni, magát az emberek iránt érzett 
szeretetből megsemmisíteni sohasem fogja, hacsak tudományos kritikával nem kényszerítik 
rá. Ameddig az ember hiszékeny képzelőereje biztosítja létezését, abszolút uralkodó, szol
gák ura lesz. Világos hát: úgy bánni az emberrel, ahogyan Isten bánik vele, szolgákkal való 
bánásmódot jelent. Nekem, akit Isten halhatatlannak és tökéletes egyénnek teremtett, s aki 
épp azért érzem szabadnak magam, mert Isten szolgája vagyok, nem azért van szükségem 
más emberre, hogy lelki boldogságra, s a legtökéletesebb szellemi és erkölcsi léthez jussak, 
hanem csupán azért tartom fenn kapcsolatomat az emberekkel, hogy Isten tetszésére 
cselekedjem, és csak Isten iránti szeretetből szeretem őket; úgy cselekszem velük, mint 
Isten, és azt akarom, hogy Isten szolgái legyenek, akárcsak jómagam. S ha a legfőbb úrnak 
úgy tetszik, hogy engem választ ki szent akaratának földi érvényre juttatásához, akkor tudni 
fogom, hogyan kényszerítsem akaratát a földre. Ez az igaz értelme annak, amit az Isten-imá
dók ószintén és komolyan emberszeretetnek neveznek. Nem annyira a szeretők odaadásá
ról van szó, mint inkább azoknak a kikényszerített áldozatáról, akik tárgyai, azaz sokkal 
inkább maguk is áldozatai ennek a szeretetnek. Nem felszabadításukról, hanem Isten 
legfőbb dicséretére kikényszerített leigázásáról van szó. És ily módon alakul át az isteni 
autoritás emberivé, ily módon hozza létre az egyház az államot.

E szerint az elmélet szerint minden embernek ily módon kellene szolgálnia Istent. Köztu
dottan minden ember elhivatott ugyan, de csak kevesek kiválasztottak. Ha minden ember 
egyformán képes volna erre, vagyis ha mindenki egyenlő mértékben elérte volna a szellemi 
és erkölcsi tökéletességet és szabadságot Istenben, akkor ez a szolgálat felesleges volna. 
Ha mégis szükséges, akkor azért, mert az emberi egyének roppant tömege nem érkezett el 
ehhez a ponthoz; ami azt mutatja, hogy ezt a még tudatlan és istentelen tömeget Isten akarata
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szerint kell szeretni és kezelni, vagyis a szentek egy olyan kisebbségének kell kormányoznia 
és leigáznia, amelyet Isten így vagy úgy, de maga választ ki és állít arra a helyre, ahol e 
kötelességét végeznie kell.1

A nőptömegek uralmának szent frázisa, mely uralom kétségkívül a néptömegek üdvét -  
ha nem is testi, de lelki üdvét -  szolgálja, a teokratikus és arisztokratikus államokban a 
szentek és a nemesek számára, a doktriner, liberális, sőt még a republikánus és az általános 
szavazati jogra épülő államokban a műveltek és gazdagok számára egy és ugyanaz: 
„Mindent a népért, semmit a nép által.” Ez azt jelenti, hogy a szentek, a nemesek vagy a -  
tudományosan kiművelt intelligencia, avagy a gazdaság szempontjából nézve -  kiváltságo
sok sokkal közelebb állnak egyfelől az eszményhez avagy Istenhez, másfelől az észhez, az 
igazsághoz és az igazi szabadsághoz, mint a néptömegek, és azzal a szent és nemes 
feladattal vannak megbízva, hogy a néptömegeket elvezessék az eszményekhez, az észhez, 
igazsághoz és szabadsághoz. Érdekeik feláldozásával és saját ügyeik elhanyagolásával 
fivérük, a nép boldogságát kell szolgálniuk. A kormányzás nem élvezet, fáradságos köte
lesség: nem önnön becsvágyának, hiúságának, s nem egyéni hírvágyának kielégítését 
kutatja, hogyan áldozhatná fel magát embertársai boldogságáért. Nyilván ezért jelentkeznek 
oly csekély számban közhivatalok betöltésére, ezért vállalják csak ódzkodva a hatalmat 
királyok és miniszterek, magas és alacsony beosztású hivatalnokok.

Ez tehát a metafizikusok elmélete szerint működő társadalomban az egyének között 
meglévő két különböző, sőt ellentétes kapcsolatfajta. Az első a kizsákmányolás, a második 
a kormányzás. Ha igaz, hogy kormányozni annyit jelent, hogy feláldozzuk magunkat azok 
javáért, akiket kormányzunk, akkor ez a második kapcsolat valóban szöges ellentmondás
ban van az elsővel, a kizsákmányolással. De figyeljünk csak. Az idealista elmélet alapján, 
akár teológiai, akár metafizikai az, a „tömegek java” nem jelenthet sem földi jólétet, sem e 
világi boldogságot; mit számít néhány évtized az örökkévalósághoz képest. A tömegeket 
nem szabad tehát a földi anyagi erőket adó durva boldogság szempontja szerint kormá
nyozni, csakis örök üdvösségük lebeghet az uralkodók szeme előtt. Az anyagi nélkülözés 
és szenvedés felfogható nevelésbeli hiányosságnak is, hiszen bebizonyosodott, hogy a 
mértéken felüli testi élvezetek megölik a halhatatlan lelket. Ekkor azonban megszűnik az 
ellentmondás: kizsákmányolás és kormányzás egy és ugyanaz, kiegészítik egymást, mint 
eszköz és cél.

Kizsákmányolás és kormányzás; az előbbi szolgáltatja az eszközt a kormányzáshoz és 
képezi minden kormányzat céljának az alapját, ami garantálja és törvényekkel védi a 
kizsákmányolást; a kizsákmányolás és a kormányzás elválaszthatatlan sarkpontjai mindan
nak, amit politikának hívnak. A történelem kezdete óta az államoknak, a teokratikus, arisz
tokratikus, monarchikus és még a demokratikus államoknak is az igazi életét jelentették. 
Korábban, egészen a 18. század végén lezajlott nagy forradalomig, kizsákmányolás és 
kormányzás szoros kapcsolatát vallási, tisztességben és lovagiassági fikciókkal álcázták. 
Mióta azonban a burzsoázia keze brutálisan széttépte a fátylat, mióta forradalmi lehelete 
elsöpörte ezeket a képzelgéseket, melyekkel az egyház és az állam, a teokrácia, a monarchia 
és az arisztokrácia oly sokáig űzhette történelmi gyalázatosságait; mióta a burzsoázia, 
belefáradván az üllő szerepébe, kalapáccsá változott, röviden: mióta megalapította a mo
dern államot, azóta ez az áldatlan kötelék mindenki előtt lelepleződött és vitathatatlan 
valósággá vált. A kizsákmányolás a burzsoá rezsim látható teste, a kormányzat pedig a lelke. 
És miként az imént láttuk, ebben az oly szoros kapcsolatban mind az egyik, mind a másik 
elvi és gyakorlati szempontból egyaránt a metafizikai idealizmus szükségszerű és hű
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kifejeződése, elkerülhetetlen következménye annak a polgári doktrínának, amely az egyének 
szabadságát és erkölcsét a társadalmi szolidaritáson kívül keresi. Ez a doktrína egy csekély 
számú szerencsés ember és kiválasztott kizsákmányoló kormányzására, a nagy többség 
leigázására irányul, és mindenki számára mindennemű erkölcsösség és szabadság taga
dását jelenti.

Miután megmutattam, hogyan válik az idealizmus, Isten, a lélek halhatatlansága az 
egyének vele született szabadsága és a társadalomtól független erkölcs esztelen eszmé
nyeiből kiindulva, szükségszerűen a szolgaság és az erkölcstelenség felszentelőjévé, most 
azt is meg kell mutatnom, hogyan irányul éppolyan szükségszerűen az igaz tudomány, a 
materializmus és a szocializmus -  ez utóbbi kifejezés pusztán az első világos és tökéletes 
változata -, éppen azáltal az egyének legnagyobb szabadságának és az emberi erkölcsös
ségnek megvalósítására, hogy az az anyagi természet és az emberek természetes és eredeti 
szolgaságát veszi alapul; és hogy ezért az emberek felszabadítását nem a társadalmon kívül, 
hanem annak kebelén, nem az emberek ellenére, hanem általuk keresi.

Jegyzet

1 A régi szép időkben, amikor a még meg nem rendült, s a főként a római katolikus egyház által 
képviselt keresztény hit virágkorát élte, Isten könnyen megjelölhette kiválasztottjait. Önmagától értető
dő volt, hogy minden uralkodó, kicsi és nagy, Isten kegyelméből uralkodott, hacsak nem exkommuni
kálták; még a nemesség is az anyaszentegyház áldására alapozta előjogait. A protestantizmus, ami 
jellege ellenére alaposan hozzájárult a hit szétzúzásához, ebben a vonatkozásban nem kezdte ki a 
keresztény tant, hanem Szent Pál apostollal ezt mondta: „Minden uralom Istentől való.” Sőt, miközben 
azt hirdette, hogy közvetlenül Istentől jön, és nincs szüksége az egyház közvetítő szerepére, megerő
sítette az uralkodó autoritását; sőt az egyházat alárendelte az uralkodónak. Amióta azonban az elmúlt 
évszázad a polgári forradalommal halálos csapást mért a hitre, és összezúzott minden, e hitre épült 
intézményt, azóta az autoritás tana ugyancsak üggyel-bajjal próbálkozik újra megszilárdulni az 
emberek tudatában. A mai uralkodók is „Isten kegyelméből'’való uralkodónak nevezik magukat, ezeket 
az egykor életszerű, hatalmas és tényleges jelentést hordozó szavakat azonban ma mór a művelt 
osztályok, de még a nép közül is sokan régi, elcsépelt frázisnak tartják, ami alapjában véve nem jelent 
semmit. III. Napóleon megpróbálta újjáéleszteni, amikor kiegészítette az „és a nép akaratából” frázissal, 
ez viszont érvényteleníti vagy magát, vagy a másik frázist; vagy pedig azt jelenti, hogy mindazt, amit 
a nép akar, Isten is akarja. Akkor pedig már csak azt kell tudni, hogy mit akar a nép, és mely szerv fejezi 
ki a leghűbben ezt az akaratot. A radikális demokraták úgy képzelik, hogy az általános választójog 
alapján választott népképviselet a legalkalmasabb erre. Mások, a még radikálisabbak, kiegészítik ezt 
a fontosabb törvények azonnali népszavazásra bocsátásának szükségességével. Mindenki, konzer
vatívok, liberálisok, radikálisok és radikális szélsőségek egyetértenek abban a pontban, hogy a népet 
kormányozni kell, akár úgy, hogy a nép maga választja vezetőit és urait, akár úgy, hogy rákényszerítik 
őket, a népnek kellenek a vezetők és az urak. Mivel nincs intelligenciája, el kell tűrnie, hogy a 
mindenkori vezetők vezessék. Amíg az elmúlt évszázadok során az autoritást naivan Isten nevében 
követelték, addig ma doktrineren az intelligencia nevében teszik ugyanezt; ma már nem egy becsmé
relt egyház papjai tartanak igényt a hatalomra. S mindezt akkor, amikor ez az intelligencia csődöt mond. 
Mert a művelt és tudós emberek, akiket általában művelt osztályoknak neveznek, még soha nem voltak 
erkölcsileg ilyen züllöttek, ilyen gyávák, ilyen önzőek és ilyen meggyőződés nélküliek, mint napjaink
ban. Gyávaságuk miatt minden tudományuk ellenére buták maradtak, és semmi máshoz nem értenek, 
csak a meglévő megtartásához, és ostobán azt hiszik, hogy a történelem menetét fenntarthatják brutális 
erőszakkal és katonai diktatúrával, azzal a katonai diktatúrával, amelyiknek ma gyalázatos módon 
maguk is alá vannak vetve.

Mint ahogyan az egyház és a papok, az intelligencia és az isteni autoritás képviselői mindig is
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összefognak a tömegek gazdasági kizsákmányolására -  ez volt bukásuk fő okozója úgy az 
intelligencia és az emberi autoritás képviselői, az állam, a tudós testületek és a müveit osztályok ma 
éppolyan kegyetlenséggel és kíméletlen kizsákmányolással fognak össze, hogy fenntartsák végső 
erkölcsi erejüket, végső presztízsüket. Úgy érzik, hogy saját lelkiismeretük kárhozata leleplezte őket, 
és a megérdemelt megvetés elől szervezett és fegyveres önkény kegyetlen indoklásába menekülnek. 
Ez a három iszonyatra -  a bürokráciára, rendőrségre és állandó hadseregre -  épített szervezet alkotja 
ma az államot, a kiváltságos osztályok kizsákmányolóinak és doktriner intelligenciájának látható testét.

E rothadó és halódó intelligenciával szemben a nép tömegeiben új, ifjú és erőteljes, jövőbe mutató, 
életteli intelligencia van kialakulóban, mely tudományosan nem fejlődött még ki, de amely az új 
tudományt meg fogja szabadítani a metafizika és a teológia minden ostobaságától. Ennek az intelli
genciának nem lesznek védett professzorai, prófétái és papjai, mindenkiben világítani fog, és nem épít 
új egyházat, nem alapít új államot, szétzúzza az isteni és emberi autoritás vészterhes és átkozott elvének 
utolsó nyomait, visszadja mindenkinek teljes szabadságát, megvalósítja az emberi nem egyenlőségét, 
szolidaritását és testvériségét.

(1871)

(Fordította: Horváth Géza. A fordítás alapja: Mihail Bakunyin: Gott und der Staat. In: Michail 
Bakunin Philosophie der Tat. Köln, Jakob Hegner, 1968. 245-294. o.)



MIHAIL
BAKUNYIN FORRADALMI

KATEKIZMUS*
(Részletek)

(...) II.
Az Isten helyett az ember iránti szeretetünktől és tiszteletünktől vezetve kijelentjük, hogy az 
igazságot egyedül az emberi értelem teszi; hogy az igazságosság forrása a lelkiismeret; és 
hogy a társadalmi rend alapja csakis az egyéni és kollektív szabadság lehet.
III.
Minden felnőtt férfi és nő elvitathatatlan joga a szabadság, tetteiket nem szentesítheti más, 
csak a lelkiismeret és a józan ész, minthogy először is önmaguknak tartoznak felelősséggel 
s csak azután a társadalomnak, melynek önként léptek kötelékeibe.
IV.
Nem igaz, hogy az egyik ember szabadsága korlátozza a másikét. Az ember igazából 
annyiban szabad, amennyiben szabadsága embertársai szabadságában lel megerősítésre 
és kiteljesedésre, akik egyetértésükkel teljes mértékben elismerik s mintegy visszatükrözik 
szabadságát. Az ember csak akkor lehet igazán szabad, ha ugyanolyan szabad emberek 
között él; már egyetlen lény rabsága is sérti az emberiséget és tagadja mindenki más 
szabadságát.
V.
Az összesség szabadsága éppen ezért csak az egyenlőség által valósítható meg. A szabadság 
egyenlőség általi megteremtése elvileg és gyakorlatilag is az igazságosság.
VI.
Az erkölcs elvi alapja, ha van ilyen egyáltalán, csakis a szabadság lehet. Tisztelni a másik 
ember szabadságát -  kötelesség; szeretni, segítségére és szolgálatára lenni -  erény.
VII.
Teljes mértékben elutasítunk mindenféle hatalmat, ideértve azt is, mely feláldozza a szabad
ságot az állam oltárán. A primitív társadalom nem ismerte a szabadság fogalmát, mégis mint 
társadalom megvalósította azt az emberi értelem és szabadságvágy felébredése előtt, még 
mielőtt átment volna a történelem emberi és isteni tekintély által uralt szakaszán. A társada
lom politikai és gazdasági szervezetét újjá kell alakítanunk a szabadság talaján. Mostantól 
fogva a társadalmi rendnek a lehető legteljesebb egyéni szabadságból, valamint a társa
dalmi szervezet minden szintjén kibontakozó kollektív szabadságból kell fakadnia.
Vili.
A társadalmi élet politikai és gazdasági szervezetét nem szabad -  mint jelenleg -  a csúcstól

Az eredetileg publikált szöveg is hiányos: ezt jelzik az egyes bekezdések számozásának 
következetlenségei.
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az alapok felé, a középponttól a szélek felé irányítani, kényszercentralizációval teremtvén 
meg az egységet. Ellenkezőleg, újjá kell alakítani, hogy -  a szabad társulás és a föderáció 
elveinek megfelelően -  az alapoktól a csúcs felé, a szélektől a középpont felé szerveződjék. 
IX.
Politikai szervezet. Képtelenség olyan általános s egyben konkrétan meghatározott, kötelező 
jellegű normákat felállítani, melyek minden nemzet belső fejlődésének és politikai szerveze
tének megfelelnek. Az egyes nemzetek életére megszámlálhatatlan különböző történelmi, 
földrajzi és gazdasági tényező hat, lehetetlenné téve, hogy mindannyiukra egyaránt érvé
nyes társadalomszervezési mintát dolgozzunk ki. Az ilyen irányú kísérletek teljességgel 
elszakadnának a valóságtól. Elfojtanák az életnek azt a gazdagságát és spontaneitását, 
amely csak a végtelen sokféleségében virágzik, és -  ami még ennél is fontosabb -  
ellentmondanának a szabadság legalapvetőbb elveinek. Mindazonáltal a szabadság gya
korlati megvalósítása örökre kudarcra lenne ítélve, ha nem rögzítenénk néhány elengedhe
tetlenül fontos előfeltételt. Ezek az előfeltételek a következők:

a) El kell törölni minden államvallást és meg kell szüntetni minden privilegizált egyházat, 
köztük azokat is, melyeket részben állami pénzeszközökből tartanak fenn, illetve támogat
nak. Korlátlan szabadságot kell biztosítani minden vallásnak, hogy templomot emeljenek 
isteneiknek és eltartsák papjaikat.

b) Az egyházak mint vallási testületek sohasem élvezhetik ugyanazokat a politikai jogokat, 
mint a termelési társulások. Nem bízhatjuk rájuk a gyermekek nevelését sem, mivel az 
egyházak már létükben tagadják az erkölcsöt és a szabadságot, és egyetlen céljuk, hogy 
megszedjék magukat a mágia jövedelmező mesterségén.

c) Meg kell szüntetni a monarchiákat és helyettük létre kell hozni a népek szövetségét.
d) El kell törölni az osztályokat, rangokat és előjogokat. Minden férfi és nő számára 

biztosítani kell a politikai jogok teljes egyenlőségét; az általános választójogot.
e) Meg kell szüntetni, el kell törölni, morálisan, politikailag és gazdaságilag le kell bontani 

az élet minden területére behatoló, militárisan szervezett, centralizált államot, az egyház 
méltó párját, mely lényegénél fogva a nyomor és a szolgaság, a népek lealjasításának örök 
forrása. Ebből természetesen következik: Az állami egyetemek bezárása: a közoktatás 
irányítását a közösségeknek és a szabad társulásoknak kell a kezükbe venniük. Az állami 
bíráskodás felszámolása: a bírákat a népnek kell választania. A büntető és a polgári, valamint 
az Európában alkalmazott minden más törvénykönyv hatályon kívül helyezése, mivel a 
szabadság törvénye csak magából a szabadságból születhet meg. A bankok és más állami 
hitelintézmények megszüntetése. A központi irányítás, a bürokrácia, az állandó hadsereg 
és az állami rendőrség felszámolása.

f) A mindkét nem számára biztosított általános választójog útján, közvetlen választásokkal 
kell a bírói és a polgári tisztségviselőket, valamint a képviselőket (országos, tartományi és 
helyi küldöttségek) megválasztani.

g) Újjá kell szervezni az országok belső életét az egyének, a termelési társulások és a 
közösségek korlátlan szabadságának figyelembevételével. El kell ismerni a kiválás jogát: 
minden embernek, társulásnak és közösségnek, minden térségnek és országnak feltétlen 
joga van az önrendelkezésre, joga van társulni vagy a társuláson kívül maradni, joga van 
bárkivel szövetségre lépni vagy a szövetséget felbontani, tekintet nélkül az úgynevezett 
történelmi jogokra (precedensek által szentesített jogok) és a szomszédok érzékenységére. 
Mihelyt elismertük a kiválás jogát, nem lesz szükség többé arra, hogy bárki is kilépjen. Az 
erőszakkal kikényszerített „egység” felbomlásával a társadalom egységei ellenállhatatlan
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kölcsönös vonzódásaiktól és belső szükségleteiktől vezetve fognak majd egyesülni. A 
közösségek, tartományok, régiók és országok eme új, szabadsággal szentesített föderációi 
erősek, termékenyek és felbonthatatlanok lesznek,

h) Az egyén jogai:
1. Minden férfinak és nőnek joga van a születéstől a felnőtt korig a teljes ellátásra: ruhára, 
élelemre, lakóhelyre, gondoskodásra, útmutatásra, taníttatásra (ingyenes iskolák, általá
nos, középfokú és felsőfokú oktatás, művészeti, szakmai és tudományos képzés), s 
mindezt a társadalom költségén.
2. A szabad pályaválasztás mellett minden fiatalnak egyformán joga van arra, hogy a 
társadalom segítse, és a lehető legnagyobb mértékben támogassa. Ha ez megvalósult, 
a társadalom nem gyakorol felettük többé semmiféle hatalmat vagy felügyeletet, tiszteli, 
s ha kell, megvédelmezi jogaikat és szabadságukat.
3. A felnőttek szabadsága, bármelyik nemhez is tartozzanak, legyen korlátlan és teljes, 
hogy szabadon mehessenek oda, ahová akarnak, hogy kinyilváníthassák véleményüket, 
bármi legyen is az, hogy szabadon lehessenek lusták vagy tevékenyek, erkölcsösek vagy 
erkölcstelenek; rövidre fogva, hogy kedvük szerint rendelkezhessenek önmagukkal és 
javaikkal, nem tartozván felelősséggel senkinek. Minden felnőtt férfinak és nőnek álljon 
jogában saját munkájából élni, ha tisztességes, de élhessen akár mások nyakán is, ha 
azok önként vetik magukat alá a kizsákmányolásnak.
4. Biztosítani kell az agitáció, a szónoklás, a sajtó és a (nyilvános vagy zártkörű) 
gyülekezés korlátlan szabadságát. Eme jogoknak nem szabhat határt más, csak a 
közvélemény természetes üdvözítő ereje. Mindenkinek jogában áll társulásokat létrehozni 
akár úgynevezett immorális célokra is, s e körből nem zárhatók ki azok a társulások sem, 
melyeknek célja az egyéni, illetve a közösségi szabadság aláásása (vagy lerombolása).
5. A szabadságot a szabadságnak kell megvédenie és csakis a szabadság védheti meg: 
szabadságot a szabadság érdekében korlátozni^ veszélyes melléfogás. Az erény nem 
eredhet másból és nem irányulhat másra, csak a szabadságra: a szabadság az erény 
egyedüli éltető eleme. Valahányszor eddig az erkölcs nevében korlátozták a szabadságot, 
annak mindig az erkölcs látta kárát. A pszichológia és a statisztika, valamint az egész 
történelem azt bizonyítja, hogy az egyén és a társadalom romlottsága a helytelen családi 
és köznevelés, az elfajult közerkölcsök, a megromlott közhangulat, mindenekelőtt pedig 
a hibás társadalomszervezet egyenes következménye. A kiváló belga statisztikus, Qué- 
telet kimutatta, hogy a gonosztevők által elkövetett bűntettek előtt a társadalom nyitja meg

_az utat. Ebből következik, hogy kudarcra van ítélve minden olyan kísérlet, mely a
társadalomban tenyésző bűn ellen az egyén szabadságát korlátozva a törvény szigorát 
veti be. A tapasztalat azt mutatja, hogy a tekintélyelvű elnyomó rendszerek nemhogy elejét 
vennék, inkább serkentik a bűnözést; a köz- és magánerkölcsök állapota attól függően 
változik, hogy korlátozzák vagy növelik az egyén szabadságát. Következésképp a társa
dalom megújhodása érdekében először is gyökerestül ki kell tépnünk az egyenlőtlensé
gen, kiváltságokon és az emberek semmibevételén alapuló politikai és társadalmi rend
szert. Ha majd újjáteremtjük a társadalmat a legteljesebb szabadság, egyenlőség és 
igazságosság alapján -  nem is szólva a munkanélküliség felszámolásáról és az ember 
iránti tiszteletből táplálkozó felvilágosult oktatásról -, akkor majd a közvélemény az új 
embert fogja kifejezni és a korlátlan szabadság természetes védelmezője lesz.
6. A társadalom mindazonáltal nem hagyhatja magát védtelenül a romlott és élősködő 
egyénekkel szemben. Minden politikai jog alapja a munka kell hogy legyen. A társadalom

114



egységei -  mindegyik a maga hatáskörében -  megfoszthatják politikai jogaitól a társada
lomellenes felnőtteket (kivéve az öregeket és a betegeket; valamint azokat, akik magán
vagy társadalmi segítségre szorulnak), de kötelességük lesz visszaállítani e jogokat, 
mihelyt saját munkájukból kezdenek el élni.
7. A szabadság az ember elidegeníthetetlen joga és a társadalom soha senkitől nem fogja 
elvárni, hogy lemondjon szabadságáról, vagy hogy szerződésre lépjen másokkal, kivéve 
a legteljesebb egyenlőség és kölcsönösség alapján. A társadalom nem akadályozhatja 
meg, hogy bármely férfi vagy nő, feladva emberi méltóságát, önként álljon mások 
szolgálatába, megteheti viszont, hogy az ilyen embereket indokoltan élősködőknek 
tekinti, akik nem jogosultak a politikai szabadság gyakorlására, noha csak addig, amíg 
szolgaságuk fennáll.
8. Azok az emberek, akiket megfosztanak politikai jogaiktól, szülői hatalmukat is elvesztik. 
Mindazok, akik nem tartják be az önkéntes egyezményeket, lopnak, másokat testileg 
bántalmaznak vagy ami még ennél is fontosabb, megsértik valamely embertársuk -  
legyen az honfitársuk vagy idegen -  szabadságjogait, a társadalom törvényei szerint 
nyerik majd el büntetésüket.
( . . . )

10. Az a személy, akit valamely társulás (kommuna, tartomány, régió vagy ország) 
törvényei szerint elítéltek, megőrzi a jogát, hogy bejelentve a társulásból való kilépési 
szándékát, megmeneküljön a büntetéstől. Ebben az esetben azonban a társulásnak 
ugyanolyan joga van őt kiutasítani s megfosztani őt a társulás által nyújtott biztosítékoktól 
és védelemtől.
i) Társulási jog  (föderalizmus). A munkások szövetkezeti társulásai új tényezők a történe

lemben. Ma még csak találgathatunk, hogy milyen hatalmas fejlődésen fognak ezek a 
társulások minden kétséget kizárólag keresztülmenni az új politikai és társadalmi körülmé
nyek között. Lehetséges, sőt nagyon is valószínű, hogy egy napon átlépik majd a városok, 
a tartományok, sőt az államok határait. Meglehet, hogy gyökeresen átalakítják majd a 
társadalmat; országok helyett mesterségbeli csoportokba fognak szerveződni, nem a poli
tika, hanem a termelés szükségleteinek megfelelően. Ez azonban még a jövő zenéje. 
Akárhogy is lesz, mi már most kinyilváníthatjuk azt az alapelvet, hogy az emberekhez 
hasonlóan a társulások számára is biztosítani kell -  függetlenül tevékenységüktől vagy 
céljaiktól -  a korlátlan szabadságot. Sem a társadalomnak, sem a társadalom egyéneinek 
-  a kommunáknak, tartományoknak vagy országoknak -  nincs joguk megakadályozni a 
szabad egyének szabad társulását, bármi is legyen a céljuk, politikai, vallási, tudományos, 
művészi vagy akár az, hogy megrontsák vagy kihasználják a tudatlanokat vagy az iszáko
sokat, feltéve, hogy azok nem kiskorúak. A szélhámosokkal és a káros tevékenységet 
folytató társulásokkal mindenekelőtt a közvéleménynek kell felvennie a harcot. A társada
lomnak mindazonáltal kötelessége minden olyan társulástól, illetve kollektív testülettől 
megtagadni a polgári jogokat, amely céljait vagy szabályait tekintve sérti az igazságosság 
alapvető elveit. Senkire sem lehet egyedül azért büntetést róni, vagy politikai és társadalmi 
jogaitól megfosztani, mert ilyen el nem ismert társasághoz tartozik. Az elismert és az el nem 
ismert társaságok között a különbség az lesz, hogy a jogilag elismert társulások az önként 
vállalt kötelezettségeiket nem teljesítő egyénekkel vagy elismert csoportokkal szemben a 
közösséghez folyamodhatnak védelemért. A jogilag el nem ismert társulásokat nem illeti 
meg ez a védelem, és egyetlen egyezségüket sem fogják kötelezőnek elismerni.

j) Hogy milyen elvek alapján fognak egy országot régiókra, tartományokra, kerületekre
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és helyi közösségekre osztani azt, mint Franciaorsazágban, a hagyományok, a sajátos 
körülmények és az egyes országok jellegzetességei fogják természetszerűleg meghatároz- d 
ni. E helyütt csak azt a két alapvető és nélkülözhetetlen elvet emelnénk ki, amelyet minden, 
a szabad társadalom megteremtésére igazán törekvő országnak figyelembe kell venni. 
Először is: minden szervezeti egységnek föderációk útján kell az alapoktól a csúcs felé, a 
helyi közösségektől az ország vagy nemzet koordinációs társaságáig az egyre nagyobb 
egységet megvalósítania. Másodszor: a helyi közösség és az ország között kell lennie 
legalább egy autonóm közvetítő egységnek: a megyének, a régiónak vagy a tartománynak. 
Egy ilyen autonóm közvetítő egység nélkül a helyi közösség (a szó szoros értelmében) 
túlságosan is elszigetelt és gyenge lenne ahhoz, hogy ellen tudjon állni az állam önkény
uralmi, centralizációs törekvéseinek, s így nem lehetne elejét venni (mint ahogy Franciaor
szágban sem lehetett) a despotikus egyeduralmi rendszer restaurációjának. Az önkény- 
uralom forrása nem annyira a királyok zsarnoki természetében rejlik, mint inkább az államok 
centralizált szervezetében.

k) Minden politikai szervezet alapegysége a teljességgel autonóm egyedi közösség kell 
hogy legyen, amit a mindkét nembeli nagykorúak többségi szavazata hoz létre. Senkinek 
sem lesz hatalma, sem joga beavatkozni a közösségek belső életébe. Minden közösség 
maga választhatja tisztségviselőit, törvényhozóit és bíráit. Kezeli a közösség vagyonát és a 
pénzügyeket. Legyen minden közösség elvitathatatlan joga, hogy maga hozza létre alkot
mányát és maga alkossa törvényeit mindenféle felsőbb szentesítés nélkül. Annak érdekében 
azonban, hogy a tartományi föderáció tagja és szerves része lehessen, szükség van arra, 
hogy alapszabályai a tartományi alkotmány alapelveivel összhangban legyenek, és hogy 
jóváhagyja őket a tartományi parlament. A közösségeknek el kell fogadniuk a tartományi 
törvényszék döntéseit, és a tartományi kormányzat minden intézkedését. (A tartományi 
kormányzat minden intézkedése a tartományi parlament jóváhagyására szorul.) Azok a 
közösségek, akik nem vetik alá magukat a tartományi törvényeknek, nem élvezhetik azok 
védelmét.

l) A tartomány ne legyen más, mint az autonóm közösségek szabad föderációja. A 
tartományi parlament állhatna egyetlen kamarából, amelyben a közösségek képviselői 
foglalnak helyet vagy lehetne kétkamarás, ahol a másik kamara a tartomány összlakosságát 
képviselné a helyi közösségektől függetlenül. A tartományi parlament fogja megszövegezni 
(a jelen katekizmus elvei alapján)^tartományi alkotmányt, anélkül azonban, hogy bármily 
módon beavatkozna a közösségek belső ügyeibe. Minden olyan közösségnek, amely 
képviseltetni kívánja magát a tartományi parlamentben, el kell fogadnia ezt az alkotmányt. A 
tartományi parlament törvényekben fogja szabályozni az egyéneknek, a közösségeknek és 
a társulásoknak a tartományi föderációval szemben fennálló jogait és kötelezettségeit, 
valamint a tartományi törvények megsértésének következményeit. Mindazonáltal a föderatív 
alkotmány biztosítani fogja a közösségek számára a jogot, hogy nem alapvető, hanem 
másodlagos kérdésekben eltérjenek tőle.

Szigorú összhangban a Föderatív Alkotmánnyal, a tartományi parlament fogja rögzíteni a 
közösségek, a parlament, a tartományi törvényszék, valamint a tartományi közigazgatás 
egymás közti jogait és kötelezettségeit, Feladata lesz a tartomány egészét érintő törvényho
zás, valamint a nemzeti parlament határozatainak és intézkedéseinek jóváhagyása: mindez 
azonban a közösség és a tartományi autonómia legmesszebbmenőkig való tiszteletben 
tartásával. A tartományi parlament fogja a tartományi bevételeket, illetve a nemzeti jövedel
met a közösségek között felosztani, anélkül azonban, hogy beleszólna a közösségi igazga
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tás ügyeibe. A közösségek tagjaik határozata alapján fogják felhasználni a tartományi 
bevételekből, illetve a nemzeti jövedelemből rájuk eső részt. A tartományi parlament hagyja 
majd jóvá a tartományi közigazgatás minden intézkedését és eljárását. A tartományi köz- 
igazgatás tisztségviselői természetesen az általános választójog alapján kemlneJunajd 
székükbe, akárcsak a tartományi törvényszék bírái, akik a közösségek, a közösségek és az 
egyének, valamint a közösségek és a tartományi közigazgatás, illetve a parlament között 
felmerült vitás kérdésekben döntenek. Döntéseik megfellebbezhetetlenek. (A dolgok ilyetén 
elrendezése) valódi, eleven egységet, gazdag közösségi életet teremt majd és nem színte
len, élettelen egyformaságot. Az így létrejött egység a közösségek szükségleteit és vágyait 
fogja kifejezni, egyszóval megvalósul az egyéni és a kollektív szabadság. Ezt az egységet 
a tartományi hatalom nem hozhatja létre kényszer vagy erőszak útján, hiszen még az igaz 
és a jó is hazuggá és gazzá fajul, ha rákényszerítik az emberre.

m) Az ország ne legyen más, mint az autonóm tartományok föderációja*
n) A Nemzetközi Föderáció alapelvei. A nemzetek egysége, a Nemzetközi Föderációt 

beleértve, a fent leírt elvek alapján jön majd létre. Lehetséges és meglehetősen kívánatos is 
egyben, hogy minden nemzet testvéri összefogásban egyesüljön és megbonthatatlan 
szövetségbe kovácsolódjék a reakciós nemzetek koalíciójával szemben, ha majd megint üt 
a Népi Forradalmak órája. E szövetségből fog a Népek Egyetemes Föderációja kinőni, mely 
végül az egész világot összefogja majd. A forradalmi népek Nemzetközi Föderációja, annak 
parlamentje, bírósága és nemzetközi végrehajtó bizottsága a forradalmi elvek alapján fog 
természetszerűleg felépülni. A nemzetközi alkotmány vonatkozásában ez a következőket 
jelenti:

1. Minden terület, minden ország és nép, legyen bár kicsi vagy nagy, erős vagy gyenge, 
minden régió, tartomány és közösség elvitathatatlan joga az önrendelkezés, hogy 
szövetségre lépjen, egyesüljön vagy kiváljon kívánsága szerint, tekintet nélkül az 
úgynevezett történelmi jogokra és az államok politikai, kereskedelmi vagy stratégiai 
törekvéseire. Annak érdekében, hogy valódi, termékeny és tartós legyen, a társadalom 
alapegységeinek szövetsége csakis a legteljesebb szabadság alapján jöhet létre: csak 
a társadalom egyes egységeinek belső szükségleteiből és kölcsönös vonzódásából 
születhet m eg ...
2. El kell törölni az állítólagos történelmi jogokat és a hódítás gyalázatos jogát.
3. Teljes mértékben elutasítjuk az államok terjeszkedési politikáját, hatalomra és 
dicsőségre törekvését. Mert ez az a magatartás, amellyel az országok erődöt építenek 
maguk köré, elzárkózva az emberiség többi részétől, így szervezik meg a maguk zárt 
világát, fittyet hányva az emberi testvériségre abban a meggyőződésben, hogy dicső
séget s gazdagságot csak más nemzetek rovására lehet szerezni. Az az ország, mely 
hódításra tör, saját népét is törvényszerűen szolgaságba dönti.
4. Egy nemzet dicsősége és nagysága csak abban állhat, hogy mennyire valósítja meg 
a humánus elveket. Erejének és életrevalóságának mértéke -  a szabadsága.
5. Az egyes nemzetek jóléte és szabadsága, akárcsak az embereké, elválaszthatatla
nul összefonódik egymással. Ezért a szövetséghez tartozó országok között szabaddá 
kell tenni a kereskedelmet, a cserét és az érintkezést, el kell törölni a határokat, meg

*Az ország és a tartományok közötti szervezeti kapcsolatok nagyjából a tartomány és a 
közösségek kapcsolatának mintájára épülnének fel. [A szöveget gondozó M ax N e ttlau  megjegyzése.]
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kell szüntetni az útlevelet és a vámokat. A föderáció tagországainak minden polgára 
ugyanazokat a polgárjogokat élvezze, politikai jogait a szövetséghez tartozó összes 
többi országban minden további nélkül gyakorolhassa, és ne akadályozza semmi, ha 
bármelyik tagország állampolgárságát meg kívánja szerezni. Az egységtől a szabad
ságig eljutni azonban nehéz, ha nem lehetetlen; s még ha lehetséges is volna, csak 
az erőszak által kikényszerített álegység lerombolása árán lenne az.
( . . . )

7. A föderáció egyetlen tagországa se tartson fenn állandó, reguláris hadsereget vagy 
bármilyen intézményt, mely a katonák és a nép közé állhat. Az állandó hadseregek és 
a hivatásos katonák léte a kegyetlenkedések mellett nemcsak belső feszültségek 
forrása, nemcsak anyagilag teszi tönkre az országot, hanem más nemzetek jólétét és 
függetlenségét is veszélyezteti. Ha kell, minden egészséges állampolgár maga fogjon 
fegyvert, hogy megvédelmezze otthonát és szabadságát. Az egyes országok katonai 
védelmét és hadifelszereléssel való ellátását a közösségeknek kell helyi szinten 
megszervezniük, ugyanakkor az is elképzelhető, hogy ez a tartományok feladata 
legyen, valahogy úgy, ahogy Svájcban vagy az Egyesült Államokban működtetik a 
milíciákat (utóbbiban úgy 1860 és 1867 között).
8. A Nemzetközi Bíróság feladata egyedül az, hogy az országok egyes tartományai 
között előforduló vitákat rendezze, a fellebbezés lehetősége nélkül. A szövetség 
tagországai közötti nézeteltérésekben kizárólag a Nemzetközi Parlament dönthet, 
fellebbezés nélkül. A Nemzetközi Parlament dolga lesz egyúttal, hogy az egész 
forradalmi szövetség nevében kialakítsa annak közös politikáját, s ha elkerülhetetlen, 
háborút viseljen a reakciós nemzetek koalíciója ellen.
9. A föderáció tagországainak tilos háborút viselniük egymás ellen. Ha mégis kitörne 
a háború, és a Nemzetközi Bíróság az ügyben már kihirdette határozatát, a támadó 
félnek alá kell vetnie magát a bíróság döntésének. Amennyiben ez nem történik meg, 
a többi tagország megszakítja kapcsolatait az agresszorral, és egyesült erővel veri 
vissza az esetleges támadást.
10. A forradalmi szövetség minden tagjának kötelessége, hogy aktívan részt vegyen 
a kívülálló államokkal szemben vívott és a Nemzetközi Parlament által jóváhagyott 
háborúkban. Ha egy tagország a Nemzetközi Bíróság tanácsa ellenére igazságtalan 
háborút indít egy kívülálló állam ellen, előre tudni fogja, hogy a háborút egyedül kell 
megvívnia.
11. A tagállamok remélhetőleg előbb-utóbb felhagynak majd azzal a költséges gya
korlattal, hogy külön-külön diplomáciai képviselőt küldjenek az idegen államokba, és 
követeik, közös megállapodás alapján, az egész szövetség nevében lépnek majd föl.
12. Csak azok az országok, illetve népek lehetnek a föderáció tagjai, akik elfogadják 
az e katekizmusban rögzített elveket.

X.
A társadalom szervezete. Valódi politikai szabadság nem képzelhető el politikai egyenlőség 
nélkül, a politikai egyenlőség pedig csak társadalmi és gazdasági egyenlőség talaján 
valósulhat meg.

a) Az egyenlőség nem jelenti az egyéni különbségek eltüntetését, sem azt, hogy az 
embereket testileg, lelkileg vagy morálisan egyformává kéne tenni. A teljesítmények és 
képességek sokfélesége -  a fajok, a nemzetek, a nemek, a különböző korú, és egyáltalán, 
az egyes emberek közötti különbségek -  alapvetően nem káros a társadalomra nézve,
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ellenkezőleg, az emberiség gazdagodására szolgál. A gazdasági és társadalmi egyenlőség 
személyes vagyoni egyenlőséget jelent, ez azonban nem az egyéni hozzáértéssel, termelési 
kedvvel vagy takarékossággal megszerezhető javak korlátozása útján valósítandó meg.

b) Az egyenlőség és igazságosság megteremtése egész egyszerűen egy olyan társada
lom létrehozását teszi szükségessé, amely felépítésénél fogva minden egyes ember szá
mára -  születésétől kezdve a serdülő és felnőtt koron át -  egyenlő lehetőségeket biztosít 
először is a megélhetés és a tanulás terén, majd később természetes képességeinek és 
hajlamainak teljes kibontakoztatásához. Ez az eredendő egyenlőség, amit az igazságosság 
követel meg mindenki számára, mindaddig csak álom marad, amíg el nem töröljük az 
öröklési jogot.

( . . .)

d) Az öröklési jog  eltörlése. A társadalmi egyenlőtlenség -  nem a jogi, hanem a tényleges, 
az osztályok, a kiváltságok és a vagyon egyenlőtlensége -  mindaddig létezni fog, amíg el 
nem töröljük az olyan jogokat, mint az öröklés. Örök társadalmi törvény, hogy a de facto 
egyenlőtlenség jogi egyenlőtlenséghez vezet; a társadalmi és politikai egyenlőtlenség 
édestestvérek. Az igazi egyetemes, libertárius értelemben vett politkiai egyenlőség nélkül a 
társadalom mindig is két egyenlőtlen részre fog szakadni. Az egyiket, az emberiség nagyobb 
részét, a tömegeket el fogja nyomni a másik, a privilegizált, kizsákmányoló kisebbség. Az 
öröklési jog sérti a szabadság elvét, s mint ilyen, elvetendő.

( . . . )

g) Az öröklési jog és a belőle származó egyenlőtlenség felszámolása után még továbbra 
sem fog eltűnni az a (vagyoni) egyenlőtlenség, amely az egyéni teljesítőképességek és 
adottságok különbözőségéből ered. Ezek az egyenlőtlenségek sohasem szűnnek meg 
teljesen, csak mértékük csökken majd a nevelés és az egalitárius társadalomszerkezet 
hatása, s mindenekelőtt annak következtében, hogy az öröklési jog nem nehezedik többé 
az eljövendő generációkra.

h) Miután a munka a gazdagság egyetlen forrása, az ember választhat, hogy éhenhal, 
kivonul a sivatagba vagy az erdő vadjai közé, de aki társadalomban akar élni, annak 
dolgoznia kell a kenyeréért, mert ha nem, akkor mint parazita, aki a mások verítékén él, 
magára vonja a társadalom ítéletét.

i) A munka az emberi méltóság és az erkölcs alapja. Mert egyedül a szabad és értelmes 
munka tette, hogy az ember legyőzte magában az állatot, kifejlesztette magában az ember
séget és az igazságérzetet, megváltoztatta környezetét és civilizált világot teremtett. Annak 
a felfogásnak, miszerint a munka szégyen, amit már az ókorban is, majd később a feudális 
világban vallottak, s ami a „munka méltóságáról” hangoztatott álszent nagy szavak ellenére 
széles körökben él még ma is -  eme ostoba előítéletnek két forrása van. Az egyik az az antik 
világban oly mélyen gyökerező meggyőződés, mely szerint ahhoz, hogy a társadalom egyik 
része számára alkalmat és eszközt teremtsünk, hogy a tudomány, a művészetek s a filozófia 
segítségével és az emberi jogok gyakorlásával humanizálja magát, a társadalom másik, s 
persze felmérhetetlenül népesebb részét rabszolgamunkára kell kárhoztatnunk. Az ókori 
civilizáció eme alapintézménye volt oka összeomlásának is.

A város, melyet egyrészről elkorhasztott s szétzüllesztett a kiváltságos polgárok henye- 
sége, másrészről meg visszavonhatatlanul aláásott a kitagadott rabszolgatömegek láthatat
lan tevékenysége -  akik szolgasoruk ellenére is kialakították a közös munkában az egymás
rautaltság és összetartozás tudatát védekezésül az elnyomatás ellen összeomlott a barbár 
népek rázúduló csapásai alatt.
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Jóval később, a kereszténység, a rabszolgaság vallása szétrombolta a szolgaság ősi 
formáit, de csak azért, hogy újat találjon ki helyette. Az isteni kegyelem által szentesített, 
egyenlőtlenségen és a hódítás jogán alapuló privilégium újból két szemben álló táborra 
osztotta a társadalmat: a „csőcselékre” és a nemességre, a jobbágyokra és az urakra. 
Emezeket illeti a fegyverviselés és a kormányzás szent hivatása; a szolgáknak jut a kény
szerből végzett munka átkos terhe. Azonos okok szükségképpen azonos következmények
hez vezetnek: a nemesség bűnös semmittevésben tékozolván erejét, erkölcsi tartását 
vesztve elbukott, 1789-ben elsöpörte őket a felkelt szolgák és munkások bosszúálló serege. 
A (francia) forradalom meghirdette a munka méltóságát és törvénybe iktatta a munkához 
való jogot. De csak a törvény változott, mert a valóságban a munka továbbra is szolgasors 
maradt. A nagy forradalom megszüntette a munka lealacsonyításának egyik okát, a politikai 
egyenlőtlenség dogmáját. Maradt azonban egy másik, s ez nem más, mint a kézi és szellemi 
munka mindmáig létező szétválasztása, mely új formában éleszti fel az ősi egyenlőtlenséget 
és két táborra osztja a világot: a kiváltságos kisebbségre -  előjogait nem a törvény, hanem 
a tőke biztosítja -  és a munkások tömegeire, akiket immár nem a törvény, hanem az éhség 
hajt rabigába.

Elméletileg ma már elismert a munka méltósága és a közvélemény szemében szégyen, 
ha valaki munka nélkül él. Ez azonban nem érinti a kérdés lényegét. Az emberi munka nagy 
általánosságban még ma is két egymást kizáró kategóriára oszlik: az egyik -  a tisztán 
intellektuális és vezető tevékenység -  a tudósokat, művészeket, mérnököket, feltalálókat, 
könyvelőket, pedagógusokat, állami hivatalnokokat és a hozzájuk tartozó elitet, vagyis a 
rend fenntartóit foglalja magában. A másik azokat a hatalmas munkástömegeket, amelyek 
az alkotó értelem és a gondolkodás örömétől megfosztva az intellektuális vezető elit 
parancsainak vak és gépies végrehajtóivá süllyednek. A munka eme gazdasági és társa
dalmi megosztottsága végzetes következményekkel jár mind a kiváltságos osztályok tagja
ira, mind a néptömegekre, s veszélyezteti nemcsak a társadalom egészének jólétét, hanem 
morális és szellemi fejlődését is.

A mindennapos semmittevés erkölcsileg és szellemileg fokozatosan szétzülleszti az 
uralkodó osztályokat. Tökéletesen igaz, hogy az ember művészeti, tudományos és lelki 
épüléséhez feltétlenül szükség van bizonyos mennyiségű szabadidőre -  alkotó pihenésre 
az örömmel végzett s jól megfizetett napi munka után -, amit a társadalom minden tagja 
számára -  kinek-kinek kedve s tehetsége szerint -  biztosít. Az emberi természet olyan, hogy 
a rosszra való hajlandóságát mindig a körülmények erősítik fel, s az egyén erkölcsei sokkal 
inkább függnek az őt körülvevő környezettől s a benne adott feltételektől, mint a saját 
akaratától. E tekintetben, mint minden másban is, a társadalmi szolidaritás törvényének 
felmérhetetlen jelentősége van: a társadalom, illetve az egyén erkölcseit semmi nem neme
sítheti jobban, mint a teljes egyenlőség és a szabadság. Vegyük akár a legőszintébb 
demokratát és ültessük a trónra: ha nem lép le nyomban, mérget vehetünk rá, hogy 
előbb-utóbb gazember válik belőle. A született arisztokrata (hacsak valami különös véletlen 
folytán nem szégyellj származását s le nem mond születési kiváltságairól) régi dicsőségek 
után fog sóhajtozni, téblábolni fog a jelenben, s szenvedélyesen visszautasít minden 
jövendő haladást. Ugyancsak ez áll a polgárra is: a léhaság s a tőke e drága gyermeke üres 
óráit aljas üzelmek után járva, feslettségben és kicsapongásban tölti. Máskülönben pedig 
vaskézzel tartja markában a munkásosztályt, amely ha végtére kiengedi a palackból a 
bosszúállás szellemét, az iszonytatóbb lesz még 1793-nál is.

Jóval könnyebb meghatározni azokat a hátrányokat, amik a munka megosztottsága
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következtében a munkásokat érik: ő az, aki másokért kénytelen dolgozni, mert szegénységre 
és nyomorúságra született, őt nem nevelik, és nem taníttatják, és a vallás segítségével a 
lelkét is megbéklyózzák. Tett- és akaraterejétől megfosztva, védtelenül áll az életbe kilökve. 
Kétségbeesésében olykor fellázad, de híján a sorstársaival összeforrasztó egységnek és 
ama higgadt értelemnek, ami nélkül hatalmat szerezni nem lehet, vezetői minduntalan 
elárulják és feláldozzák, s ő legtöbbször még arra sem jön rá, ki vagy mi felelős szenvedé
seiért. Megfáradva a hiábavaló küzdelmekben, újból felveszi jól ismert bilincseit.

A munkások szolgasága mindaddig nem fog megszűnni, amíg közös összefogással meg 
nem döntik a kapitalizmust. Az uralkodó osztályok mindaddig kizsákmányolják őket, amíg 
a tanulás (ami egy szabad társadalomban mindenki számára egyformán nyitva áll) kiváltsá
gosok előjoga; amíg ez a kiváltságos kisebbség sajátítja ki a tudományos és vezetői munkát, 
a -géppé vagy igavonó barommá aljasított — nép pedig a kizsákmányolók által kirótt alantas 
feladatokat kénytelen végezni. Az emberi munka ilyetén lealacsonyítása megbocsáthatatlan 
bűn, beszennyezi a társadalom morális, kulturális és politikai intézményeit. A történelem 
megmutatta, hogy a tanulatlan tömegek, akikben csírájában fojtották el a gondolkodás 
képességét, akik elállatiasodtak a napi robot gépies egyhangúságában s egész életükben 
hiába törekedtek a fényre, eszeveszett hordává válhatnak, vak lázadásukkal létében fenye
getvén a társadalmat.

A kézi és szellemi munka e mesterséges szétválasztását egy új társadalmi szintézisnek 
kell felváltania. Ha majd a tudomány embere fizikai munkát is végez és a munkás szellemi 
tevékenységet, a szabad szellemi munka üdvösséget hoz az emberiségnek, és ez lesz majd 
méltóságának és jogainak forrása.

k) A szabad és értelmes munka feltétlenül közös munka lesz. Magától értetődik, hogy 
minden ember szabadon döntheti el, egyedül vagy közösségben kíván-e dolgozni. Az 
viszont kétségtelen, hogy (eltekintve azoktól a munkáktól, amiket leginkább magányosan 
célszerű végezni) az iparban, sőt még a tudományos, illetve művészeti tevékenység terüle
tén is a közös munkát fogja mindenki előnyben részesíteni. Mert a közösség bámulatosan 
megsokszorozza az egyes munkás teljesítőképességét, s így, a többiekkel együttműködve, 
a termelő társulás tagja jelentősen többet fog keresni jóval kevesebb idő alatt. És ha 
létrejönnek a szövetkezetek és munkaszervezetek tagjait tömörítő termelő társulások érdek 
és mesterség szerinti önkéntes szervezetei, a nemzeti határokat és kereteket áttörve egyetlen 
hatalmas nemzetközi gazdasági föderációvá fognak egyesülni. A társulások e nemzetközi 
föderáción belül ipari parlamentet fognak működtetni, amely az általa vezetett pontos és 
részletes világstatisztikák alapján a kínálat és kereslet kiegyensúlyozásával elosztja a világ 
ipari termelését az egyes országok között. Az emberiséget nem sújtják majd többé a 
kereskedelmi és ipari válságok, a stagnálás (munkanélküliség) és a pazarlás stb.; az emberi 
munka emancipációja átformálja a világot.

l) A föld és minden természetes erőforrás az emberiség közös tulajdona, ám csakis az 
használhatja, aki saját munkájával veszi birtokba.

Anélkül, hogy kisajátítanák őket, egyedül a munkástársulások hathatós befolyása révén, a 
tőke és a termelési eszközök azok kezébe kerülnek, akik az anyagi javakat maguk állítják elő.*

‘ Bakunyin azt érti ez alatt, hogy a termelésben csak akkor megengedett a magántulajdon, ha a 
tulajdonos az adott munkát maga végzi és nem alkalmazottakkal dolgoztat. Nézete szerint a közös 
tulajdon fokozatosan kiszorítaná a magántulajdont. [Sam D o lg o ff jegyzete.]
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m) A nők számára egyenlő politikai, társadalmi és gazdasági jogokat kell biztosítani, 
továbbá kötelezettségeiket is a férfiakéval egyenlővé kell tenni.

n) Meg kell szüntetni a család intézményét, de nem a természetes családét, hanem azt a 
jog i formát, aminek alapja a tulajdon és a törvény. Az egyházi és polgári házasságkötést a 
szabad házasságnak kell felváltania. Minden felnőtt férfinek és nőnek joga van bárkivel és 
bármikor szövetségre lépni vagy azt felbontani, a társadalomnak pedig nincs joga e 
szövetség elé akadályokat gördíteni vagy erőltetni annak fenntartását. Az öröklési jog 
eltörlésével és a gyermekek társadalom által biztosított taníttatásával a házasság felbontha- 
tatlanságának minden jogi indoka megszűnik. Férfi és nő szövetsége szabadon köttessék, 
minthogy a morális tisztességnek is a szabad választás az elemi feltétele. A házasságban a 
férfi és a nő korlátlan szabadságot élvez. Sem az erőszak, sem a szenvedély, sem a múlt 
jogai nem igazolhatják, hogy az egyik fél megsértse a másik szabadságát. A szabadság 
korlátozása mindenkor bűncselekménynek tekintendő.

o) A közösségi szervezeteknek a fogantatás pillanatától a születésig támogatnia kell az 
anyát és gyermekét. Azokat az anyákat, akik gondozni és szoptatni kívánják gyermeküket, 
szintén támogatni kell.

p) A szülőknek joguk van gondoskodni gyermekükről és irányítani nevelését. Ám mindez 
a közösség végső ellenőrzése alatt, amely megtartja jogát -  s ez egyben a kötelessége is 
- ,  hogy elvegye a gyermeket azoktól a szülőktől, akik rossz példával vagy kegyetlen, 
embertelen bánásmóddal demoralizálják vagy másképpen akadályozzák testi és lelki fejlő
dését.

q) Sem a szülők, sem a társadalom nem formálhat jogot a gyermekre. A gyermek egyedül 
önmagához és saját jövendő szabadságához tartozik. A gyermeket mindaddig az idősebbek 
felügyelete alatt kell gondozni, amíg elég érett nem lesz ahhoz, hogy önmagáról gondos
kodjék. Való igaz, hogy a szülő a gyermek természettől adott nevelője, mivel azonban épp 
magának a közösségnek a jövője függ a gyermek értelmi és erkölcsi nevelésétől, ezért a 
közösségnek kell e feladatot ellátnia. Csak akkor biztosított a felnőttek szabadsága, ha a 
szabad társadalom veszi kézbe az utódok nevelését.

r) Az egyházi iskolákat világi intézményeknek kell felváltaniuk, azzal a különbséggel, hogy 
míg a vallásos nevelés a babonák s az istenhiten keresztül a hatalom eszméjének tovább
éléséhez ad tápot, a világi közoktatásnak egyetlen célja lehet: a gyermek fokozatos, lépésről 
lépésre előrehaladó bevezetése a szabadság birodalmába fizikai erejének, értelmének és 
akaratának hármas fejlesztésével. Értelem, igazság, igazságosság, embertársaink tisztelete, 
méltóságtudat és mások méltóságának tudata, szabadságszeretet és mások szabad
ságának szeretete, meggyőződés, hogy a munka az élvezett jogok alapja és feltétele -  ezen 
elveknek kell minden közoktatás gerincét alkotnia. Az oktatásnak mindenekelőtt emberré 
kell formálnia, emberi értékeket átadnia s csak aztán jön a szakmai képzés. Ahogy növekszik 
a gyermek, úgy szabadul fel fokozatosan a tekintély alól, s így, mire az ifjúkort eléri, 
szabadsága is kiteljesedik és már emlékezni sem fog arra, hogyan kellett gyermekként 
óhatatlanul is meghajolnia a tekintély előtt. Az emberi értékek tisztelete -  minden szabadság 
forrása -  akkor is legyen jelen, amikor szigorúan fegyelmezik. Az erkölcsi nevelés lényege: 
véssük a gyermek leikébe a humanitás tiszteletét, és akkor jó ember válik belőle...

s) A felnőttkort elérve az ifjú autonóm, szabad lénynek nyilváníttatik, aki bármit megtehet, 
amit jónak lát. A társadalom cserébe mindössze e három kötelesség teljesítését várja el: 
maradjon szabad, éljen a saját munkájából, tisztelje mások szabadságát. És mivel a mai 
társadalmat megfertőző bűnök és gaztettek a társadalom hibás felépítésének köszönhetőek,

122



bizonyosra vehető, hogy az értelemre, igazságosságra és szabadságra, a humanitás 
tiszteletére és a teljes egyenlőségre épülő társadalomban a jószándék fog uralkodni és a 
visszásságok fognak rendellenesként hatni és kivétel számba menni, hogy aztán el is 
tűnjenek fokozatosan a felvilágosult és humanizált közvélemény általános befolyása követ
keztében.

t) Az öregek, a betegek és a gyengék ugyanazokat a politikai és társadalmi jogokat élvezik 
és a közösség bőséges támogatásában részesülnek.
XI.
Forradalmi politika. Szent meggyőződésünk, hogy mivel az egyes nemzetek szabadsága 
egymástól elválaszthatatlan, a nemzeti forradalmaknak nemzetközivé kell szélesedniük. 
Ahogy az európai és a nemzetközi reakció fellépése is egységes, úgy a forradalmaknak 
sem szabad többé elszigetelve maradniuk, hanem univerzálissá, világméretűvé kell válniuk. 
Az egyes országok partikuláris érdekeinek, a rivalizálás, az elbizakodottság, az irigykedés 
és az ellenségeskedés helyébe az egységes, közös, vagyis egyetemes forradalmi érdeknek 
kell lépnie, mert csakis a nemzetek testvérisége biztosíthatja mindannyiuk számára a 
szabadságot és függetlenséget. Ugyanakkor tudjuk, hogy hatalmas túlerővel állunk szem
ben -  a nemzetközi ellenforradalom szent szövetségével, valamint a királyok, a papság, a 
nemesség és a polgárság felmérhetetlen pénzeket fölemésztő összeesküvésével, mely 
maga mögött tudhatja az állandó hadseregeket, az óriási méretűre duzzadt bürokratikus 
apparátusokat, és fel van szerelve a modern centralizált államgépezet minden eszközével. 
Tudjuk, hogy azt a roppant erőket felvonultató reakciós szövetséget csak egy ennél is 
nagyobb hatalom zúzhatja szét -  a civilizált világ népeinek egyidejű forradalmi szövetsége 
és e szövetség forradalmi küzdelme; s hogy a reakció elleni harcot sohasem viheti győze
lemre egyetlen nép elszigetelt forradalma. Merő ostobaság lenne egy efféle forradalom, 
összeomlást jelentene a magányosan küzdő ország számára, és valójában vétek lenne az 
összes többi nemzettel szemben. Ezért hát, ha egy nép felkel, nemcsak magára, hanem az 
egész világra tekintenie kell. Az egész világhoz szóló programot kell kidolgoznia, olyan 
hatalmas, olyan átfogó, olyan igaz és emberi, egyszóval olyan mindenre kiterjedő progra
mot, mely alkalmas az egész világ érdekeinek kifejezésére. Csak ez a program lehet egy 
társadalmi és demokratikus forradalom programja, csak egy ilyen programmal tudjuk 
nemzeti hovatartozásra tekintet nélkül Európa néptömegeinek szenvedélyét mozgósítani.

A társadalmi és demokratikus forradalom céljai dióhéjban a következők. Politikai oldalról: 
az államok történelmi jogainak, a hódítás jogának és a diplomáciai jognak eltörlése. A 
társadalmi forradalom fel kívánja szabadítani mind az egyént, mind annak társulásait az isteni 
és az emberi kényszerek alól: tiltakozik a közösségek tartományokba, meghódított terüle
teknek az államba olvasztása ellen, és ezért szét kíván zúzni minden hatalmi úton fenntartott 
szövetséget. Végül követeli a centralizált agresszív, autoritárius állam végleges megszün
tetését; katonai, bürokratikus, kormányzati, közigazgatási, bírói és törvényhozói intézménye
inek felszámolását. Röviden, a forradalom célja: szabadság mindenkinek, az egyéneknek 
csakúgyj mint a kollektív testületeknek, társulásoknak, közösségeknek, tartományoknak, 
régióknak és nemzeteknek, továbbá föderációk létrehozása e szabadság kölcsönös bizto
sítása érdekében.

Társadalmi oldalról: a forradalom a politikai egyenlőséget a gazdasági egyenlőség 
megteremtésével kívánja elérni. Mindez nem jelenti a természetes emberi különbségek 
felszámolásért, csupán egyenlő társadalmi jogok biztosítását mindenki számára születése 
pillanatától. Elsősorban is, hogy minden gyermek, akár fiú, akár lány, egyeníőlehetőségek-
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kel induljon mind a létfenntartás, mind az oktatás területén. Felnőttkorában pedig ugyanolyan 
eszközök és források álljanak a rendelkezésére a saját munkára alapozott jólét megterem
téséhez.

(Fordította: Náday Judit. A fordítás alapja: Mihail Bakunyin: Revolutionary Catechism. In: 
Sam Dolgoff (ed.): Bakunin on Anarchy. London, 1964. 76-97. o.)



PJOTR
KROPOTKIN A KÖLCSÖNÖS SEGÍTSÉG 

MINT TERMÉSZETTÖRVÉNY
(Részlet)

Ha mármost szemügyre vesszük mindazt, amit a modem társadalom vizsgálatából tanul
tunk, és összekötjük a bizonyítékok tömegével, amelyek a kölcsönös segítség fontosságát 
bizonyítják az állatvilág és az emberiség fejlődésében, akkor vizsgálatunk eredményeit a 
következőkben foglalhatjuk össze.

Az állatvilágban azt láttuk, hogy a fajok túlnyomó többsége társaságban él és hogy a 
társulásban találják a legalkalmasabb fegyvert a létért való küzdelemben -  ezt a kifejezést 
természetesen tág, darwini értelemben véve -, nem mint harcot a puszta létfeltételekért, 
hanem mint harcot minden természetes körülmény ellen, amely a fajra hátrányos. Kétség
telen, hogy azok az állatfajok, amelyeknél az egyének küzdelme a legszűkebb körre szorul 
és amelyeknél a kölcsönös segítség működése a legnagyobb teret öleli át, azok a legszá
mosabbak, azok élnek a legjobb viszonyok között, és azok alkalmasabbak leginkább a 
haladásra. A kölcsönös védelem, ami ebben az esetben biztosítva van, a magas életkor és 
a tapasztalatok gyűjtésének a lehetősége, az intelligencia magasabb fejlettsége és a társas 
erkölcs kifejlődése biztosítják a faj fennmaradását, terjedését és további fejlődését. A nem 
társuló fajok ellenben pusztulásra vannak ítélve.

Azután áttértünk az emberekre, és azt láttuk, hogy az ember már a kőkorszak legkezdet
legesebb kezdetén is klánokban és törzsekben élt; láttuk, mint alakult ki a szociális beren
dezkedések hosszú sora már a vadak életének legalacsonyabb fokain, a klánban és a 
törzsben; láttuk, hogy az emberiség legősibb törzsi szokásai és erkölcsei voltak az embriói 
minden intézménynek, amelyekből a későbbi haladás fő formái kialakultak. A vadak törzsé
ből nőtt ki a barbár faluközösség és a szociális szokásoknak, erkölcsöknek és berendezé
seknek -  amelyek közül ma még egész sereg életben van új és még tágabb köre alakult 
ki a közös földtulajdon és az együttes védelem elveinek alapján, a falusi népgyűlés igazság
szolgáltatása alatt és a falvak szövetségében, amelyek -  úgy tartották -  ugyanahhoz a 
népfajhoz tartoznak. És amikor az embereket új körülmények arra szorították, hogy új utakat 
keressenek, megtalálták ezt a városban, melyek kettős hálózatot alkottak: területi egysége
ket (faluközösségi szövetkezeteket) összeköttetésben a céhekkel; a céhek pedig egy 
bizonyos kézműipar vagy művészet közös műveléséből, vagy pedig kölcsönös támogatás
ra és védelemre keletkeztek.

És végül még a két utolsó fejezetben összegyűjtöttünk olyan adatokat, amelyekből 
kiviláglik, hogy dacára a császári Róma mintájára épült államok keletkezésének, amely 
államok erőszakosan vetettek véget a kölcsönös segítség teljes középkori berendezkedé
sének, a civilizációnak ez az új formája nem lehetett állandó. Az állam, amely azon alapult, 
hogy ő legyen az egyetlen összekötő kapocs az egyének laza tömegében, céljának nem 
felelt meg. Érctörvényein is győzedelmeskedett az a tendencia, amely kölcsönös segítség
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gyakorlására irányul, újra megjelent és újra megvetette a lábát az egyesületek végtelen 
számában, amelyek ma arra irányulnak, hogy összefoglalják az életnek minden megjelenési 
formáját, és hogy birtokukba kerítsenek mindent, amire az embernek szüksége van az 
élethez és mindannak pótlására, amit az élet elfogyasztott.

Valószínűleg fel fogják hozni azt az ellenvetést, hogy a kölcsönös segítség, még ha 
csakugyan tényezője is a fejlődésnek, az emberi viszonylatoknak mégis csak az egyik 
megjelenési formája; emellett az áramlat mellett, bármily hatalmas is az, van és mindig is 
volt egy másik áramlat is: az egyén önfenntartása, nemcsak azokban a törekvésekben, hogy 
saját személye vagy osztálya számára megszerezze a politikai, gazdasági vagy szellemi 
uralmat, hanem abban a sokkal fontosabb, habár kevésbé nyilvánvaló feladatban is, hogy 
áttörje azokat a korlátokat, amelyekkel az egyént a törzs, a faluközösség, a város és az állam 
körülveszi, és amelyek mindig ki vannak téve a megcsontosodás veszélyének. Más szavak
kal, az egyén önfenntartása szintén eleme a haladásnak.

Világos, hogy a fejlődés áttekintése nem lehet teljes, ha nem vesszük vizsgálat alá mindkét 
uralkodó áramlatot. Azonban az egyének vagy az egyének csoportjainak önfenntartását, 
harcait az uralomért, az ebből származó összeütközéseket már beláthatatlan idők óta 
megvizsgálták, leírták és dicsőítették. Valóban, egészen napjainkig csakis ez az áramlat 
vonta magára az epikai költő, a krónikás, a történetíró és a szociológus figyelmét. A 
történelem, úgy, ahogy azt mind a mai napig írták, csaknem kizárólag azoknak az utaknak 
és módoknak a vázolása, amelyeken a teokráciát, a katonai hatalmat, az autokráciát, majd 
a gazdagabb osztályok uralmát egyengették, felépítették és fenntartották. Ezeknek a hatal
maknak a küzdelmei tényleg a történelem tartalmát alkotják. Az individuális tényezőt tehát 
adottnak tekinthetjük az emberiség történelmében (bár még volna hely ennek a tárgynak az 
új megvizsgálására is a fent jelzett értelemben); másrészt a kölcsönös segítség tényezőjét 
eddig észre sem vették, napjaink és az előző nemzedékek írói egyszerűen letagadták vagy 
gúny tárgyává tették. Arra volt tehát elsősorban szükség, hogy kimutassuk, milyen óriási 
szerepe van ennek a tényezőnek az állatvilág és az emberi társadalom fejlődésében. 
Csakhogy ha ezt már teljesen ismerik és el is ismerik, akkor lehet majd csak a két tényezőt 
összehasonlítani.

Nyilvánvalóan lehetetlen jelentőségüket többé vagy kevésbé statisztikai módszerekkel 
csak durván is megbecsülni. Egyetlen háború -  hisz mindnyájan tudjuk -  közvetve és 
közvetlenül több rosszat okozhat, mint amennyi jót a kölcsönös segítség elvének százado
kon át tartó zavartalan működése teremt. Ha azonban azt látjuk, hogy az állatvilágban az 
előrehaladó fejlődés és a kölcsönös segítség egymás mellett haladnak, míg a fajon belül 
való küzdelem egyet jelent a visszafelé való haladással; ha megfigyeljük azt, hogy még az 
embernél is a harcban és háborúban elért eredmény aszerint alakul, hogy milyen a kölcsö
nös segítség fejlettségi foka a két küzdő népben, városban, pártban vagy törzsben, és hogy 
a fejlődés folyamán még a háború is (amennyire az egyáltalában lehetséges) a kölcsönös 
segítség fejlesztését szolgálja a nemzeten, városon vagy klánon belül: akkor már némi 
fogalmunk lesz a kölcsönös segítség tényezőjének mint a fejlődés elemének túlnyomó 
befolyásáról. Azt is látjuk még, hogy voltaképpen a kölcsönös segítség működése és 
fejlődési fokai teremtették meg a társas életnek azt az állapotát, amelyben az ember ki tudta 
fejleszteni művészetét, tudását és szellemét, és hogy azok a korszakok, amikor a kölcsönös 
segítségre alapított berendezések legjobban fellendültek, egyúttal a művészet, ipar és 
tudomány legerősebb fellendülésének a korszakai is voltak. A középkori és a régi görög 
városok belső életének vizsgálata azt a tény tárja fel előttünk, hogy a kölcsönös segítségnek
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-  úgy, amint azt a céhben és a görög klánban gyakorolták -  szövetkezése a kezdeményezés 
dús lehetőségeivel, amelyet a federatív elv biztosított az egyénnek és a csoportnak, ez a 
szövetkezés adta az emberiségnek a történelem két legnagyobb korszakát: a régi görög 
város és a középkori város korszakait, és ezeknek a berendezéseknek a megsemmisítése 
a következő államkorszak alatt mindkét esetben a gyors hanyatlásnak felelt meg.

Az ipar óriási haladása, amelyet saját századunk alatt ért el, és amelyet rendszerint a 
verseny diadalának tudnak be, kétségtelenül sokkal mélyebben fekvő okokban keresendő. 
Amikor megtörténtek a XV. század nagy felfedezései, elsősorban a légnyomás felfedezése, 
amit a fizika nagy haladása követett -  és ezeket mind a középkori városi szervezet alatt 
fedezték fel - , amikor ezek a felfedezések megvoltak, szükségképpen be kellett következnie 
a gőzgép felfedezésének és annak a nagy átalakulásnak, amelyet minden új természeti erő 
felfedezése magával hoz. Ha a középkori városok addig éltek volna, amíg felfedezéseik 
eljutottak erre a pontra, kétségtelenül mások lettek volna a gőzgép által előidézett átalaku
lások erkölcsi következményei, de maga az átalakulás mind a tudományban, mind a 
technikában bizonyára bekövetkezett volna. Valóban, az is nyílt kérdés marad, hogy vajon 
az ipar hanyatlása, amely nyomon követte a szabad városok hanyatlását, amint az különö
sen a XVIII. század első felében mutatkozott, nem késleltette-e a gőzgép keletkezését és az 
ipar bekövetkező átalakulását. Ha meggondoljuk az ipari haladás bámulatos gyorsaságát a 
XII.-tői a XV. századig -  a szövészetben, a fémiparban, az építészetben és a hajózásban 
és ha mérlegeljük azokat a tudományos felfedezéseket, amelyekhez a XV. század végén ez 
az ipari haladás vezetett: akkor azt kell kérdeznünk, hogy vajon nem tartotta-e vissza az 
emberiséget a kézművességben és iparban beállott általános hanyatlás, amely Európában 
a középkori kultúra hanyatlásával következett be, nem tartotta-e vissza attól, hogy ezekből 
a hódításokból tüstént megszerezzen magának minden előnyt. A kézműipar eltűnése, nagy 
városok pusztulása és a közöttük való közlekedés megszűnése kétségtelenül nem kedve
zett ennek az ipari átalakulásnak; hiszen jól tudjuk, hogy James Watt életének húsz vagy 
még több évét is azzal töltötte, hogy használhatóvá tegye találmányát, mert a XVIII. század
ban nem találta meg azt, amit a középkori Firenzében vagy Brüggében könnyen megtalált 
volna, tudniillik azokat a kézműveseket, akik meg tudták volna csinálni terveit fémből, és 
meg tudták volna adni azt a művészi tökéletességet és pontosságot, amelyet a gőzgép 
megkövetel.

A XIX. század ipari haladását tehát mindenki mindenki elleni harcának tulajdonítani, 
amelyet ez a század proklamált, éppen olyan, mint annak az embernek a logikája, aki nem 
ismeri az eső okát, és ezért arra az áldozatra vezeti vissza, amelyet az ő cserépbálványának 
bemutatott. Az ipari haladásra és minden más, a természet fölötti győzelemre nézve a 
kölcsönös segítség és a szoros szövetkezés, amint az mindig megvolt, kétségtelenül sokkal 
nagyobb értékű, mint a kölcsönös küzdelem.

Mégis, a kölcsönös segítség elvének túlnyomó jelentősége az erkölcs terén tűnik ki 
leginkább. Nagyon szembeötlő, hogy erkölcsi fogalmaink tényleges alapja a kölcsönös 
segítség. Azonban bármilyen nézetet fogadjon is el valaki a kölcsönös segítség érzelmének 
vagy ösztönének eredetére nézve -  hogy vajon biológiai vagy földöntúli okra akarja azt 
visszavezetni -, kétségtelen, hogy létezését követhetjük visszafelé az állati élet legalsóbb 
lépcsőfokáig, és ettől a kezdeti állapottól kezdve követhetjük folytonos fejlődését, küszködve 
az ellenkező irányú hajtóerőkkel, az emberi fejlődés minden fokán át egészen napjainkig. 
Még az új vallások is, amelyek időről időre feltűntek -  mindig olyan korszakokban, amikor 
a kölcsönös segítség a teokráciákban és a Kelet despotikus államaiban hanyatlásnak indult,
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vagy a Római Birodalom pusztulásának idején még ezek is csak újra megerősítették ezt 
az elvet. Első híveik a szegények és nyomorultak közül kerültek ki, a társadalom legalsóbb 
és a legelnyomottabb rétegeiből, ahol a kölcsönös segítség a mindennapi élet szükségszerű 
alapköve; és az egyesülés új formái, amelyeket az első buddhista és keresztény közösségek, 
a morva testvériségek stb. vettek fel, a visszatérést jelentették a törzs életében a kölcsönös 
segítség legszebb megjelenési formáihoz.

Valahányszor azonban erre a régi alapelvre tértek vissza, alapgondolatát mindannyiszor 
kitágították. A klánról kiterjedt a nemzetre, a nemzetek szövetségére, a népre és végül -  
legalább mint ideál -  az egész emberiségre is. Egyúttal azonban nemesebb is lett. Az eredeti 
buddhizmusban, az őskereszténységben, egyik-másik muzulmán író könyvében, a refor
máció első irataiban és különösen az utolsó század és napjaink erkölcsi és bölcseleti 
mozgalmaiban mind erősebben érvényesül a bosszú vagy a megtorlás -  jót jóért, rosszat 
rosszért -  gondolatáról való teljes lemondás. Az igazi erkölcsi alapelv gyanánt azt a fogalmat 
hirdetik: „Ne állj bosszút a gonosz cselekedetekért!” és adj önként többet, mint amennyit 
felebarátodtól elvársz -  hirdetik, mint azt az alapelvet, amely értékesebb, mint az egyenlő 
mérték és az igazságosság alapelve, és amely alkalmasabb boldogságot teremteni. És 
felhívják az emberiséget, hogy cselekedeteiben ne csak a szeretettől vezéreltesse magát, 
amely mindig csak személyekre vagy a legjobb esetben a törzsre vonatkozik, hanem 
vezettesse magát az összes emberrel való egységének tudatától. Erkölcsi fogalmaink pozitív 
és kétségtelen eredetét tehát a kölcsönös segítség működésében találjuk meg, amelyet 
követni tudunk a fejlődés kezdetéig, és bátran állíthatjuk, hogy az emberiség etikai fejlődé
sében a kölcsönös segítségnek volt oroszlánrésze, nem pedig a kölcsönös küzdelemnek. 
Még napjainkban is tartó, mindent átölelő működésében találjuk legerősebb kezességét az 
emberi nem még merészebb fejlődésének.

(Fordította: Madzsar József. A fordítás alapja: Pjotr Kropotkin: Mutual Aid. London, Heine- 
mann, 1902; A kölcsönös segítség mint természettörvény. Budapest, 1908., 216-222. o.)



PJOTR
KROPOTKIN A LÁZADÁS SZELLEME

Az emberi társadalom életében vannak korszakok, amikor a forradalom parancsoló szük
ségesség, amikor önmagát elkerülhetetlennek nyilvánítja. Mindenütt új eszmék keletkeznek, 
próbálnak a felszínre törni, hogy alkalmazzák őket az életben, és mindenütt beleütköznek 
az olyan emberek tehetetlenségébe, akiknek a régi rend fenntartása az érdekük. Az új 
eszmék fuldokolnak az előítéletek és tradíciók fojtogató légkörében. Az állam alkotmányával, 
a társadalmi egyensúly törvényeivel, az állampolgárok politikai és gazdasági viszonyaival 
összefüggő eszmék tovább már képtelenek ellenállni annak az engesztelhetetlen kritikának, 
ami naponta aláássa azokat, amikor csak erre alkalom kínálkozik: a nappalikban, a kaba
rékban, a filozófusok írásaiban csakúgy, mint a mindennapos társalgásban. Összeomlanak 
a politikai, gazdasági és társadalmi intézmények; a lakhatatlanná vált társadalmi szerkezet 
akadályozza, sót ki is zárja a megrongált falain belül és kívül elvetett magok kifejlődését.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy új életre van szükség. Az emberek többségének mindennapi 
életét szabályozó kialakult erkölcsi normák többé nem bizonyulnak elégségesnek. Amit 
korábban az emberek igazságosnak tartottak, azt most kiáltó igazságtalanságnak érzik. A 
tegnapi erkölcsöt ma felháborító erkölcstelenségnek tartják. Az új eszmék és a régi tradíciók 
közötti konfliktus fellángol a társadalom minden osztályában, minden lehetséges környezet
ben, sőt még a családon belül is. A fiú küzd az apja ellen, s számára minden felháborító, 
amit az apa egész életében természetesnek tartott; a leány lázad az elvek ellen, amelyet 
anyja hosszú tapasztalatok alapján szűrt le. A népi lelkiismeret naponta háborodik föl a 
kiváltságosok és ráérősük köreiben naponta tenyésző botrányokon, a bűnökön, amelyeket 
az erősebbek törvénye nevében, vagy azért követnek el, hogy kiváltságaikat megőrizzék. 
Azok, akik az igazság győzelmét áhítozzék, akik az új eszméket a gyakorlatban szeretnék 
alkalmazni, kénytelenek hamarosan rádöbbenni, hogy nemeslelkú, emberbaráti és újjáte
remtő eszméik egy ilyen felépítésű társadalomban nem valósíthatók meg. Felismerik, hogy 
szükség van egy forradalmi forgószélre, amely elsodorja mindezt a rothadást, leheletével 
felpezsdíti a renyhe szíveket és elhozza az emberiségnek az odaadás, az önmegtartóztatás 
és a hősiesség szellemét, ami nélkül a társadalom a lealacsonyodás és hitványság útján a 
teljes szétesés állapotába jut.

A dühödt vagyongyűjtés, a lázas spekuláció és válság időszakaiban nagy iparágak 
váratlanul megbuknak és a termelés más ágazatai átmenetileg terjeszkednek, néhány év 
alatt botrányos vagyonokat harácsolnak össze és ugyanolyan gyorsan el is veszítik. Ilyenkor 
világossá válik, hogy a termelést és a cserét irányító gazdasági intézmények nem képesek 
a társadalomnak azt a jólétet biztosítani, ami a feladatuk lenne, hanem pontosan a fordított 
eredményt érik el. A rend helyett káoszt okoznak, a jólét helyett nyomort idéznek elő; a 
kizsákmányoló állandó háborúját a munkás ellen, a kizsákmányolók és a munkások állandó
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küzdelmét eredményezik. Az emberi társadalom láthatóan egyre inkább két ellenséges 
táborra szakad és egyidejűleg egymással kíméletlen harcban álló kis csoportok ezreire 
hasad szét. A társadalom belefáradt ezekbe a háborúkba és az általuk előidézett nyomorú
ságba, ezért rohanvást keres egy új szervezetet, hangosan követeli a tulajdonviszonyok, a 
termelés, a csere rendszerének és a belőle fakadó összes gazdasági viszonynak a teljes 
átalakítását.

A fennálló rend megőrzésével megbízott kormányzat tovább működik, de az egész 
rozzant szerkezet minden mozdulatnál megcsúszik és megáll. Működése egyre nehezebbé 
válik és állandóan növekszik a hiányosságai által előidézett elégedetlenség. Minden nap új 
követelést szül. „Reformáljuk meg ezt", „reformáljuk meg azt" -  hallatszik mindenfelől. „A 
háborút, a pénzügyeket, az adókat, a bíróságokat, a rendőrséget, mindent át kell alakítani, 
át kell szervezni, új alapokra kell helyezni" -  mondják a reformerek. Mégis valamennyien 
tudják, hogy lehetetlen a dolgokat átalakítani, vagy bármit is változtatni, hiszen minden 
összefügg minden egyébbel, mindent egyszerre kellene átalakítani, és hogyan lehet a 
társadalmat újjáformálni, ha egyszer két ellenséges táborra oszlott? Ha az elégedetlenek 
kedvére tesznek, ezzel csak új elégedetleneket teremtenek.

A kormányzó szervek képtelenek a reformra, hiszen akkor a forradalom útját egyengetnék 
-  viszont túl gyengék ahhoz is, hogy igazán reakciósak legyenek, ezért félmegoldásokra 
vállalkoznak. Ezekkel ugyan senkit nem elégítenek ki, de újabb elégedetlenséget szítanak. 
Azok a középszerű emberek, akik az átmeneti időszakokban vállalkoznak az állam hajójának 
kormányzására, csupán egyetlen dologra gondolnak: meg akarnak gazdagodni a közelgő 
összeomlás előtt. A mindenoldalú támadással szemben ügyetlenül védekeznek, kitérnek, 
hibát hibára halmoznak és hamarosan elvágják az üdvözülés utolsó lehetséges útját is, a 
saját alkalmatlanságuk révén juttatják a kormányt odáig, hogy tekintélye nevetségbe fullad. 
Az ilyen időszakok forradalmat követelnek. A forradalom társadalmi szükségszerűséggé 
válik, a helyzet maga is forradalmi.

Amikor a legnagyobb történetíróink munkáiban tanulmányozzuk a hatalmas forradalmi 
megrázkódtatások eredetét és kifejlődését, A forradalom oka címszó alatt az események 
előestéjének megragadó leírását találjuk. Az emberek nyomorúságát, az általános bizony
talanságot, a kormány zaklató intézkedéseit, a társadalom mérhetetlen bűneit leplező 
undorító botrányokat, a felszínre kívánkozó és a régi rend támogatóinak alkalmatlansága 
miatt visszahökkenő új eszméket -  a leírásokból semmi sem hiányzik. Ha ezt a képet 
megvizsgáljuk, arra a következtetésre jutunk, hogy a forradalom valóban elkerülhetetlen volt, 
hogy nem volt más kivezető út, csak a felkelés.

Nézzük például az 1789 előtti helyzetet, ahogy a történetírók ábrázolják. Szinte halljuk a 
parasztot, amint panaszkodik a sóadó, adézsma, afeudális szolgáltatások miatt és szívében 
engesztelhetetlen gyűlöletet táplál a feudális nagyúr, a szerzetes, a monopolista, a királyi 
tisztviselő iránt. Szinte látjuk a városi jogait sirató polgárt, amint átkokat szór a királyra. Az 
emberek elítélik a királynőt, a kormányzati akciókról szóló hírek felháborítják őket és szaka
datlanul azt hangoztatják, hogy elviselhetetlenek az adók, égbekiáltó a kincstár bevétele, 
rossz a termés és kemény a tél, az élelmiszer túl drága és a monopolisták túlságosan 
kapzsik, hogy a falusi ügyvéd megdézsmálja a paraszt termését, a falusi rendőr meg úgy 
viselkedik, akár egy kiskirály, és még a posta is rosszul működik, az alkalmazottai túlságosan 
lusták. Röviden semmi sem működik jól és mindenki panaszkodik. „Ez tovább nem mehet 
így, ennek rossz vége lesz" -  hallani mindenfelé.

E békés érvelés és a felkelés vagy lázadás között széles szakadék tátong -  a szakadék,
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amely az emberiség legnagyobb része számára ott húzódik az érvelés és a tett, a gondolat 
és az akarat között -  és ez nem más, mint a cselekvés utáni vágy. Vajon hogyan hidalják át 
ezt a szakadékot? Hogy is van az, hogy ugyanazok az emberek, akik tegnap még csendesen 
pipázgatva panaszolták fel a sorsukat, és a következő pillanatban alázatosan köszöntötték 
az előbb még szidott helyi őrszemet és csendőrt, hogy is van az, hogy ugyanezek az 
emberek néhány nappal később képesek megragadni a kaszájukat és vasvillájukat, hogy 
megtámadják saját várában a tegnap még oly félelmetes földesurat? Miféle csoda alakította 
hőssé ezeket az embereket, akiket a feleségük egy nappal előbb még joggal nevezett 
gyávának, most pedig puskagolyóval, ágyútűzzel mit sem törődve menetelnek, hogy 
megszerezzék jogaikat? Miképpen váltak a korábban harangszóként szertefoszló, oly sok
szor kiejtett szavak tettekké?

A válasz könnyű.
Ezt az átalakulást a kisebbségek folyamatos, szakadatlanul megújuló cselekvése idézi 

elő. A bátorság, az odaadás, az áldozatkészség pontosan olyan ragályos, mint a gyávaság, 
a megalázkodás és a pánik.

Milyen alakokat ölt a cselekvés? Mindenféle formát, valójában a legváltozatosabb formá
kat, ahogy a körülmények, a temperamentum és a rendelkezésre álló eszközök diktálják. A 
cselekvés politikája ilyenkor néha tragikus, néha meg humoros, de mindig merész; olykor 
kollektív, máskor meg kizárólag egyéni, de egyetlen rendelkezésre álló eszközt, egyetlen 
közéleti eseményt sem hagy ki, hogy a szellemet elevenen tartsa, terjessze és kifejezze az 
elégedetlenséget, hogy gyűlöletet szítson a kizsákmányolás ellen, hogy nevetségessé tegye 
a kormányt és bemutassa gyengeségét, de legfőképpen, hogy mindig konkrét példával 
bátorságra buzdítsa az embereket és szítsa a lázadás szellemét.

Amikor egy országban forradalmi helyzet alakul ki, még mielőtt a tömegek kellően 
felébrednek ahhoz, hogy erőszakos utcai tüntetéseken, lázadások és felkelések formájában 
fejezzék ki magukat, a kisebbségek akcióival sikerül felébreszteni a függetlenségnek azt az 
érzését és az elszántságnak azt a szellemét, ami nélkül semmilyen forradalom nem bonta
kozhat ki.

A bátor emberek, akiket nem elégítenek ki a szavak, hanem mindig kutatják, miként 
alakíthatnák át tettekké -  az integritással rendelkező emberek, akik számára a tett azonos az 
eszmével, akik szívesebben fogadják a börtönt, a száműzetést és a halált, minthogy elveikkel 
ellentétes életet éljenek -, rettenthetetlen lelkek, akik tudják, hogy a sikerhez merni kell. Ők 
a magányos őrszemek, akik harcba szállnak jóval azelőtt, hogy a tömegek kellően fellelke
sülve magasra emeljék a felkelés zászlaját és fegyverrel a kézben elinduljanak kiharcolni a 
jogaikat.

Az elégedetlenség, a szóbeszéd és az elméleti viták közepette elérkezik az egyéni vagy 
kollektív lázadás, amely a meghatározó törekvéseket jelképezi. Lehetséges, hogy kezdetben 
a tömegek közönyösek maradnak. Lehetséges, hogy miközben a tömegek csodálják a 
kezdeményező egyén vagy csoport bátorságát, eleinte a megfontolt és óvatos embereket 
követik, akik a lázadást azonnal „őrültségnek” bélyegzik és kijelentik, hogy „azok a bolon
dok, azok a fanatikusok mindent veszélybe sodornak”.

Ezek a megfontolt és óvatos emberek olyan jól kalkulálnak, hogy a munkáját lassan végző 
pártjuk száz, kétszáz, talán háromszáz év múltán az egész világot meghódítja -  erre 
közbeszól a váratlan! Természetesen az a váratlan, amire ők nem számítottak, azok a 
megfontolt és óvatos emberek! Aki csak felületesen ismeri a történelmet és némileg tiszta 
az agya, kezdettől fogva pontosan tudja, hogy a forradalom elméleti propagandája jóval
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azelőtt szükségképpen fog tettekben megmutatkozni, mielőtt a teoretikusok úgy döntenek, 
hogy elérkezett az idő. Az óvatos teoretikusok mégis haragszanak eme őrültekre, kiátkozzák, 
kitaszítják őket. Az őrültek azonban megnyerik az emberek rokonszenvét, a tömegek 
titokban éltetik a bátorságukat és utánzókra is találnak. Amilyen arányban az úttörők 
megtöltik a börtönöket és a fegyenctelepeket, ugyanolyan arányban folytatják mások a 
munkájukat, szaporodnak a törvénytelen tiltakozó akciók, a megmozdulások és a bosszú 
tettei.

Ettől kezdve a közönyösség lehetetlen. Akik eleinte még csak meg sem kérdezték, hogy 
vajon azok az „őrültek" mit is akarnak, most kénytelenek rájuk gondolni, megvitatni az 
eszméiket és állást foglalni mellettük vagy ellenük. Az általános figyelmet felkeltő tettek révén 
az új eszme behatol az emberek tudatába és új híveket toboroz. Egyetlen ilyen tett egy nap 
alatt nagyobb propagandát fejthet ki, mint röpiratok ezrei.

Mindenekfölött pedig felkelti a lázadás szellemét: merészségre sarkall. A rendőrség, a 
bírák, a csendőrség és a katonák által támogatott régi rend megdönthetetlennek tűnt, miként 
a Bastille régi erődje, amit a fegyvertelen tömegek bevehetetlennek tartottak, amikor ágyúk
kal megrakott falai alatt összegyűltek. De hamarosan kiderült, hogy a fennálló rend nem is 
olyan erős, mint gondolták. Egyetlen bátor tett elég volt ahhoz, hogy felborítsa a kormány
gépezetet, hogy megrendítse az egész kolosszust; egy másik felkelés felbolygatott egy 
egész tartományt, és az eddig mindig imponáló hadsereg meghátrált egy maroknyi botokkal 
és kövekkel felfegyverzett paraszt előtt. Az emberek látják, hogy a szörnyeteg nem is olyan 
félelmetes, mint gondolták; homályosan kezdik érteni, hogy néhány energikus erőfeszítéssel 
le is lehet dönteni. Szívükben megszületik a remény, és ne feledjük, hogyha az elkeseredés 
az embereket gyakran sodorja a lázadásba, mindig a remény, a győzelem reménye az, ami 
a forradalmakat előidézi.

A kormány ellenáll; kegyetlen elnyomást alkalmaz. Korábban az üldöztetés elpusztította 
az elnyomottak energiáját, most azonban, az izgatott időszakokban pont az ellenkező 
eredményt éri el. Az egyéni és kollektív lázadás újabb tetteit váltja ki; a lázadókat hősiességre 
készteti és e tettek gyors ütemben terjednek, általánossá válnak és fejlődnek. A forradalmi 
pártot olyan elemek erősítik, amelyek addig közömbösek vagy ellenségesek voltak vele 
szemben. Az általános szétesés belülről lazítja a kormányt, az uralkodó osztályt, a kiváltsá
gosok körét; némelyek a végsőkig való ellenállást hirdetik, mások az engedmények mellett 
vannak, ismét mások pedig odáig elmennek, hogy készek mutatkoznak akár a kiváltságaik 
feladására is, hogy megbékítsék a lázadás szellemét, remélve, hogy később majd ismét 
uralmi pozícióba kerülnek. Megtörik a kormány és a kiváltságosok egysége.

Az uralkodó osztályok kereshetik a biztonságot a vad reakcióban is. Most már azon túl 
késő, csak a csata lesz még elszántabb, még iszonyatosabb, és a küszöbön álló forradalom 
lesz még véresebb. Másfelől viszont a kormányzó osztályok részéről tett legkisebb enged
mény -  mivel túl későn érkezett és harcban kellett kicsikarni -  csupán tovább éleszti a 
forradalom szellemét. Az egyszerű emberek, akik korábban megelégedtek volna a legkisebb 
engedménnyel is, észreveszik, hogy az ellenség megingott, előre látják már a győzelmet, 
érzik, hogy növekszik a bátorságuk, és ugyanazok az emberek, akiket korábban összezúzott 
a nyomorúság és elégedettek voltak azzal is, ha titokban sóhajtozhattak, most felemelik a 
fejüket és büszkén menetelnek egy jobb jövő meghódítása felé.

Végül kitör a forradalom és annál iszonyatosabb lesz, minél keserűbbek voltak a megelő
ző küzdelmek.

Hogy milyen irányt vesz a forradalom, az kétségtelenül a kataklizma bekövetkezését
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meghatározó különféle körülmények összességétől függ. Mégis előre megjósolható, mert 
az előkészítő időszakban a különböző.progresszív pártok által kifejtett forradalmi akciók 
ereje határozza meg.

Az egyik párt talán világosabban fejtette ki az általa megfogalmazott elméleteket és a 
megvalósítani kívánt programot; esetleg aktív propagandát fejtett ki szóban és írásban. De 
talán nem fejezte ki törekvéseit eléggé nyíltan olyan cselekedetek révén, amelyek megtes
tesítik az általa képviselt gondolatot; keveset vagy semmit sem tett azok ellen, akik a fő 
ellenségei; nem támadta azokat az intézményeket, amelyeket le akar dönteni; ereje az 
elméletében és nem a gyakorlatban van; keveset tett a forradalmi szellem felébresztése 
érdekében vagy nem irányította e szellemet a forradalom idején különösen támadni kívánt 
viszonyok ellen. Következésképpen ezt a pártot kevésbé ismerik, törekvéseit naponta és 
folyamatosan nem támasztotta alá tettekkel, melyeknek varázsereje elhatolt volna a legtá
volabbi kunyhóig is; az a párt nem kellően hatolt be az emberek tudatába, nem azonosította 
magát az utcai tömegekkel, soha nem találta meg az egyszerű kifejezést egy népszerű 
jelszóban.

Az ilyen párt legaktívabb íróit az olvasók érdemes gondolkodónak tartják, de ők sem a 
hírnevük, sem a képességeik szerint nem a tettek emberei, és azon a napon, amikor a 
tömegek elárasztják az utcákat, majd szívesebben követik azoknak a tanácsát, akik kevésbé 
pontosan fogalmazott elméletekkel rendelkeznek és nincsenek akkora céljaik, de akiket 
jobban ismernek, mert látták őket cselekedni.

Azon a napon, amikor cselekedni kell és az élen kell haladni a forradalom megvalósítása 
érdekében, az emberek arra a pártra fognak hallgatni, amelyik a legtöbb forradalmi propa
gandát fejtette ki, a legtöbb szellemet és merészséget tanúsította. De az a párt, amelyik nem 
merte forradalmi tettekkel erősíteni önmagát az előkészítés időszakában, amelynek nem volt 
elég magával ragadó ereje, hogy az embereknek és csoportoknak az önfeláldozás érzését 
sugallja, az ellenállhatatlan vágyat, hogy eszméiket a gyakorlatba átültessék -  ha ez a vágy 
már korábban létezett, akkor jóval azelőtt tettekben mutatkozott volna meg, hogy az emberek 
csatlakoztak a felkeléshez -, és amelyik nem tudta, miként tegye zászlaját népszerűvé, 
törekvéseit kézzelfoghatóvá és átfogóvá, az ilyen pártnak csupán szerény esélyei lehetnek 
arra, hogy akár programja legkisebb részét is megvalósítsa. A tettek pártjai félre fogják 
taszítani.

Ezeket a dolgokat megtanulhatjuk a forradalmakat megelőző időszakok történelméből. A 
forradalmi burzsoázia tökéletesen értette ezt, s az agitáció semmilyen eszközét sem hanya
golta el annak érdekében, hogy felébressze a lázadás szellemét, amikor a monarchikus 
rendet akarta lerombolni. A XVIII. századi francia paraszt ösztönösen értette, amikor a 
feudális jogok eltörléséről volt szó; és az internacionálé ugyanezen elveknek megfelelően 
cselekedett, amikor a városi munkásság körében igyekezett felébreszteni a lázadás szelle
mét és azt a bérmunkás természetes ellensége, a termelési eszközöket és nyersanyagokat 
monopolizálók ellen akarta fordítani.

(Fordította: Gáthy Vera. A fordítás alapja: Pjotr Kropotkin: The Spirit of Revolt. In: E. 
Capouya-K. Tompkins (eds.): The Essential Kropotkin. New York, Liveright, 1975. 3-9. o.)
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JOSIAH
WARREN AZ ÚJ TÁRSADALOM 

ELEMEI
(Részletek)

A gyakorlati mozgalmakban -  akárhány személy vesz részt is bennük -  első lépésként 
minden egyénnek vagy családfőnek át kell gondolnia aktuális szükségleteit és azt, hogy mit 
tud ezekért cserébe adni; azután mindezt fel kell jegyeznie egy erre a célra rendszeresített 
könyvbe. Tételezzük fel, hogy a könyv egyik oszlopában húsz személy szükségletei szere
pelnek, egy másikban az, amit kínálnak, egy harmadikban pedig az ár, amelyet egy-egy 
személy a munkájáért óránként kér. Ezek lesznek az ügyletek alapadatai.

Aki valamilyen mértékben részt óhajt venni ezekben a gyakorlati ügyekben, e szükséglet
listáról látni fogja, hogy mit tehet. Azonnal nyilvánvaló lesz, hogy a föld nélkülözhetetlen, s 
mielőtt bármilyen más előnyös lépésre sor kerülhetne, már rendelkezni kell vele. Valaki, aki 
áttekinti az együttműködők szükségleteit vagy kívánságait, felismeri ezt az igényt, egyénileg 
felbecsüli és saját kockázatára és saját költségén vásárol vagy másképp megszerez egy 
darab földet a kezdéshez, ezt a szükségleteknek megfelelően felparcellázza és eladja az 
együttműködőknek a végső költségnek megfelelő áron (amely magában foglalja a pénzki
adásokat, valamint a vásárlásba és az eladásba fektetett munkát). Az a különbség, amely 
az ily módon vásárolt és eladott házhely ára és ugyanennek a házhelynek az érték alapján 
megszabott ára között van, magyarázatot ad arra a különbségre, amely a között az állapot 
között áll fenn, amikor mindenkinek van otthona, illetve amikor az emberek fele földönfutó.

Tételezzük fel, hogy minden házhelyet megvesznek és kifizetnek, akik ott fogak lakni. 
Igényük lesz rá, hogy folyamatosan tanácskozzanak egymással tevékenységük összehan
golása érdekében, s ez igényt vagy szükségletet teremt egy gyülekezésre alkalmas helyre. 
Amint ez a szükséglet nyilvánvalóvá válik, elérkezik az ideje, hogy valaki felbecsülje ezt a 
szükségletet és egyénileg magára vállalja egy helyiség biztosítását, amelyért a költségnek 
megfelelő ellenszolgáltatást kap, s ez kielégítő lesz mindenki számára, minthogy meggyő
ződnek róla, hogy igényeiknek a költség a korlátja, s ezt a helyiség fenntartója mindig 
biztosítani tudja, mert mindenki számára megtekinthető nyilvántartást vezet kiadásairól és 
bevételeiről.

Amikor a munka megkezdődik, meg kell kezdődnie az árak becslésének is, és szükség 
lesz forgalmi eszközre. Például ha az, aki rendelkezésre bocsátja a gyűlésekhez a helyiséget, 
száz órányi munkát fordít annak rendben tartására stb., és húszán vannak, akik rend
szeresen vagy többnyire igénybe veszik szolgáltatását, akkor az illetőnek ötórányi egyenér
tékű munka jár mindegyiktől.

Ez forgalmi eszközt igényel, és mondjuk munkakötelezvényt kap az ácstól, a kovácstól, 
a cipésztől, a varrónőtől, a mosónőtől stb., amelyen meghatározott órányit kínálnak fel saját 
munkájukból. A helyiség fenntartója most olyan forgalmi eszközzel rendelkezik, amellyel a 
szóban forgó személyek szolgálatait olyan áron tudja megszerezni, amelyben előre megál
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lapodtak és amelyet előre rögzítettek, s ez elejét veszi minden zavarnak az árakkal kapcso
latban; fizetőeszközeinek hozadéka nem csökken, ha „hiány lépte i” és nem nő „az idővel". 
Évről évre bizonyos meghatározott mennyiségű munkához ju t az általa végzett munkáért, 
ami nem mondható el a világ egyetlen ismert pénzéről sem, s a jövőben sem lesz elmond
ható.

A méltányos kereskedelmi ügyleteknek ebben a stádiumában egy különleges sajátosság 
jelentkezik. Amikor a mosónő nekilát, hogy megállapítsa a maga árát oly módon, hogy 
munkájának nehézségét vagy költségét a többiek munkájához viszonyítja, ki fog derülni, 
hogy az ő ára magasabb az átlagos férfimunkáénál. A mosónőnek természetesen többet 
kell kapnia óránként, mint a házhelyek eladójának vagy a pirulák feltalálójának! Ha ezt 
tagadjuk, tagadjuk az egész felépítmény alapzatát! El kell ismernünk, hogy a legnehezebb 
munkáért jár a legmagasabb jutalom, különben megtagadjuk saját jogainkat, s kioltjuk azt a 
kis fényt, amelyhez jutottunk és mindent visszavetünk a zűrzavarba! Mi az akadálya, hogy 
becsületesen elismerjük és szabadon alkalmazzuk ezt az elvet? Mi volna a végső eredmé
nye, ha következetesen végigvinnénk, s megadnánk mindenkinek azt, amit a méltányosság 
kíván? Az volna az eredmény, hogy mindenkit bőség venne körül, ami békével, szabad
sággal, harmóniával és biztonsággal társulna, s két vagy három órára csökkenne minden 
ember napi munkája.

Minél több fűrészárut, élelmiszert stb. vásárolnak egyszerre, annál alacsonyabbak lesznek 
az árak minden vásárló számára a költségelv következtében, és ezek a megtakarítások, 
valamint a társadalmi rokonszenvek fogják a természetes indítékot kínálni egy társult 
mozgalom számára. De nagy a veszélye, hogy akár ezek az indítékok is idejekorán visznek 
ilyen mozgalmakba sokakat. Nem lehetünk elég óvatosak abban, hogy ne menjünk elébe 
a szükségletnek! Ne hagyjuk, hogy bárki beköltözzön egy méltányossági alapon működő 
faluba, amíg átfogóan fel nem mérte, hogy mekkora szükséglet mutatkozik a munkája iránt 
azon a helyen, és saját maga meg nem győződik róla, hogy fenn tudja-e tartani magát 
egyénileg.

Ha új helyre kívánnak települni, valószínűleg kiderül, hogy szükség lenne egy panzióra, 
amely szállást ad a pioníroknak, amíg felépítik a maguk házát. Ennek nem kell az egész 
társulás ügyévé válnia, elegendő, ha egyetlen egyén, felismerve a szükségletet, a maga 
ügyévé teszi azt, hogy felkínáljon egy ilyen helyet, amely alkalmas az igények kielégítésére, 
miután felderítette, hogy hány személynek lenne szüksége rá, és ezek milyen életmódot 
kedvelnek. Ha ezek a személyek biztosak lehetnek benne, hogy szálláshelyük árának a 
költség fog határt szabni, akkor midegyikük érdekelt lesz abban, hogy csökkentse a 
költséget számára nélkülözhető bútorok kölcsönzésével, s azzal, hogy közöl minden olyas
mit, ami lehetővé teszi a panzió fenntartója számára, hogy előnyösen vásároljon, előnyösen 
szállítsa az élelmiszereket és a nyersanyagokat, és hogy a lehető legkisebb költségen 
szervezze meg a létesítményt, de mindezen műveletek alatt minden egyes személy érdeke 
kifejezetten egyéni érdek lesz. A ház jövendő fenntartója egyénileg dönt a házzal kapcsolatos 
kérdésekben és minden lakó a fenntartóval szerződik, de mivel nem egyesülnek, semmiféle 
többségi szavazásra nem kerülhet sor addig, amíg a lakók nem kerülnek olyan szoros 
kapcsolatba egymással, hogy az egyes egyén már nem tudja egyéni ízlését követni, ha 
mindenki megelégedését már nem lehet biztosítani. Ekkor, és csak ekkor jön el az ideje 
annak, hogy a fenntartó a többség akaratát fogadja el, de az igazgatásra irányuló egyéni 
igényekről ekkor sem szabad lemondania, mert különben minden összezavarodik.

Ha ez bárkitől túl nagy áldozatot követel, a megoldást csak abban lehet keresni, hogy
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kiválik ebből a panzióból és olyan keres, amelyik jobban megfelel az ízlésének vagy egyéni 
szállást talál magának. Ilyen esetekben, mivel nincs egyesülés, amellyel tanácskoznia 
kellene, senkinek nem okoz zavart. Ha a fenntartó ebben a panzióban minden pénz- és 
munkabeli kiadásáról feljegyzést vezet, amelyet a lakók mindig megtekinthetnek, és felosztja 
közöttük a költséget, nem vádolható azzal, hogy saját nyeresége érdekében fösvényen 
igazgatja az intézményt, és az általános harmóniát sem zavarhatja meg az ilyen okból adódó 
közönséges elégedetlenség. Ez a berendezkedés azonban tökéletlen, mert több-kevesebb 
egyesített érdek játszik szerepet benne. A tökéletes forma (eltekintve az árak rögzítésének 
elvén alapulótól) az, ha vannak étkezőházak a városban, ahová mindenki elmehet bármikor 
és minden olyan ételhez hozzájuthat, amely kielégíti egyéni szükségleteit. Ekkor egyéni 
ízlését saját költségén elégíti ki és nincs köze olyan kiadásokhoz, amelyek másokat is 
érintenek, és ezért nincs lehetőség az összeütközésre a felek között.

Meg kell azután állapítani, hogy mennyi munkára van szükség azoknak a dolgoknak az 
előállításához, amelyek feltehetőleg csere tárgyai lesznek. A maga működési területén ez 
mindenki számára természetesen adódik, és ha mindenki közrebocsátja a maga becsléseit 
akár az összejöveteleken, akár úgy, hogy kifüggeszti a közös helyiségben, meglesznek azok 
az adatok, amelyek alapján mindenki eljárhat. Ez a nyílt, napvilágra hozott, szabad össze
hasonlítás természetes módon szabályozza az árakat, s mivel a föld, az összes mesterség, 
művészet és tudomány mindenki számára nyitva áll, minden egyén azonnal elutasíthat egy 
alulfizetett munkát, s ez mindenkit megóv attól, hogy kizsákmányolttá váljon a nem egyenlők 
versenyében.

Ha A úgy gondolja, hogy egy bizonyosfajta kabát elkészítése ötven órát vesz igénybe, B 
viszont ugyanezt harminc órára becsüli, mivel az óránkénti ár és a termék ismert tulajdon
ságai azonosak mindkét esetben, nyilvánvaló, hogy A nem tud üzletet kötni, B viszont ki 
tudja elégíteni a szükségletet. Nyilvánvaló, hogy A becslése nem volt tisztességes, vagy 
pedig a gazdaság egésze szempontjából nincs a megfelelő helyen; ám azonnal áttanulmá
nyozhatja a szükségletek listáját és kiválaszthat valamilyen más tevékenységet, amelyre 
esetleg alkalmasabb. Ha arra jut, hogy cipőt fog készíteni, a következő lépésben tanórákat 
vesz ebből a mesterségből: a kínálatrovathoz fordul és megismeri a cipészek nevét, illetve 
óránkénti árát, elmegy egyikükhöz, megegyezik vele a tanulás ügyében, aztán szerez 
magának egy helyiséget, szerez szerszámokat, elhivatja mesterét, az igénybe vett időnek 
megfelelően megfizeti és cipésszé válik. Kivihetetlen ez az elgondolás? Az új cipész, miután 
kifizette mestere munkáját, saját maga rendelkezik annak hozadékával, plusz saját munká
jáéval, és ha ezeket egyenértékűkért eladja, új mesterségét teljesen önfenntartónak fogja 
találni.

Ugyanezt az eljárást kell követni minden mesterség és szakma esetében -  a kínálatnak a 
kereslethez kell alkalmazkodnia. Mindenkinek, aki akar valamit, folyamatosan nyilvánosság
ra kell hoznia szükségletét egy meghatározott helyen, hogy azok, akik alkalmazást keresnek, 
tudják, hova fordulhatnak, és mit kaphatnak cserébe; és ha valaki nem alkalmas a szükséglet 
valamely részének kielégítésére, kénytelen alkalmassá válni rá, vagy mehet vissza a földre 
és maga elégítheti ki összes szükségletét, és elesik a munkamegosztás és a csere előnyeitől, 
vagy pedig kénytelen olyan javakat előállítani, amelyek külföldön eladhatók.

Elég messzire jutottunk a gyakorlati műveletek terén anélkül, hogy létrejött volna az 
érdekek bármilyen összegződése vagy egysége. Minthogy minden érdek és minden fele
lősség szigorúan egyéni, nincs szükség semmiféle törvénykezésre. Nem merül fel a mes
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terséges szervezet igénye. Mivel nincs igazgatni való közügy, nincs szükség kormányzatra, 
és ezért nincs szükség a természetes szabadság feladására.

Képzeljük most el, hogy létezik egyetlen kis egyesített érdek, és nézzük meg, mik a 
következményei. Tételezzük fel, hogy A és B közösen szerez egy lovat, hogy elfuvarozza 
poggyászukat az új helyre. A ló megbetegszik. A gyógyszert javasol, 6 viszont úgy gondolja, 
hogy a gyógyszer végzetes volna; egyik fél sem képes feladni a saját álláspontját és 
elfogadni a másikét. Ez személyiségükből fakad, tökéletesen természetes és ennélfogva 
kormányozhatatlan. A érveket és tényeket sorakoztat fel álláspontja alátámasztására, B 
szintén. Még mindig eltér a véleményük, a ló pedig egyre betegebb. Mi a teendő? Mindket
tejüktől idegen, hogy a másik véleménye ellenére cselekedjen, s ezért egyik sem tesz 
semmit. Nincs döntési képesség, s a ló egyre rosszabbul van, mi mást tehetnének, felkérnek 
egy harmadikat, hogy cselekedjék mindkettejük érdekében. Erre a harmadikra egyrészt 
rábízzák a ló ügyét, másrészt átadják neki döntési jogukat. Ez a harmadik a kormányzat. 
Nem dönthet kétféleképpen, s vagy A, vagy 6, vagy mindkettő megtelik félelemmel és 
elégedetlen lesz. A zavar átterjed a harmadikra is, s a ló betegségére ráadásul létrejön a 
társadalmi nyavalya is. Ez tehát rossz irány. Másik utat kell választanunk. Fordítsuk vissza 
lépteinket, s nézzük az okokat! A rosszat az érdekek egyesítésében teláljuk meg. Bontsuk 
széf az érdekeket, hagyjuk, hogy a ló legyen A-éegyénileg, ekkor, haalóbeteg.A rendelkezik 
a döntés hatalmával, olyan tanácsot hallgat meg, amilyet jónak lát, s aztán nekifog a ló 
kikúrálásának. Ha a ló megdöglik, A magára vállalja saját döntésének és cselekedetének 
árát, és a társadalmi harmónia zavartalan marad. A tökéletes harmóniához minden érdeknek 
tökéletesen egyéninek kell lennie.

Emellett: tegyük fel, hogy a legélesebb elmék alkotják a törvényeket, szabályokat, rendel
kezéseket, alkotmányokat, vagy az egyesülés bármilyen más okiratát, és ezeket az összes
ség elfogadja. Amint cselekedni kezdenek, úgy fogják találni, hogy az egyezséget, amelyet 
kötöttek, eltérően értelmezik. A nyelvet nem tudjuk egyformán értelmezni, de megegyeztünk 
abban, hogy megegyezünk. Új körülmények merülnek fel, s ezek eltérnek azoktól, amelyeket 
átgondoltunk az egyezségben. Új kisegítő eszközökhöz kell folyamodni -  a kommunikáció 
egyetlen közege a nyelv, és ez többféleképpen értelmezhető ugyanazon a nyelven két 
vagy több értelmezés semlegesíti egymást -  egy kifejezett nézetet félreértenek és helyesbí
tésre szorul a helyesbítésben olyan szavak szerepelnek, amelyek jelentése tágabb vagy 
szőkébb annál, amit a beszélő közölni szándékozott -  ezeket pontosítani kell. A pontosítást 
nem egyformán értelmezik, magyarázatot kíván -  a magyarázatok pontosítást kívánnak, és 
így tovább a végtelenségig. Eltérő vélemények és kisegítő eszközök állnak most rendelke
zésünkre -  ezek mindegyike a zavarnak ugyanazokban az elemeiben osztozik -, minden 
oldalon ellenvélemények születnek -  új kisegítő eszközöket javasolnak -, mindegyiket 
eltérően érthetik és értelmezhetik, mindegyik szükségessé tesz további megszorításokat és 
magyarázatokat igényelnek. Különböző becslések alakulnak ki a legjobb megoldásokról, 
de nézetkülönbség nem lehetséges; mindennek összhangban kell állnia a szervezet vagy 
az egyezség okirataival, amelyek jelentését nem lehet meghatározni. Vélemények, érvek, 
megoldások, érdekek, remények, félelmek, személyek és személyiségek: minden egyetlen 
döbbenetes zűrzavarba olvad össze. Felbomlik a rend, a harmónia viszállyá változik. Miből 
ered mindez? Egyazon nyelv eltérő értelmezéséből, abból, hogy vannak olyan különbségek 
az alkalmazás eseteiben, amelyek tekintetében nem lehet nézeteltérés. Egy mélyenfekvő, 
láthatatlan, megszüntethetetlen, elidegeníthetetlen egyéniség, amely örökké tevékeny, nincs 
alávetve és alávethetetlen, mindig szembeszáll a gondolatok és érzések egységességére
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vagy konformitására vonatkozó követelményekkel. Ismét azt kérdezzük, mi a teendő? Mivel 
sem magunkat, sem az eseményeket nem tudjuk megfosztani természetes egyediségüktől, 
csak egy orvosság van, nevezetesen: el kell kerülni a mesterséges szervezetek szükséges
ségét, amely szükségesség az egyesített érdekek terméke.

A tulajdon, a természetes szabadság és a társadalmi harmónia jogait egy még finomabb 
és még veszélyesebb ellenség is alááshatja, mely a meghatározatlan kötelezettségek 
formájában működik. Ha A kölcsönad S-nek egy kalapácsot, ennek nagy értéke lehet B 
számára, de nem állapodnak meg árban, szomszédi szívességnek tekintik a dolgot, s az 
egyszerű erkölcs szerint „a szomszédoknak segíteniük kell egymást". Másnap A S-hez 
fordul, és kölcsönkéri kedvenc lovát. B szeretné speciálisan idomítani a lovat, és tudja, hogy 
ez nem fog sikerülni, ha rajta kívül mások is használják az állatot. Emellett esetleg maga 
akarja használni, vagy azt akarja, hogy a ló pihenjen, és A nem kínál fel ösztönzésként 
semmiféle ellenszolgáltatást. Nyilván azon az alapon adja elő kívánságát, hogy „a szomszé
doknak segíteniük kell egymást”, és ezen az alapon B elveszíti minden uralmát a lova felett, 
és ugyanezen az alapon minden általa birtokolt, nem eladásra szánt dolog felett, úgyhogy 
a tulajdona fölötti uralom majdnemhogy megsemmisül. Az ok: kötelezettségeink meghatá
rozatlansága. Az orvosság az, hogy jól meghatározottá tesszük kötelezettségeinket. Legyen 
minden tranzakció egyedi, alapuljon saját értékén, és ne legyen egy másikkal összekeverve 
vagy egyesítve. Ha A kölcsönad S-nek egy kalapácsot, és úgy gondolja, hogy ez ér valamit, 
hagyja, hogy B azonnal kifizesse, vagy adjon valamit, ami a kalapács kölcsönadásával 
egyenértékű dolgot képvisel; ha pedig ez a dolog szóra sem érdemes, felejtsék el, ne 
keverjék soha össze az értékével, s ne hivatkozzanak rá későbbi tranzakciókban.

Csak tranzakcióink és azok elemeinek egyedítése révén érhető el, hogy minden polgár 
élvezhesse saját személye, ideje vagy tulajdona feletti jogos hatalmát. Csak ennek az 
eszköznek a segítségével tehetünk különbséget egy önzetlen ajándék vagy egy jótékony, 
illetve együttérzéstől indíttatott cselekedet és egy olyan között, amelyet kalmárszellemű 
meggondolás ösztönzött. Ha egy szál rózsát ajándékozunk egy barátunknak, ez a rokon- 
szenv kifejezésének tekintendő, az erkölcsi kereskedelem egyszerű aktusa, s a megajándé
kozottnak nincs semmiféle kötelezettsége, hogy az aktus által közvetlenül kiváltott termé
szetes érzés kifejezésén túl bármivel viszonozza, de ha valaki a fél vagyonát másnak akarja 
ajándékozni, a megajándékozott nem érezheti úgy, hogy nincs semmiféle jövőbeli kötele
zettsége. Miért? Talán nem is azért, mert a megajándékozottnak értékesebb volt a fél vagyon, 
mint a rózsa, hanem azért, mert többe került.

Minden egyes egyén jogos szabadságának finom tiszteletben tartása és önmagunk 
megőrzésének szükségessége arra figyelmeztet bennünket, hogy az ingyenes kedvezések 
határának a költségét tegyük meg, míg a belső értéket, ami semmibe sem kerül, habozás 
és vonakodás nélkül adhatjuk és fogadhatjuk el. Ezzel megtisztítjuk erkölcsi kereskedelmün
ket attól, hogy kalmárszellemmel vagy önzéssel mocskolódjon be, s a tökéletesség legma
gasabb fokára emeljük.

Feltételezzük, hogy az új premisszáink alapján eddig előrehaladt gyakorlati ügyletek 
szükségessé teszik egy bolt létesítését. Arra senkinek sincs pénze, hogy ellásson egy boltot 
áruval, s az az elv, hogy mindenki korlátlan ura a sajátjának, úgy rémlik, tiltja, hogy 
kölcsönözzenek egymásnak, vagy hogy az egyik a másik kezese legyen. A legharmoniku- 
sabb megoldásnak az látszik, ha a boltos ezektől az ügyletektől függetlenül vesz kölcsön 
pénzt mindaddig, amíg a kölcsön feleslegessé nem válik. A következő legjobb megoldás, 
amely nem tökéletesen harmonikus, de talán nem okoz komoly zavarokat, az, ha a boltos

141



nagyon kis összegeket kölcsönöz az együttműködőktől, s „kérésre fizetendő" elismervé- 
nyeket ad nekik ezekről az összegekről, úgyhogy ha bármelyik bármilyen ok miatt vissza 
kívánja kérni befektetését, ezt bármikor, szó nélkül megteheti. A boltos ezek után azt teszi, 
amit egy szokásos boltos: saját felelősségére és kockázatára megvásárolja azt, amiről úgy 
véli, hogy szükséglet van rá, de megfigyeli, hogy mennyi időt vesz igénybe a vásárlás, és 
visszatérésekor számlát nyit a bolt terhére munkájáról és járulékos kiadásairól; az egyik 
oszlopba a munkát írja, a másikba a pénzt. Ezután meggondolja, hogy hány százalék fedezi 
feltehetőleg ezeket és az ügylet többi járulékos költségét, dönt, és amennyire lehetséges, 
nyilvánosságra hozza döntését, fenntartva magának azt a jogot, hogy a döntést megváltoz
tassa, ha szükségesnek tartja. Tételezzük fel, hogy ez 6% a pénznél és tizenöt perc munka 
minden dollárnyi árunál, ami magában foglalja az utazás, a vásárlás, a biztosítás, a veszte
ségek, a szállítás stb. költségeit és a bolt fenntartásával összefüggő munkákat, az áru 
kiadását kivéve. Amikor az árukat kirakja a polcokra, az alapáron kívül ezeket a pluszköltsé
geket is feltünteti, s úgy helyez el mindent, hogy a vásárlók megvizsgálhassák és azonnal 
tudják az árat anélkül, hogy a boltos idejét és figyelmét kellene rabolniuk. De amikor a boltos 
kiadja az árukat, minden egyes esetben hozzászámolja ehhez szükséges munkáját a rászánt 
időnek megfelelően, amit egy óra mér. Ez a megoldás egy csapásra megszünteti az árak 
körüli összevisszaságot és alkudozást, ami a jelenlegi rendszeren olyan visszataszító, de 
attól mégis elválaszthatatlan. Talán ha a jelenlegi rendszerből adódó szokások eltűnnek, a 
boltos idejét átalányban is kiegyenlíthetik a vevők, de amíg az egyik ember nagy tételben 
szerzi be szükségleteit, a másik kicsiben, amíg az egyik egy óra hosszat is feltartja alkudo
zásaival, a másik viszont gyorsabb, szükségesnek látszik, hogy az egyik természetes 
előnyhöz jusson jobb gyakorlata miatt, a másik pedig saját költségére engedje szabadjára 
rossz szokásait.

Amikor a boltos fizetséget kap javaiért és munkájáért, vásárlói szeme láttára feljegyzést 
készít ezekről a bevételekről valamilyen gyors és egyszerű módszerrel, és ez a feljegyzés 
feltünteti a kapott összeget -  legyen ez mondjuk 6% pénzben és egy bizonyos százalék 
munkában. Mondjuk, minden egy dollár értékű cikk esetében tíz font búza megy el a 
kiadások kifizetésére, s ha ezeknek a kiadásoknak a számláját összehasonlítjuk a befizeté
sekével, kiderül, hogy a boltos többet vagy kevesebbet kap-e munkájának egyenértékénél 
-  ha többet, akkor talán csökkenti, ha kevesebbet, kénytelen növelni a százalékot. Ezt 
teljesen harmonikusan teheti, ha a vásárlók tudhatják, hogy a dolog szükséges, márpedig 
tudhatják, ha a vásárlások számláinak dokumentumai szokás szerint ki vannak téve az 
asztalra a nyilvános gyűléseken vagy bármilyen más módon nyilvánosak.

Mindezekben az ügyletekben a boltos teljes egészében egyénként cselekszik. Ha tanács
ra van szüksége, azokhoz fordul, akikről feltételezi, hogy a legalkalmasabbak a tanács
adásra. Ha bármilyen kérdésben az összesség véleményére kíváncsi, megkérdezheti véle
ményüket a nyilvános gyűlésen, de ha így tesz is, nem engedi, hogy a közvélemény saját 
egyéni elképzelései fölé kerekedjen, hanem annyit vesz tekintetbe az ő véleményükből és 
kívánságaikból, amennyit jónak lát, s saját egyéni döntése szerint cselekszik ásóját kocká
zatára, és akkor minden harmonikus.

Ugyanígy működtethető a kézműipar és minden más tevékenység is. Ha minden egyén 
szabadon dönthet bármilyen befektetésről vagy bármilyen befektetés elkerüléséről, arról, 
hogy ekkora vagy akkora összeget ruház be saját elképzelésének megfelelően minden 
egyes esetben, és az összeg olyan csekély, hogy a kockázat nem háborítja a tulajdonos 
békéjét, s ha bármikor szó nélkül vagy bizonyos feltételek mellett visszavonhatja befekteté
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sét, akkoriéi lehet használni egy másik embertulajdonát a közösség érdekében az általános 
harmónia különösebb sérelme nélkül, feltéve, hogy mindenki számára világos, hogy az 
eszközöket azokra a célokra használják, amelyekre használni szándékozták őket, méghozzá 
a költségelv alapján. Ennyi összekapcsolt érdek talán nem lehet tökéletesen harmonikus, 
de az alkalmi diszharmóniák figyelmeztetnek rá, hogy az elv rossz, ha viszont -  mint a zene 
diszharmóniái -  nem túl gyakoriak és mértéktelenek, a kontraszt révén még jobban elősegítik 
az általános harmóniát.

GÉPI FELSZERELÉS MŰKÖDÉSE

Ha egy személy nem rendelkezik elég fölösleges eszközzel ahhoz, hogy gépi felszerelést 
szerezzen be egy bizonyos tevékenységhez, mindenkinek egyformán érdeke, hogy hozzá
járuljon a beszerzéshez, feltéve, hogy mindenki biztos benne, hogy termékeihez a költsé
gükért jut majd hozzá, de ha a termékek árának nincs korlátja, akkor nincs ilyen együttmű
ködésre késztető érdek. A költségeket a gépi berendezés használata és a járulékos kiadá
sok, valamint a kezelésére fordított munka alkotja. A gép tulajdonosa a puszta tulajdonlásért 
nem kap semmit, de a gép elhasználódása arányában kap, végül, mire a berendezés elkopik, 
visszakapja egész eredeti befektetését, s a tőkekölcsözéssel, s annak visszaszerzésével 
kapcsolatos munkájának egyenértékét. Ennek az elvnek köszönhetően a gépi berendezés 
munkamegtakarító képességének előnyei az egész közösségben egyenletesen oszlanak 
meg. Senki sem jut előnyökhöz más rovására. Akik elveszítik miatta a munkájukat, könnyen 
és kényelmesen megélnek, amíg kitanulnak valami új mesterséget, hiszen a föld és az 
összes művészet, mesterség és szakma nyitva áll előttük. így nemcsak hogy nem éri őket 
kár, de előnyökhöz jutnak azoknak az új találmányoknak a révén, amelyeknek a hasznából 
ők is részesülnek, miközben váltanak és segítenek csökkenteni a még kézzel elvégzendő 
munkákat; és ezzel nem csökkentik annak jutalmát, mivel a költség az ár korlátja. Akik ezeket 
a munkákat végzik, azok számára most keves^.ib a munkalehetőség, de mivel részesülnek 
a gépi berendezésből származó természetes gazdagságban, arányosan kisebb szükségük 
is lesz munkalehetőségekre, más szóval: munkájuk terhe a gépi berendezés bevezetésével 
arányosan csökken. így, minthogy az ár határa a költség, megoldódik a gépi berendezés 
és a munka ellentéte. [...]

Ha kellőképpen figyelembe vesszük az emberek ízlésének stb. az egyediségét, ebből 
következik, hogy a szállodákat olyan embereknek kellene elfoglalniuk, akik a legmegfelelőb
bek egymás számára; így a gyerekek csakúgy, mint szüleik, kényelmesebben érezhetnék 
magukat, mivel nem lennének olyan szorosan összezárva a szüleikkel, mint ahogy egy 
panzióban. A kapcsolat máris túlságosan szoros bármelyik kényelme szempontjából, még 
a magáncsaládok esetében is. A szétválás segíti elő igazán mindkét fél boldogságát, s ebből 
természetesen következik, hogy a gyerekek igényeinek és foglalatosságainak megfelelő 
hotelekre lenne szükség. Láttam olyan óvodákat, ahol egyetlen nő foglalkozott húsz két
évesnél fiatalabb gyermekkel; a gyermekek maguk szórakoztatták egymást, magukra vál
lalták a legtöbb terhüket, s ez jóval több előnnyel járt számukra, mint amennyit a legjobb 
anyáktól kaphattak volna, és így körülbelül tizenöt anya felszabadult házimunkájának leg- 
rabszolgaibb része alól. És ha egyének alapítanának és vezetnének ilyen intézményeket 
egyéni felelősség (nem pedig egyesített felelősség) és a költségelv alapján, minden anya 
és apa, valamint minden család minden tagja mélységesen érdekelt volna abban, hogy
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elősegítse ezeknek az intézményeknek a kényelmét, csökkentse költségeit és hasznot 
húzzon belőlük. Ahelyett a visszataszító folyamat helyett, amelyben afölött törvénykeznek, 
hogy helyt tud-e állni ez vagy az a személy az ilyen helyzetekben, ami az egyesülés esetében 
válik szükségessé, minden egyén, aki úgy gondolja magáról, hogy ki tudja elégíteni ezt a 
szükségletet, javaslatokat tehet, dönteni pedig az döntene, hogy tud-e pártfogókat szerezni. 
Ez teljesen egyedi eljárás volna: nem lenne szükség törvényekre, kormányokra vagy 
törvényhozásra, megtennék az összecsengő érdekek. Minden anya maga dönthetné el, 
hogy elküldi-e a gyermekét vagy nem, aszerint, hogy egyénileg hogyan ítéli meg a javasolt 
felügyelőt, a berendezést és a körülményeket. Ez tehát békés folyamat lenne, míg ha egy 
kormány vagy törvény vagy közvélemény minden anyától megkövetelné, hogy a maga 
helyeslésétől függetlenül küldje el a gyermekét, arra kellene számítanunk, amit az egyesülés 
esetében mindig tapasztalunk: ellenállásra, diszharmóniára és kudarcra. Az egyén „termé
szettől fogva önmaga mértéke”, és ha el akarjuk érni céljainkat, ezt sohasem szabad 
figyelmen kívül hagynunk vagy semmibe vennünk.

(1846)

(Fordította: Pap Mária. A fordítás alapja: Josiah Warren: The Elements of New Society. In: L. 
Krimerman-L. Perry (eds.): Patterns of Anarchy. New York, Garden City, 1966. 313-323. o.)
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LYSANDER
SPOONER A KORMÁNY NEM 

NYUGSZIK
KÖZMEGEGYEZÉSEN
(Részletek)

Az árulás kérdése különbözik a rabszolgaságétól, de ugyanaz lenne, ha rabszolga államok 
helyett szabad államok szakadtak volna el.

Az Észak a háborút nem a rabszolgák felszabadításáért vívta, hanem az alkotmányt 
mindig eltorzító és megszegő kormány továbbra is szolgaságban akarta tartani a rabszol
gákat, különösen, ha ezzel ráveheti a rabszolgatartókat, hogy maradjanak meg az Unión 
belül.

Az elv, amelynek alapján Észak a háborút vívta, egyszerűen a következő: az embereket 
jogosan lehet kényszeríteni, hogy vessék alá magukat és támogassanak egy olyan kor
mányt, amit nem akarnak, és ha ellenállnak, áruló és bűnöző lesz belőlük.

Ennél aligha található nyilvánvalóbban hamis vagy a politikai szabadságra nézve végze
tesebb elv. A harctéren mégis győzedelmeskedett és láthatóan megszilárdult. De ha valóban 
megszilárdul, akkor a rabszolgák száma, ahelyett hogy a háború lecsökkentette volna, óriási 
mértékben megnő, mert rabszolga az, akit így alávetnek egy általa nem kívánt kormánynak. 
És elvben nincs különbség, legfeljebb csak mérték tekintetében a politikai és a személyi 
rabszolgaság között. Az előző az utóbbinál semmivel sem kevésbé tagadja meg az ember 
jogát, hogy rendelkezzen önmaga és munkája gyümölcse fölött; azt jelenti, hogy mások 
birtokolhatják, saját céljaikra és tetszésükre rendelkezhetnek fölötte és tulajdona fölött.

A háború előtt legalább elméletben, ha gyakorlatban nem is, de el lehetett mondani, hogy 
szabad kormányunk volt, amely közmegegyezésen nyugodott. De ma már erről szó sem 
lehet, ha visszavonhatatlanul megszilárdul az elv, amelynek alapján az Észak a háborút vívta.

Ha az az elv nem alkotmányos elv, ezt tudni kell. De ha alkotmányos elv, akkor az 
alkotmányt azonnal meg kell buktatni. [...]

Az Észak tehát gyakorlatilag ezt mondta a világnak: addig rendjén való volt közmeg
egyezésről locsogni, amíg meg nem szabadultunk az Angliához fűződő kapcsolattól és nem 
sikerült a szétszórt és féltékeny embereket a nagy nemzeti unióhoz csábítanunk, de miután 
ezeket a célokat elértük és megszilárdult az Észak hatalma, elégséges annyit mondanunk, 
mint minden más kormánynak, hogy a hatalmunk a jogunk. [...]

[...] A többség mint olyan, nem az igazság garanciája. Ugyanolyan a természetű embe
rekből áll, mint a kisebbség és legalább annyira, ha nem jobban hajlamosak, mert meré
szebbek, a kapzsiságra, a zsarnokságra és az elvtelenségre, ha hatalmat bíznak rájuk. Nincs 
tehát semmi ok arra, hogy az ember miért tartsa fenn vagy vesse alá magát inkább a többség, 
mint a kisebbség uralmának. Az igazság kérdéseinek eldöntésében semmi jogon nem lehet 
figyelembe venni a többséget és a kisebbséget. És a kormányzati kérdésekben mindenfajta 
róluk ejtett szó képtelenség. Tökfilkó minden ember, aki azért egyesül másokkal, hogy 
bármilyen kormányt vagy törvényt fenntartson, kivéve, ha valamennyien egyetértenek vele.
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És semmi más, csak az erőszak és a fortély kényszerítheti az embereket, hogy bármi mást 
fenntartsanak. Ha azt mondjuk, hogy a többségnek mint olyannak joga van uralkodni a 
kisebbség fölött, akkor azt állítjuk, hogy a kisebbségnek egyáltalán nincsenek jogai, csak 
azok, amiket a többség megenged nekik.

[...] Nem lehetetlen, hogy a legrosszabb kormányok közül sok, vagy a legtöbb idővel 
élvezi a többség támogatását, noha eredetileg csak kevesek teremtették meg erőszakkal. 
Ez a többség azonban nagyrészt a lakosság legostobább, legbabonásabb, leggyávább, 
függő, szolgalelkű és korrupt részeiből áll, olyanokból, akiket lenyűgözött a hatalom, az 
intelligencia, a gazdagság és az arrogancia, olyanokból, akiket félrevezettek a kísértések, 
akiket a kormányt valóban alkotó kevesek csábítása korrumpált. Ilyen többség található a 
föld országainak felében vagy talán kilenctizedében. Vajon mit bizonyítanak? Semmit, csak 
azoknak a kormányoknak a zsarnokságát és korrupcióját, amelyek a nép ekkora részét a 
tudatlanság, a szolgaság, a lealacsonyodás és a korrupció mai állapotába süllyesztették, 
egy olyan tudatlanságba, szolgaságba, lealacsonyodásba és korrupcióba, amelyet a leg
jobban az az egyszerű tény illusztrál, hogy az emberek azt a kormányt tartják fenn, amelyik 
ennyire elnyomja, lealacsonyítja és korrumpálja őket. Semmit sem tesznek annak érdeké
ben, hogy bizonyítsák a kormányok legitimitását, vagy hogy azoknak kellene fenntartani, sőt 
elviselni, akik értik a valódi természetét. Az a puszta tény tehát, hogy a kormányt véletlenül 
a többség tartja fenn, önmagában semmi olyat nem bizonyít, ami bizonyításra szorul ahhoz, 
hogy tudjuk, fenn kell-e tartani, vagy sem. [...]

A nehézséget nem hárítjuk el, ha azt mondjuk, hogy a nemzet egészét ellenőrző kormány 
létesítéséhez és fenntartásához elégséges a nemzet legerősebb vagy legnépesebb pártjá
nak egyetértése. Még mindig ott a kérdés, hogy hogyan keletkezik a „nemzetnek” nevezet 
valami? Vajon a nagy területeken szétszórtan élő emberek millióiból, akik természettől fogva 
rendelkeznek egyéni szabadsággal, akik a természet törvényeiből kifolyólag sem egyetlen 
embert, sem testületet nem tekintenek uruknak, akiket a természet törvénye feljogosított, 
hogy a maguk módján keressék a boldogságukat, hogy saját magukkal és a tulajdonukkal 
azt tegyenek, amit akarnak mindaddig, amíg nem sértik mások ugyanolyan egyéni szabad
ságát, és e törvény jóvoltából védelmezhetik saját jogaikat és ellensúlyozhatják az őket ért 
sérelmeket, segítségére siethetnek embertársaiknak, akik valamilyen igazságtalanságtól 
szenvednek -  ezekből a milliókból először ishogyan lesz nemzet? Hogyan lehet megfosztani 
mindegyiket Isten adta jogaitól és addig soha nem látott emberekkel egy tömegbe tömöríteni, 
összepréselni, egységesíteni és mindezt megszilárdítani, olyan emberekkel, akikkel nincs 
kapcsolata, és akiknek a legtöbbjével szemben nem érez mást, csak félelmet, gyűlöletet 
vagy megvetést? Hogyan válik hozzá hasonló emberek alávetettjévé, akiknek természettől 
fogva nem volt felette hatalmuk, de akik most megparancsolják, hogy mit tegyen és mit nem 
szabad tennie, mintha csak uralkodnának fölötte; ő pedig az alattvalójuk lenne, aki előtt a 
jogok és kötelességek egyetlen mércéje az uralkodó akarata és érdeke és aki a vagyonel
kobzás, a bebörtönzés és a halál fenyegetésével kényszeríti engedelmességre?

Ez nyilvánvalóan az erőszak vagy a fortély vagy mindkettő műve. [...]
Ismét felmerül a kérdés: mit jelent a közmegegyezésen nyugvó kormány?
Nyilvánvalóan egyetlen dolog (nem beszélve másokról) benne van a közmegegyezésen 

alapuló kormány eszméjében: nevezetesen minden olyan ember külön, egyéni egyetértése, 
akitől elvárják, hogy adóval vagy személyes szolgálattal járuljon hozzá a kormány fenntartá
sához. Mindezt szükségképpen jelenti vagy nem jelent semmit, ugyanis az egyik ember 
egyetértésére ugyanannyira szükség van, mint a másikéra. Például ha A azt állítja, hogy
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szükség van a hozzájárulására a kormány felállításához vagy fenntartásához, ezzel szük
ségképpen elismeri, hogy B és mindenki más hozzájárulására ugyanannyira szükség van, 
mert B és mindenki más jogai ugyanolyanok, mint az <5 jogai. Másfelől viszont ha tagadja, 
hogy szükség van B vagy bárki más egyetértésére, akkor szükségképpen elismeri, hogy 
sem az ő, sem mások hozzájárulása nem szükséges és a kormánynak egyáltalán nem kell 
közmegegyezésen nyugodnia.

Nincs tehát más alternatíva, mint azt mondani, hogy vagy szükség van minden egyes 
ember egyetértésére, akitől elvárják, hogy bármilyen módon támogassa a kormányt, vagy 
nincs szükség senkinek a hozzájárulására.

Világos, hogy az árulás eszméjéhez nélkülözhetetlen az egyéni hozzájárulás. Ugyanis aki 
soha nem járult hozzá és nem értett egyet a kormány támogatásával, az nem szószegő, ha 
nem támogatja azt. És ha hadat visel ellene, azt nyílt ellenségként teszi, nem pedig 
szembeforduló, áruló barátként.

Szükségképpen vagy mindez, vagy semmi sem volt benne az 1776-os Nyilatkozatban. 
Ha közmegegyezés, akkor bejelentett szükségessége hárommillió ember érdekében egész
séges alapelv volt, akkor ugyanúgy egészséges volt három vagy akár egyetlen ember 
számára is. Ha az elv egészséges volt a különböző földrészeken élő emberek számára, 
akkor az egyes farmokon vagy házakban élők számára is az.

Mi több, csak a saját nevünkben cselekvő egyének és nem szervezett kormányok 
tagjaiként nyilatkozott hárommilió ember úgy, hogy a kormány támogatásához szükséges 
a hozzájárulása, és egyidejűleg kinyilatkoztatta, hogy nem kívánja támogatni a brit koronát. 
A gyarmatokon akkoriban létező kormányoknak mint olyanoknak nem volt alkotmányos 
joguk kinyilvánítani Anglia és Amerika különválását. Ellenkezőleg, ezeket a kormányokat 
mint olyanokat a brit korona által kibocsátott charták alapján szervezték és a koronának 
hűséggel tartoztak. Természetesen az angol király soha nem hatalmazta fel és nem adott 
alkotmányos jogokat ezeknek a kormányoknak mint olyanoknak, hogy felmentsék a népet 
a neki járó hűség alól. Ilyen értelemben tehát a gyarmati törvényhozások forradalmárként 
cselekedtek, de csak mint egyéni forradalmárok csoportja, és nem mint alkotmányos 
törvényhozás. És Philadelphiában összegyűlt képviselőik, akik először deklarálták a függet
lenséget, a kor alkotmányjoga szemében csupán forradalmárok bizottsága voltak, és 
semmilyen értelemben nem alkotmányos hatóság vagy annak képviselői.

A törvény szemében csupán a maguk nevében cselekvő természetes jogaikat gyakorló 
egyének összességéből álló nép járult hozzá és erősítette meg a Nyilatkozatot.

És megint csak a természetes jogait gyakorló egyének összessége forradalmasította a 
helyi kormányzat alkotmányos jellegét (hogy kizárja a Nagy-Britanniához fűződő hűség 
eszméjét), csak annyira és akkor változtatva meg a formákat, amikor azt a szükség megkö
vetelte.

Az egész forradalmat mint olyat tehát a külön-külön cselekvő egyénekből álló nép vívta 
meg, a természetes jogaikat gyakorolták és nem a kormányuk gyakorolt alkotmányos 
jogokat.

így tehát valamennyien egyénekként és csak a saját nevükben cselekvő egyénekként 
nyilvánították ki, hogy bármilyen állam megteremtéséhez és fenntartásához, amely azután 
jogosan szólíthatja fel őket, hogy támogassák, szükség van az egyéni hozzájárulásukra, 
hiszen mindenki csak a saját maga nevében fejezheti ki egyetértését.

Hasonlóképpen, mindenki a maga nevében jelentette ki, hogy kizárólag a saját akarata, 
szándéka és döntése az egyetlen forrás, amelynek alapján eldönti, hogy képes-e tovább
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azon kormány alatt élni, amely alatt mindig is élt. Ha minden egyes egyén cselekedete 
érvényes és jogos volt akkor, amikor oly sok társa akadt, akkor a természetes igazság és 
jog szempontjából ugyanolyan érvényes és jogos lenne az is, ha ezt a lépést teljesen egyedül 
teszi meg. Ugyanolyan természetes joga van arra, hogy fegyvert ragadjon egyetlen adósze
dő ellen, hogy megvédje a vagyonát, mintha hárommillió másik társaságában fogna fegy
vert, hogy védelmezzék valamennyiük vagyonát az adószedők hadseregével szemben.

így az egész forradalom az egyénhez fordult, érvényesítette és elméletileg megteremtette 
minden egyes személy jogát, hogy saját akaratából mentesítse magát annak a kormánynak 
a támogatásától, amely alatt egész életében élt. És ezt az elvet nemcsak ezeknek az 
embereknek, vagy ennek a kornak az esetében, vagy csupán az akkor létező kormány 
tekintetében érvényesített, hanem az ember minden időben, minden körülmények között 
érvényes jogává tette. [...]

Továbbá: azok, akik eredetileg egyetértettek az alkotmánnyal, ezzel nem köthettek meg 
senkit az utánuk jövők közül. Senki más, csak a maguk számára köthettek szerződést. Nem 
volt több természetes joguk vagy hatalmuk az elkövetkező generációkat megkötő politikai 
szerződések kötésére, mint amennyi az őket kötelező házassági vagy üzleti szerződések 
megkötéséhez volt.

És van tovább is. Még azok is, akik az alkotmány elfogadására szavaztak, nem megha
tározott időre kötelezték el magukat, mivel az alkotmány konkrét időt nem említett, amely 
alatt a társulást fenn kell tartani. így az elkötelezettség pusztán tetszőleges időtartamra szólt 
már az eredeti felek között is. Ha lehetséges, még kevésbé volt tetszőleges időtartamú 
önkéntes társulásnál több az egymást követő generációk között, akik még annyit sem tettek, 
mint apáik, akik legalább külső formalitással elfogadták, vagy esküt tettek, hogy támogatják. 
Akik úgy kívánták, és ahol az államok megengedték a szavazást, ott eleget tettek azzal, ha 
megszavazták az adókat (és törvénytelenül, erőszakkal kifacsarták másokból az adót), és 
ezzel egy ideig biztosították a kormány működőképességét. Mindezt az alkotmány szerint 
önként tették és azért, mert érdekükben állt vagy így kívánták, és nem azért, mert vállalták 
vagy mert kötelező. Minden embernek vagy emberek bármilyen létszámú csoportjának 
bármikor csorbítatlan joga volt megtagadni a további támogatást, és a támogatás megvo
nása ellen jogosan senki sem léphetett fel.

E következtetéseket nem lehet kikerülni, ha azt mondjuk, hogy az alkotmányt a nép 
fogadta el, egyének és nem az államok mint államok. Másfelől viszont, ha azt mondjuk, hogy 
elfogadása állami tett volt, az államok cselekedete, ebből szükségképpen következik, hogy 
joguk volt a tetszés szerinti elszakadáshoz, mivel nem meghatározott időre társultak.

A támogatást tehát akár egyének, akár államok adták, legfeljebb arra az időre szólt, és 
nem jelentett elkötelezettséget a jövőre nézve. Valójában egyének esetében a szavazatuk 
még ideiglenesen sem tekinthető hozzájárulásuk bizonyítékának. Ellenkezőleg, figyelembe 
kell venni, hogyha soha nem kérdezik meg az emberektől, egyetértenek-e, akkor olyan 
kormány veszi őket körül, amelynek nem tudnak ellenállni, a kormány súlyos büntetések 
terhe mellett kényszeríti őket, hogy fizessenek pénzt, teljesítsenek szolgálatokat és mondja
nak le természetes jogaik nagy részéről. Az ember ilyenkor látja, hogy a szavazatokkal 
mások zsarnokoskodnak fölötte. Azt is látja, hogy ha ő maga is él a szavazás eszközével, 
akkor van némi lehetősége arra, hogy megszabaduljon mások zsarnokságától és őket vesse 
a saját zsarnoksága alá. Röviden a saját hozzájárulása nélkül olyan helyzetben találja magát, 
hogyha szavaz, esetleg ő lesz az úr, és ha nem szavaz, akkor szükségképpen rabszolga 
lesz belőle. És e két lehetőségen kívül nincs más választása. Önvédelemből az elsőt

148



választja. Hasonló a helyzete ahhoz az emberhez, akit harcra kényszerítettek és vagy 
másokat öl meg, vagy őt pusztítják el. Azért, mert a saját élete megmentése érdekében 
igyekszik elvenni ellenfelei életét, még nem vonhatjuk le a következtetést, hogy a csatát ő 
akarta. A szavazócédulákkal -  amelyek csupán a puskagolyót helyettesítik -  vívott küzdel
meket sem, hiszen azért, mert a szavazócédula használata az egyetlen lehetőség, hogy az 
ember megmentse önmagát, még nem vonhatjuk le azt a következtetést, hogy a küzdelmet 
önként vállalta, hogy másokkal szemben önként feltette összes természetes jogát, hogy a 
számok puszta ereje révén vagy nyerjen, vagy veszítsen. Ellenkezőleg, vegyük figyelembe, 
hogy abban a nehéz helyzetben, ahová mások kényszerítették, és amelyben nincs más 
lehetősége az önvédelemre, szükségképpen fogja használni azt, ami még számára meg
maradt.

A világ legnyomorultabb emberei a legelnyomóbb rendszer alatt is bizonyára használnák 
a szavazócédulát, ha erre módjuk, és ha remélhetnénk, hogy általa javíthatnak sorsukon. 
Ebből azonban nem lenne jogos levonni azt a következtetést, hogy önként teremtették meg 
az őket összezúzó kormányt, vagy valaha is támogatták a létezését.

Ezért, ha valaki az Egyesült Államok alkotmánya alapján szavaz, az még nem bizonyíték 
arra, hogy valaha akár csak ideiglenesen is szabadon egyetértett az alkotmánnyal. Követ
kezésképpen nincs bizonyítékunk arra, hogy az Egyesült Államok lakosságának bármilyen 
jelentős része vagy éppen a tényleges szavazók valaha akár csak ideiglenesen is önként 
hozzájárultak volna az alkotmányhoz. És mindaddig nem is lesz ilyen bizonyítékunk, amíg 
minden ember nem tudja szabadon a hozzájárulását adni vagy azt megvonni anélkül, hogy 
ezzel önmagát vagy a tulajdonát sérelemnek vagy mások túlkapásainak tegye ki. [...]

A szabad kormány egyik elengedhetetlen feltétele, hogy teljes egészében önkéntes 
támogatáson nyugodjon. Ha viszont többé-kevésbé kényszeríti az embereket, hogy támo
gassák, ez bizonyítja, hogy a kormány nem szabad. A világ legrosszabb és legzsarnokibb 
kormányai is annyira szabadok, amilyen arányban -  akár kevés ez, akár sok -  a lakosságot 
kényszeríteni tudják, hogy akaratuk ellenére támogassák a kormányt. E tekintetben a 
kormány olyan, mint az egyház vagy bármilyen más intézmény. Nincs semmilyen más 
kritérium, amelynek segítségével eldönthető, hogy szabad-e vagy sem, mint az, hogy 
kizárólag az önkéntes támogatástól függ-e.

E tekintetben nincs középút. Az „egyetértés nélküli adózás” vagy rablás, vagy nem az. 
Ha nem az, akkor akiknek csak tetszik, bármikor összeállhatnak és kormánynak nevezhetik 
magukat, abszolút hatalomra tehetnek szert a náluk gyengébbek fölött, tetszés szerint 
kifoszthatják őket, és ha ellenállnak, meg is ölhetik őket. Másfelől viszont, ha az „egyetértés 
nélküli adózás rablás", akkor ebből szükségképpen következik, hogy mindazok, akiket 
hozzájárulásuk nélkül megadóztatnak, ugyanolyan természetes jogon védhetik meg a 
tulajdonukat az adószedővel, mint az útonállóval szemben.

(1867)

(Fordította: Gáthy Vera. A fordítás alapja: Lysander Spooner: The Government Does Not 
Rest on Consent. In: L. Krimermann-L. Perry (eds): Patterns of Anarchy. New York, Garden 
City, 1966. 243-250. o.)
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TUCKER ÁLLAMSZOCIALIZMUS 

ÉS ANARCHIZMUS

TALÁLKOZÁSI ÉS ELÁGAZÁSI PONTOK1

Tán sohasem volt még eszme, mely oly jelentőségre tett volna szert -  akár híveinek számát, 
akár hatókörét tekintve -  mint a modern szocializmus, és amelyet ugyanakkor oly kevéssé 
értettek meg s oly igen félreértettek nemcsak ellenfelei és az iránta közömbösek, hanem a 
rokonszenvezők, sőt híveinek sokasága is. Ez a szerencsétlen és igen veszélyes körülmény 
részben annak köszönhető, hogy azok az emberi viszonyok, amiket e mozgalom -  ha egy 
ilyen kaotikus valami egyáltalán mozgalomnak nevezhető -  meg akar változtatni, nemcsak 
egy meghatározott osztályt vagy osztályokat érintenek, hanem gyakorlatilag az egész 
emberiséget; részben annak, hogy ezek a viszonyok mérhetetlenül összetettebbek és 
sokszínűbbek, mint azok, melyek megváltoztatását eddig a reformok feladatuknak tekintet
ték; végül pedig annak tudható be, hogy a nagy társadalomformáló erőket, a tudást és a 
híráramlás csatornáit szinte kizárólagosan oly csoportok tartják kezükben, kiknek közvetlen 
anyagi érdekei kibékíthetetlen ellentétben állanak a szocializmus fő követelésével, vagyis 
hogy munkájával végre mindenki maga rendelkezzék.

A szocialisztikus erők szélsőséges szárnyainak vezetői, s talán még a pénzfejedelmek 
közül néhányan az egyedüliek, akikről elmondható, hogy akárcsak megközelítőleg fölfogták 
a szocializmus jelentőségét, elveit és céljait. Nagy divattá vált újabban a szónokok, egyetemi 
tanárok és az írásaikat oldalszámra mérők körében az e témával való foglalkozás, s 
munkájukkal jórészt nem értek el mást, minthogy fölkeltették az avatott ítészek gúnyolódását 
s szánakozását. Hogy a szocialisztikus nézetek sokaságában középutat választók nagyjai 
nem igazán értik, mit is akarnak ők valójában az elfoglalt helyzetüknél fogva, az magától 
értetődik. Ha mégis megértették; ha következetesen és logikusan gondolkodtak, ha azok 
voltak, amit a franciák konzekvens személyiségnek neveznek, akkor érvelésük logikája már 
régóta valamelyik szélsőséges szárnyhoz sodorta őket.

Meglehetősen különös, hogy a hatalmas hadsereg két szárnya -  bár egységesek köve
telésükben, hogy, mint azt már korábban említettük, munkájával mindenki maga rendelkez
zék -  a politikai cselekvés alapelveit és az elérendő célok megvalósítási módjait tekintve 
ádázabb ellenfelei egymásnak, mint bármelyikük a közös ellenségnek -  a fennálló társadalmi 
rendnek.

A két szárny két elvet követ, mely elvek szembenállásának története szinte egyidejű az 
emberiség történetével. A középutas pártok, a fennálló rend támogatóit is beleértve, a két 
szélsőség közötti kompromisszumot választották. így hát világos, hogy minden, a fennálló 
renddel szembeforduló megfontolt és mélyről fakadó ellenzékiség e két szélsőség egyikéből 
ered, mivel bármi, amit más szellemi forrás táplál, csak afféle felületi változtatások híve lehet, 
s mint ilyen, teljességgel képtelen arra, hogy olyan fokú figyelmet és érdeklődést keltsen fel 
maga iránt, mint amilyet korunk a modern szocializmus eszméjének szentel.
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A két elv, amiről beszéltünk, az autoritás és a szabadság, a szocialista gondolatot valló 
két iskola pedig -  melyek tisztán, a maga valóságában képviselik az egyik, illetve a másik 
elvet -  az államszocializmus és az anarchizmus. Aki tudja, mi e két iskola célja, és hogy 
hogyan akarják azt elérni, az érti a szocialista mozgalmat. Hiszen, ahogy a mondás tartja, 
vagy víz, vagy bor -  vagy államszocializmus, vagy anarchizmus. A szocialisztikus erők 
magjából két áramlat ered, az egyik bal, a másik jobb felé hajlik. Amennyiben a szocializmus 
győzne, könnyen lehetséges, hogy miután a két ág elkülönülése teljessé válik és a fennálló 
rend szétmorzsolódik a két tábor között, eljön a végső és engesztelhetetlen leszámolás ideje. 
És ekkor minden „napi nyolcórás” , minden szakszervezeti aktivista, mindenki, aki a munka 
lovagja, a földállamosítás harcosa és minden „greenbacker"* vagyis mindenki, aki tagja a 
munka hatalmas hadseregét alkotó ezer és ezer harci tábornak, elhagyja majd régi őrhelyét, 
és miután felsorakozott az egyik vagy a másik zászló mögött, kezdetét veszi a végső 
küzdelem. Jelen írásunk célja, hogy röviden kifejtsük, mit is jelent majd a végső győzelem 
az államszocialisták és mit az anarchisták számára.

Az érthetőség kedvéért először közös gyökereiket tárom föl, azokat a sajátosságokat, 
amelyek e két szellemi irány követőit szocialistává teszik.

A modern szocializmus gazdasági eszméi a nemzetek gazdagsága első fejezeteiben 
Adam Smith által lefektetett elvek logikus továbbgondolásainak tekinthetők. Adam Smith 
azonban, miután a lehető legtömörebb és legérthetőbb formában felállította legfontosabb 
tételét -  nevezetesen, hogy a munka az ár igazi mértéke -, rögvest felhagyott e gondolat 
további boncolgatásával, s annak fejtegetésébe kezdett, hogy mi határozza meg ténylege
sen az árat, ennélfogva hogyan megy végbe az adott korban a javak elosztása. Azóta a 
politikai gazdaságtan tudorai szinte kivétel nélkül követik Adam Smith példáját és megma
radnak a meglévő társadalom iparának és kereskedelmének taglalásánál. A szocializmus 
azonban továbbmegy ennél és nemcsak azt írja le, hogy milyen a társadalom adott állapota, 
hanem azt is, hogy milyennek kellene lennie, s keresi az eszközöket, amikkel e kívánatos 
állapot megvalósítható. Több mint fél évszázaddal azután, hogy Smith fent említett tételét 
meghirdette, a szocializmus ott folytatta, ahol Smith abbahagyta és levonva elméletéből a 
logikus következtetéseket, tanait egy új gazdaságfilozófia alapjaivá tette.

Ezt a munkát egymástól függetlenül három különböző ember is elvégezte; három külön
böző nemzet fia, három különböző nyelven: egy amerikai, Josiah Warren; egy francia, Pierre 
Joseph Proudhon; és egy német zsidó, Kari Marx. Hogy Warren és Proudhon önállóan, 
minden segítség nélkül jutott következtetéseire, az bizonyos, azt azonban már kétsógbevon- 
nám, hogy Marx nem Proudhontól vette kölcsön közgazdaságtani eszméinek jó részét. De 
még ha így is van, Marx értelmezése olyannyira sajátos, hogy nem veszít semmit az 
eredetiség hiteléből. Hogy e figyelemre méltó hármas szinte párhuzamosan fejtette ki 
munkásságát, mintha azt jelezné, hogy a szocializmus már a levegőben volt, hogy megérett 
az idő s a feltételek kedvezőek voltak az új iskola megjelenéséhez. Ha már az idő jelentősé
géről beszélünk, ne felejtsük el, hogy az elismerés Warrent, az amerikait illeti -  amit jó lesz,

‘ greenbacker (angol): a (jelen szövegkörnyezetben) fizetésből élő kereső (a greenback [dollár] 
szóból)
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ha a hordószónokok is eszükbe vésnek, akik előszeretettel ágálnak a szocializmus ellen, 
mondván, hogy az importált áru. Ráadásul Warren ereiben a legtisztább forradalmi vér 
csörgedezik, mivelhogy attól a Warrentól származik, aki elesett Bunker Hillnél*.

Smith tételéből, miszerint a munka az ár igazi mértéke -  vagy ahogy Warren megfogal
mazta, az árat a ráfordítás szabja meg -, e három gondolkodó az alábbi következtetéseket 
vonta le: hogy a munkatermék a munka természetes bére; hogy jogosan csak ebből a 
bérből, illetve munkatermékből származhat jövedelem (kivételt képez természetesen az 
ajándék, az örökség stb.); hogy mindazok, akiknek jövedelme más forrásból származik, azt 
közvetve vagy közvetlenül a munka természetes jussából, a munkabérből orozták el; hogy 
ez az eltulajdonítási folyamat általában e három forma egyikét ölti magára -  kamat, járadék, 
profit; hogy ezek hárman alkotják az uzsora triumvirátusát, s valójában nem mások, mint a 
tőkehasználat megadóztatásának különböző módozatai; hogy miután a tőke nem más, mint 
felhalmozott munkám, mely járandóságát már teljes összegben megkapta, használatának 
is ingyenesnek kéne lennie abból az elvből kifolyólag, hogy az ár alapja csakis a munka 
lehet; hogy a tőkehitelezőnek arra és csakis arra van joga, hogy tőkéjét érintetlenül vissza- 
kapjá; hogy a bankár, a részvényes, a földesúr, a gyáros és a kereskedő csak azért képes 
a munkán uzsorát behajtani, mert a törvény előjogokat, illetve monopóliumot biztosít 
számára; és hogy a monopóliumok megdöntése az egyetlen módja annak, hogy a munkás 
végre teljes mértékben rendelkezzék munkájának eredményeivel, vagyis természetes jus
sával.

A fentiek persze nem jelentik azt, hogy Warren, Proudhon vagy Marx megfogalmazása is 
pont így hangzott, vagy hogy pont ezt a gondolatmenetet követték; arra azonban éppen 
elegendő volt e felsorolás, hogy érzékeltessük hármójuk közös kiindulási pontjait, felfogásuk 
lényegét, amennyiben az közös gondolatot követ. S még mielőtt az a vád érne, hogy hűtlenül 
tolmácsolom e három gondolkodó álláspontját s érvelését, hadd bocsássam előre, hogy 
munkásságukat általánosságban szemléltem, hogy az élesebb, szemléletesebb s nyoma
tékosabb összehasonlítás és szembeállítás kedvéért gondolataikat meglehetősen szaba
don kezeltem, saját elveimnek s gyakran saját fogalomrendszeremnek megfelelően rendez
ve át őket, anélkül azonban -  s ez nagy megelégedésemre szolgál - , hogy gondolatmene
tüket akár egyetlen lényeges ponton is meghamisítottam volna.

A monopóliumok megdöntésének szükségessége volt az a pont, ahol útjaik elváltak 
egymástól. Válaszút elé értek. Dönteniük kellett, jobbra vagy balra té rnek- az Autoritás vagy 
a Szabadság ösvényére lépnek-e. Marx az előbbit választotta, Warren és Proudhon az 
utóbbit. így született meg az államszocializmus és az anarchizmus.

Az államszocializmus úgy írható le, mint az a tan, mely szerint az emberek minden ügye 
a kormányzat hatáskörébe tartozik, függetlenül az egyén döntésétől.

A tan alapítója, Marx arra a következtetésre jutott, hogy az osztályelőjogok megszünteté
sének egyetlen módja, ha az ipari és kereskedelmi érdekeket, a termelési eszközöket és 
elosztási rendszereket egyetlen hatalmas monopóliumban, az állam kezében egyesítjük. Az 
állam legyen bankár, gyáros, földműves, szállító és kereskedő egyszerre, és ebben a 
minőségében ne legyen versenytársa. Ki kell csavarni az egyén kezéből a földet, a szer

*  Bunker Hill-i csata: az amerikai forradalom második csatája, amely 1775. július 17-én zajlott a 
Boston melletti dombokon. Bár az angol csapatok leszorították a felkelőket a dombokról, az amerikaiak 
jelképessé vált erkölcsi győzelmet arattak bátorságukkal és fegyelmükkel.

152



számokat, az összes termelési eszközt és a közösség tulajdonába kell adni azokat. Csak a 
fogyasztásra kerülő termékek maradhatnak az egyén tulajdonában, az előállításukra szol
gáló eszközök semmiképpen. Enyém lehet a ruha, ami rajtam van és az étel, ami tányéromra 
kerül, de nem a varrógép, ami ingeimet varrja, vagy az ásó, ami kiforgatja burgonyámat a 
földből. A munkatermék és a tőke lényegüknél fogva különböző dolgok. Az előbbi az egyént 
illeti, az utóbbi a társadalomé. A társadalomnak birtokba kell vennie a tőkét, ami az övé -  ha 
lehet, szavazócédulával, ha kell, forradalommal. S ha már egyszer birtokba vette a többségi 
elv alapján kell kezelnie legfőbb szervén, az Államon keresztül; az Állam hasznosítja a tőkét 
a termelésben és az elosztásban, az Állam rögzíti az árakat a befektetett munkának megfe
lelően és alkalmazza az embereket műhelyeiben, gazdaságaiban és boltjaiban stb. A 
nemzetnek egyetlen hatalmas bürokratikus apparátussá kell rendeződnie, az egyéneknek 
pedig Államhivatalnokokká kell válniuk. A költségelv alapján készül minden, mivel az 
embereket semmi sem ösztönzi arra, hogy haszonra dolgozzanak. Miután egyéneknek nem 
lehet tőkéjük, senki sem alkalmazhat munkára mást, vagy akár saját magát. Mindenki bérből 
él és az Állam az egyetlen bérkifizető. Aki nem az Államnak dolgozik, annak számára nem 
marad más, mint az éhezés vagy ami még valószínűbb, a börtön. Eltűnik a kereskedelem 
szabadsága. Megszűnik a verseny. Minden ipari és kereskedelmi tevékenység egyetlen 
óriási, gigantikus, mindent elnyelő monopóliumban olvad össze. A monopóliumok ellensze
re a monopólium.

Ez az államszocializmus gazdasági programja, Kari Marx elképzelései alapján. Fejlődé
sének és alakulásának történetét itt most nem részletezzük. Híveit hazánkban vagy szocia
lista munkáspártnak hívják -  ők úgy tesznek, mintha Kari Marx követői lennének -  vagy 
nacionalistáknak, akik Kari Marxot Edward Bellamy szűrőjén át kapják, vagy keresz
tényszocialistáknak, akik Kari Marxot Jézus Krisztus szerint értelmezik át.

Hogy az autoritás elve -  ha már egyszer a gazdasági szférában alkalmazásra került -  
milyen más megoldási lehetőségeket fog még kifejleszteni, az igencsak nyilvánvaló. Az 
államszocializmus az egyén tetteinek teljes ellenőrzését jelenti a többség által. Az államszo
cializmus elismeri a többségnek ezt a jogát, de mindamellett fenntartja követelését, hogy az 
egyén kapjon jóval nagyobb szabadságot -  de ne követelhesse azt mint őt megillető jogot. 
A társadalom alapját ne a lehető legteljesebb szabadság garantált egyenlősége alkossa. Az 
efféle szabadságot nem néznék jó szemmel, s bármelyik percben megvonhatnák azt. 
Hiábavaló lenne minden alkotmányos garancia. Az államszocialista ország alkotmányába 
egyetlen cikkely lenne beiktatva: „A többség joga korlátlan."

Mindamellett az államszocialisták azon állítását, miszerint ezt a jogot nem gyakorolnák az 
emberek legbensőbb magánügyeiben, a történelem nem igazolta. A hatalom mindig saját 
kiterjesztésére, hatókörének növelésére törekedett, mindig benne rejlett a lehetőség, hogy 
túllépjen a számára megszabott határokon. És ahol nem honosodott meg az ellenállás 
szokása az effajta terjeszkedéssel szemben, ahol az állampolgárt nem tanították meg rá, 
hogy féltékenyen őrizze jogait, ott az egyéniség fokozatosan eltűnik, és az állam vagy a 
kormány mindenhatóvá válik. Az irányítás természetesen felelősséggel jár. Ebből következik, 
hogy az államszocialista rendszerben -  amelyben a társadalom felelős az egyén egész
ségéért, vagyonáért és tudásának fejlettségéért -  a közösség egyre több és több jogot 
követel magának az egészség, a vagyon és a tudás fölött, s ily módon csonkítja meg, végül 
pedig rombolja le az egyéni függetlenséget és vele együtt mindenféle egyéni felelős
ségtudatot.

Bármit is tanít az államszocializmus, rendszere -  ha már egyszer uralomra került -
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elkerülhetetlenül arra van ítélve, hogy államvallássá váljon, vallássá, amelynek kiadásaihoz 
mindenkinek hozzá kell tennie egy garast, és amelynek oltára előtt mindenkinek le kell 
borulnia; olyan állami gyógymód ez, melynek doktorai betegeiket szüntelenül gyógyítják; 
olyan állami egészségügyi szabályzat, mely előírja, kinek mit szabad ennie, innia, viselnie 
és tennie; olyan állami erkölcskódex, mely nem elégszik meg azzal, hogy a bűnöket 
büntetéssel sújtja, hanem azt is tiltja majd, ami a többség szerint vétek; olyan állami oktatási 
rendszer, mely elsorvasztja a magániskolákat, főiskolákat és egyetemeket; olyan állami 
óvoda, ahol minden gyermeket közköltségen és együtt nevelnek; s végül egy olyan „állam- 
család", amely fajtanemesítéssel, illetve tudományos tenyésztéssel kíséreletezik, amelyben 
egyetlen férfinak vagy asszonynak sem lehet gyermeke, ha az állam tiltja, és amelyben 
egyetlen férfi vagy asszony sem mondhatja, hogy nem nemz gyermeket, ha azt az állam 
előírja számára. így hág fel az Autoritás a csúcsra, így éri el a Monopólium hatalmának 
tetőpontját.

Ez hát a következetes államszocialista eszményképe, ez a cél, amihez a Kari Marx által 
választott út vezet. És most kövessük Warren és Proudhon sorsát, azét a két férfiét, akik a 
másik utat választották -  a Szabadságét.

Ezen az úton az anarchizmushoz jutunk. Az anarchizmus úgy írható le, mint az a tan, mely 
szerint az ember minden ügye az egyének, illetve önkéntes társulások hatáskörébe tartozik, 
és amely szerint az államot fel kell számolni.

Warren és Proudhon azon dolgozott, hogy igazságot szolgáltasson a munkának. Amikor 
azonban kutatásaik során beleütköztek az osztályelőjogok emelte korlátokba és ráeszméltek 
arra, hogy ezek az előjogok a hatalomból táplálkoznak, nem arra a következtetésre jutottak, 
hogy a hatalmat meg kell szilárdítani és ily módon egyetemessé tenni az előjogokat, hanem 
pont ellenkezőleg; Warren és Proudhon szerint a feladat az, hogy a hatalmat gyökerestül 
kiirtsuk, és az ellentétes elv, a szabadság általánossá tételével az előjogok tagadását -  a 
versenyt tegyük egyetemessé. Azt gondolták, hogy a verseny fogja egy szintre hozni az 
árakat a termelésbe fektetett munkával. Ezen a ponton egyetértettek a politikai gazdaságtan 
művelőivel. A kérdés innen már szinte magától vetődött fel: miért nincs minden ár arányban 
a munkaráfordítással; hogyan származhat jövedelem másból is, mint munkából; egy szóval, 
miért vannak kamatszedők, profitból és járadékból élők, vagyis uzsorások. A választ a 
versenyről alkotott egyoldalú felfogásban találták meg. Rájöttek, hogy a tőke már oly 
mértékben manipulálta a törvényhozást, hogy az a termelőmunka területén korlátlan ver
senyt tesz lehetővé, ily módon szorítva le a béreket az éhezés szintjére vagy legalábbis oly 
közel hozzá, amennyire csak lehetséges; hogy az kiterjedt versenyt tesz lehetővé az elosztás 
munkája területén, vagy más szóval a kereskedő osztályok tevékenységében, ily módon 
szorítva le nem a termék árát, hanem a kereskedő tényleges hasznát addig a szintig, ami 
még úgy-ahogy méltányos fizetség a kereskedő munkájáért. Rájöttek viszont arra is, hogy 
ez a manipulált törvényhozás azt már egyáltalán nem engedi meg, hogy a tőke világában is 
legyenek versenytársak -  a tőke világában, amitől mind a termelő, mind az elosztó munka 
olyannyira függ, hogy rendeltetésüket nélküle be sem tudnák tölteni -  ily módon tornászva 
fel a kamatlábakat, a ház- és földbéreket olyan magasságokba, ami az emberek számára 
még épp hogy elviselhető.

Amikor Warren és Proudhon eljutottak idáig, azzal a váddal álltak elő, hogy a politikai 
gazdaságtan tudorai megijednek saját tanításuktól. Azzal vádolták a manchesterieket, hogy 
következetlenek. E jeles gondolkodók csak addig hittek a szabad versenyben, amíg az a 
munkások között folyt és a bérek alacsonyan tartását szolgálta; mihelyst azonban arra került
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volna a szó, hogy a tőkések is versenytársak legyenek s ily módon az uzsora is kordában 
tartassák, elpártoltak a szabad verseny eszméjétől. A laissez faire jó körítés volt a munka, 
de nem a tóke számára. A kérdés, hogy hogyan lehetne helyrebillenteni e következetlensé
get, hogyan lehetne ezt a körítést mindkét esetben megfelelően tálalni, hogyan lehetne a 
tőkét költségáron, illetve uzsoramentesen a kereskedő és a munkás szolgálatába állítani, 
még megoldásra várt.

Amint láttuk, Marx úgy lépett túl ezen a problémán, hogy élesen elkülönítette egymástól 
a tőkét, illetve termelési eszközt és a munkaterméket, kijelentve, hogy a tőke az egész 
közösségé, s így társadalmasítása, a köz szolgálatába állítása elkerülhetetlen. Proudhon 
számára azonban nevetségesnek tűnt ez a megkülönböztetés termelési eszköz és munka
termék között. Azt állította, hogy a termelési eszköz és a használati tárgy nem az anyagi javak 
különböző formája, hanem egyszerűen ugyanannak a vagyontárgynak egymást követő 
állapota, illetve funkciója; hogy az anyagi javak szakadatlan változásban vannak, termelési 
eszközből használati tárggyá, használati tárgyból termelési eszközzé lesznek; hogy terme
lési eszköz és használati tárgy pusztán formális fogalmak; hogy ami az egyik ember kezében 
használati tárgy, az a másikéban termelési eszköz és fordítva; hogy ha csak egyetlen ember 
élne a földön, számára egyszerre lenne minden vagyontárgy termelési eszköz és használati 
tárgy; hogy ami A verejtékének gyümölcse, az az ő használati tárgya, de ha eladja E-nek, 
akkor az már B számára tőke (kivéve, ha B olyan fogyasztó, aki nem termel, mert ez esetben 
A terméke pusztán elfecsérelt fáradság, ami kívül esik a politikai gazdaságtan körén); hogy 
a gőzgép ugyanúgy használati tárgy, mint a köntös, és hogy a köntös ugyanúgy termelési 
eszköz, mint a gőzgép; végül pedig, hogy az egyiknek, illetve a másiknak a megszerzésére 
az igazságosságnak ugyanazok a szabályai érvényesek.

Ezek s még sok más ok vezette Proudhont és Warrent arra, hogy ódzkodjanak minden 
olyasfajta elképzelés szentesítésétől, mint a termelési eszközök társadalmasítása. Mégis -  
annak ellenére, hogy a tőketulajdon társadalmasításával szembehelyezkedtek -  a tőke 
produktumainak társadalmasítását már igenis elengedhetetlennek tartották, s ezt úgy akar
ták megvalósítani, hogy a termelési eszközöket -  ahelyett, hogy a kisebbség jóléte érdeké
ben a többség nyomorba taszítására használnák -  mindenki számára elérhetővé teszik. És 
amikor mindez megvilágosodott előttük, rádöbbentek, hogy egyetlen módon válthatják 
valóra elképzeléseiket, ha a termelési eszközöket a verseny természettörvényének rendelik 
alá, ily módon szállítva le költségszintre használatuk árát, ami annyit jelent, hogy felhaszná
lásukért semmivel sem lehet többet kérni, mint amennyi a kezelésükkel és szállításukkal 
kapcsolatos ráfordítások összege. Felvonták hát a korlátlan kereskedelmi szabadság zász
laját -  szabad kereskedelem belföldön és szabad kereskedelem az idegen országokkal; a 
manchesteri doktrína végkövetkeztetése; a laissez faire általános szabállyá tétele. E zászló 
alatt kezdték meg harcukat a monopóliumok ellen, legyen szó akár az államszocializmus 
mindent elnyelő monopóliumáról, akár a korunkban uralkodó különböző osztályelőjogokról.

Az utóbbiaknál maradva, Warren és Proudhon négy elsődleges fontosságú monopóliu
mot különböztetett meg: pénzmonopólium, földmonopólium, vámmonopólium és szaba
dalmi monopólium.

Kártékony hatását tekintve a pénzmonopóliumot tették első helyre. A pénzmonopólium a 
forgalomban lévő csereeszköz kibocsátásának előjoga és a kormányzat csak bizonyos 
egyének vagy egyes tulajdonfajták birtokosai számára biztosítja. Hazánkban a pénzkibo
csátás privilégiumát jelenleg úgy juttatják érvényre, hogy tíz százalék adóval terhelnek meg 
mindenki mást, aki megkísérel csereeszközt forgalomba hozni, ráadásul az állami törvények
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bűncselekménnyé nyilvánítják a fizetési eszközként történő kibocsátását. A pénzmonopóli
um birtokosai ellenőrzik a kamatlábakat, a ház- és épületbéreket, valamint az áruk árát -  az 
első közvetett, a második és a harmadik közvetlen ellenőrzést jelent. Proudhon és Warren 
szerint ugyanis, ha mindenki előtt megnyílna a banküzlet, egyre többen és többen kérnének 
részt belőle, míg végül a verseny elég késhegyre menő lenne ahhoz, hogy a pénzkölcsönzés 
árát a munkaráfordítás szintjére szorítsa, ami pedig a statisztikák szerint kevesebb, mint 
háromnegyed százalék. Ha ez bekövetkezne, sok ezer ember útjából gördülnének el az 
akadályok, akik ma nem mernek vállalkozásokba fogni, mert visszarettennek a tetemes 
kamatköltségektől, amik az üzletkezdéshez, illetve fennmaradáshoz szükséges tőke köl- 
csönvételével járnak. Ha a vállalkozók nem akarnák eladni és pénzzé tenni vagyonukat, a 
bank zálogul köthetné le azokat, és piaci értékük meghatározott százalékáig nyújtana hitelt 
a tulajdonosoknak, kevesebb, mint egyszázalékos leszámítolás mellett. Ha azonban va
gyontalan, de szorgos, tisztességes és rátermett polgárok lennének, váltóikat ismert és 
hitelképes üzlettársak meghatározott számú csoportjával forgattathatnák, és az ilyen érték
papírokra a bank hasonlóan kedvező feltételek mellett nyújtana hitelt. A kamat ilyen körül
mények között zuhanásszerűen esne. Igazából a bankok egyáltalán nem is hiteleznének 
tőkét, hanem üzleti vállalkozásokba fognának ügyfeleik tőkéjével. Az üzleti vállalkozás 
keretében a bankok az ismert és a részükről széles körben rendelkezésre álló hitelt adnák 
az ügyfelek rejtett és hozzáférhetetlen, de ugyanolyan jó kölcsönpénzéért cserébe olyan 
árért, mely ilyenformán kevesebb lenne, mint egy százalék, s nem kamatul szolgálna, hanem 
a bank működési költségeit fedezné. Az ilyen, mindenki számára elérhető tőkeforrás soha 
nem látott módon lendítené föl az üzletet, és eleddig példátlan keresletet támasztana a 
munkaerő iránt -  olyan keresletet, mely a kínálatot mindig meghaladná, ellentétben a 
munkaerőpiacon jelenleg uralkodó viszonyokkal. Saját szemeinkkel látnánk akkor Richard 
Cobden szavainak igazolását, aki azt mondta, ha két munkás áll a gyárkapu előtt, a bérek 
esnek, de ha két gyárkapu áll nyitva a munkás előtt, a bér emelkedik. Olyan helyzetbe kerülne 
akkor a munka, hogy maga szabhatná meg saját árát, biztosítva maga számára a termé
szetes bért, vagyis mindazt, amit megtermelt. És ekkor ugyanaz az erő, melynek hatására a 
kamatlábak zuhanni kezdtek, a béreket a magasba emeli. De ez még nem minden. A profit 
ugyanúgy zuhanni fog. A kereskedő ahelyett, hogy magas áron hitelre vásárolna, a banktól 
fog kevesebb mint egy százalékra kölcsönvenni pénzt, és az árut alacsony áron készpénzért 
fogja beszerezni, hogy aztán ennek megfelelően saját árait is csökkentse. így fognak járni a 
házbérek is. Ugyanis, ha az ember egyszázalékos hitellel saját házat is építhet, miért egyezne 
bele, hogy ennél magasabb bért fizessen egy háziúrnak. Ez volt hát Proudhon és Warren 
nagyszabású elképzelése a pénzmonopólium eltörlésének következményeiről.

A fontossági sorrendben a földmonopólium következik a második helyen, amelynek 
kártékony hatásait elsősorban olyan egyoldalúan fejlett agrárországokban vehetjük szem
ügyre, mint amilyen Írország. A monopóliumoknak ez a fajtája olyan földbirtokkal kapcsola
tos, a kormányzat által érvényre juttatott jogosultságokra utal, melyek sem saját foglaláson, 
sem saját művelésen nem alapulnak. Jól látta Warren és Proudhon, hogy mihelyst az 
embereket nem támogatják másban társaik, csak saját foglalásban és saját művelésben, a 
földjáradék eltűnik és így még egy lábat kihúznak az uzsora alól. E két jeles gondolkodó mai 
követői készek bizonyos mértékig módosítani e kijelentést, amennyiben elismerik, hogy a 
földjáradék egy csekély hányada, amely nem a kizárólagos tulajdonból, hanem atalaj, illetve 
a telek minőségéből ered, egy ideig -  talán örökre -  fennmarad, habár a szabadság 
körülményei közepette folyamatosan csökkenő tendenciát mutatva. A talajminőségnek a
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gazdasági jellegű földjáradók emelkedését előidéző egyenetlenségei -  ugyanúgy, mint az 
emberi képességekben mutatkozó másságok, amelyek a tehetségek vásárán okoznak 
gazdasági eredetű árkülönbségeket -  az uzsora legádázabb ellenségeiben sem keltenek 
komoly aggodalmat; ugyanis nem ezek a fajta magok azok, amelyekből az egyenlőtlensé
gek más, veszélyesebb hajtásai kikelnek, inkább nevezhetnők őket elhaló ágaknak, melyek 
elszáradván lehullanak az eleven törzsről.

Harmadjára a vámmonopóliumot vesszük sorra, ami nem jelent mást, mint hogy a 
kormányzat „adóbüntetéssel" sújtja azokat, akik alacsony áron és előnyös feltételek mellett 
termelnek azért, hogy a költséges és kedvezőtlen körülmények között történő gyártást 
támogassa. Ez a monopólium olyanfajta káros következményeket idéz elő, amit helyesebb, 
ha „visszuzsorának”, mintha uzsorának hívunk, mivel a munkának itt nem azért kell fizetnie, 
mert a tőke használatával él, hanem sokkal inkább azért, mert visszaél vele. Ennek a 
monopóliumnak az eltörlése hatalmas árcsökkenést eredményezne a megadóztatott áru
cikkek körében, és ez a megtakarítás további lépést jelentene afelé, hogy a munkás -  aki e 
cikkek fogyasztója -  hozzájusson természetes béréhez: ahhoz, amit megtermelt. Mind
azonáltal Proudhon elismerte, hogy kegyetlen, sőt végzetes játék lenne a vámmonopóliumot 
a pénzmonopólium előtt eltörölni, először is azért, mert a pénznek az országból való 
kiáramlása fokozná a pénzmonopólium következtében előálló pénzhiányt, és ami ezzel 
együtt jár, a kereskedelmi mérleget a behozatal javára billentené; másodszor pedig azért, 
mert az ország védett iparágakban dolgozó munkásait az éhezés sanyarú sorsára juttatná, 
mivel nem részesülhetnének a kompetitiv pénzrendszer áldásában, a munka iránti kereslet 
ugrásszerű megnövekedésében. Legyen szabad pénzkereskedelem az országon belül, 
bőséggel álljon rendelkezésre a pénz és a munka -  ezt követelte Proudhon az idegen 
országokkal folytatott szabad árukereskedelem elsődleges feltételeként.

A szabadalmi monopólium a negyedik a sorban. Ez a monopólium a feltalálókat és 
tudósokat védi meghatározott ideig a versenytársaktól. Ez a védelmi időszak éppen elég 
hosszú ahhoz, hogy a feltalálók és tudósok akkora árat csikarjanak ki szolgálatukért, ami 
jóval meghaladja munkájuk mértékét -  más szóval e monopólium egyes emberek számára 
a természeti törvények és ismeretek felett biztosít rendelkezési jogot s lehetőséget, hogy 
sarcot szedjenek másoktól azért, mert részt kérnek a természet e gazdagságából, ami pedig 
egyaránt mindenkié. A szabadalmi monopólium eltörlése a versenytől való egészséges 
félelemmel töltené el haszonélvezőit, arra kényszerítve őket, hogy már akkora fizetségnek 
is örüljenek, mint amekkorát mások kapnak munkájukért, kikerülhetetlenné téve számukra, 
hogy pénzükért piacra dobják műveiket s tudományos munkájuk eredményeit, kezdetben 
oly alacsony áron, hogy hivatásuk semmivel sem lenne csábítóbb versenytársaik számára 
más foglalkozásoknál.

A monopóliumok szétzúzását s a korlátlan kereskedelmi szabadságot meghirdető gaz
dasági program kidolgozása rávezette szerzőit arra a felismerésre, hogy minden elgondo
lásuk mögött egy alapvető elv áll, az egyéni szabadság; az a jog, hogy az egyén szabadon 
rendelkezhessék maga, munkájának terméke s ügyei felett; a jog, hogy szembeszállhasson 
a külső hatalom parancsával. Ahogy a kiindulási pontból -  mely szerint a tőkét ki kell venni 
az egyén kezéből s azt a kormányzat kezébe kell adni -  Marx azt a következtetést vonta le, 
hogy az államot mindenhatóvá s az egyént semmivé kell tenni, ugyanúgy Warren és 
Proudhon felfogása -  miszerint a kormányzat védelme alatt álló monopóliumoktól el kell 
ragadni a tőkét s azt mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni -  azt a következtetést 
eredményezte, hogy az egyénnek mindenné, a kormányzatnak pedig semmivé kell lennie.
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Ha az egyénnek joga van saját magát irányítania, akkor minden külső hatalom zsarnokság. 
Egyszóval az államot el kell törölni. Ez volt az a végpont, ahová Warrennek és Proudhonnak 
el kellett jutnia, az a gondolat, mely politikai filozófiájuk alapjává vált.

Proudhon an-archizmusnak nevezte ezt a tanítást -  a szó a görög nyelvből származik, és 
nem feltétlenül a rend hiányát jelöli, ahogy azt általában feltételezik, hanem egy uralom nélküli 
állapotra utal. Az anarchisták egyszerűen csak rettenthetetlen jeffersoniánus demokraták. 
Meggyőződésük, hogy „az a kormány a legjobb, mely nem kormányoz”, s ha már nem 
uralkodik, nem is kormány többé. Még a kötelező adóból fenntartott, egyszerű, személy- és 
vagyonvédelmet szolgáló rendőri funkciót is megtagadták a kormányzattól. Úgy gondolták, 
hogy a biztonságot önvédelmi célból létrejött önkéntes társulások és szövetkezetek együtt
működése fogja megteremteni, de azt is elképzelhetőnek tartották, hogy a védelem is áruvá 
válik, amit majd ugyanúgy, mint minden más árut, attól kell beszerezni, aki a jobb minőséget 
alacsonyabb áron kínálja. Szerintük az állami oltalom már önmagában véve is támadás az 
egyén ellen, mivel arra kényszeríti az embert, hogy egy soha nem kért s nem kívánt védelmet 
fizessen, illetve tűrjön el. Még azt is megjövendölték, hogy miután gazdasági programjuk 
megvalósultával eltűnik a szegénység és következésképpen a bűnözés, a védelem eladha
tatlan áruvá válik. A kötelező adózás számukra minden monopólium életelvét jelentette, és 
úgy vélték -  ha majd eljön az idő az adószedőkkel szembeni passzív, de szervezett 
ellenállás lesz szándékaik megvalósításának egyik leghatékonyabb eszköze.

Állásfoglalásuk e kérdésben minden más politikai vagy társadalmi természetű kérdéssel 
szembeni magatartásukat megmagyarázza. Ami vallásos meggyőződésüket illeti -  ateisták, 
az isteni hatalom és a morál vallásos szentesítése ugyanis szerintük csak jó ürügy a 
kiváltságos osztályok számára, hogy saját hatalmukat gyakorolhassák. „Ha van Isten -  írja 
Proudhon -, akkor az ember ellensége." És Voltaire híres epigrammájával szemben: „Ha 
nem lenne Isten, ki kellene találni”, Mihail Bakunyin, a nagy orosz nihilista jelszava így szól: 
„Ha lenne Isten, le kéne trónjáról taszítani.” Habár az anarchisták elutasítják az isteni 
hierarchiát mint az anarchia tagadását, szent meggyőződésük, hogy mindenkinek joga van 
hinni benne. Nyíltan kiállnak a vallásszabadságért, minden támadással szemben.

Elveik szerint így mindenkinek jogában áll saját papot választani vagy saját papjává lenni, 
de ugyanígy kell hogy megadassák számára az orvosválasztás vagy akár az öngyógyítás 
joga is. Ha nincs monopólium a teológiában, ne legyen az orvostudományban sem. Mindig 
és mindenhol verseny -  a lelki vagy orvosi jó tanács saját érdemei szerint használtassák fel. 
És ne csak az orvostudományban, de az egészségügyben is a szabadságnak ugyanez az 
elve érvényesüljön. Az egyén döntse el ne csak azt, hogy hogyan akar meggyógyulni, hanem 
azt is, hogyan kívánja egészségét megőrizni. Semmiféle külső hatalom nem szabhatja meg 
számára, hogy mit egyen vagy igyon, milyen ruhát viseljen, mit tegyen vagy ne tegyen.

Az anarchisták az egyénre kényszerített erkölcsi normákat is száműzni szeretnék. „Törődj 
a magad dolgával” -  ez az egyetlen erkölcsi törvény. Beleavatkozni más dolgába bún, sőt 
az egyetlen bűn, így hát harcolni kell ellene. Az anarchisták -  e véleményükkel összhangban 
-  már azt is bűnnek tartják, ha valaki az önkény eszközeivel próbál meg fellépni a bűnözés 
ellen. Meggyőződésük, hogy a szabadság s a szabadság nyomában járó társadalmi jólét 
minden gyógymódnál alkalmasabb a bűnözés felszámolására. Mindamellett az anarchisták 
elismerték, hogy az iszákosoknak, kártyásoknak, korhelyeknek és örömlányoknak is joguk 
van a saját életüket élni mindaddig, míg önként jó útra nem térnek.

Ami a gyermeknevelést és a gyermekekről való gondoskodást illeti, az anarchisták nem 
kívánják meghonosítani az államszocialisták által előnyben részesített kommunisztikus
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oktatási módszereket, ugyanakkor azonban a jelenlegi közösségi jellegű iskolarendszert is 
fel akarják számolni. Az orvoshoz és a paphoz hasonlóan a dajkát és a tanárt is választani 
kell, s aki megválasztotta ókét, fizessen is szolgálataikért. Nem kell elvenni a szülői jogokat, 
de nem is kell a szülői kötelességeket más nyakába varrni.

Az anarchisták még az olyan kényes kérdésekben, mint a nemek kapcsolata, sem ijednek 
vissza elveik alkalmazásától. Elismerik és védik minden férfinak és nőnek azt a jogát, hogy 
addig szeressék egymást -  legyen az bármilyen hosszú vagy rövid idő -  ameddig tudják, 
akarják vagy ameddig lehetséges. Törvényes házasság és törvényes válás a szemükben 
egyaránt badarság. Várva várják már azt az időt, amikor önellátó lesz minden ember, akár 
férfi, akár nó; amikor mindegyiküknek önálló otthona lesz, és saját házában lakhat vagy külön 
szobában egy másokkal közös házban; amikor a független egyének közötti szerelmi 
kapcsolatok olyan sokfékék lesznek, mint hajlamaik és vonzódásaik; és amikor a gyerme
kek, kik ezekből a kapcsolatokból születtek, csakis édesanyjukhoz fognak tartozni, mindad
dig, míg elég idősek nem lesznek ahhoz, hogy ne szoruljanak rá másra.

Ezek hát az anarchista társadalomeszmény fő jellemvonásai. Megvalósításuk legmegfe
lelőbb módja tekintetében híveik a legkülönbözőbb nézeteket vallják. Sajnos az időszűke 
nem engedi meg, hogy e témára itt bővebben kitérjünk. Mindössze arra szeretném felhívni 
a figyelmet, hogy ez az eszmény nem fér össze azoknak a kommunistáknak az elképzelé
seivel, akik, miközben tévesen anarchistának nevezik magukat, egy olyan anarchista rezsim 
létrehozásán fáradoznak, mely semmivel sem kevésbé despotikus, mint az államszocialisták 
által megálmodott rendszer. Olyan cél ez, melyhez a Johann Most és a Kropotkin herceg 
által javasolt erőszakos tulajdonkisajátítás ugyanúgy nem visz közelebb, mint ahogy nem 
késleltethetik eljövetelét seprűnyelükkel azok a bírói széken terpeszkedő Mrs. Partingtonok, 
akik börtönbe küldték őket. Olyan eszménykép ez, amelynek megvalósításáért sokkal többet 
tettek a chicagói mártírok a bitófán a szocializmus közös ügyéért vállalt dicső halálukkal, 
mint életükkel, melyben az erőszakot ostobán forradalmi erőnek, a hatalmat pedig az új 
társadalmi rend őrének kiáltották ki, és mindezt az anarchizmus nevében. Az anarchisták 
szerint a szabadság egyszerre eszköz és cél, és szembeszállnak mindennel, ami ennek 
ellentmondana.

Nem vágnék neki a feladatnak, hogy összefoglaljam anarchista szempontból ezt az 
egészében véve már amúgy is túl sommás áttekintést, ha nem végezte volna ezt már el 
előttem egy ragyogó tollú francia újságíró és történész, Ernest Lesigne egy sor frappáns 
ellentétpár formájában. Befejezésül hadd idézzem hát sorait, remélve, hogy elmélyítem velük 
azokat a benyomásokat, amiket írásommal kelteni törekedtem.

„Két szocializmus létezik.
Az egyik kommunisztikus, a másik a szolidaritáson alapul.
Az egyik diktatórikus, a másik a szabadság elvét követi.
Az egyik metafizikai, a másik pozitív.
Az egyik dogmatikus, a másik tudományos.
Az egyik indulati, a másik gondolati.
Az egyik destruktív, a másik konstruktív.
Mindkettő arra törekszik, hogy az emberiség számára a lehető legteljesebb jólétet bizto

sítsa.
Az egyik boldoggá akarja tenni az embereket, a másik képessé tenni őket arra, hogy a 

maguk módján teremtsenek maguknak boldogságot.
Az egyik úgy tekinti az államot, mint egy mindenek előtt való sui generis társadalmat,
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amely egyfajta, a társadalmon kívül és felül álló isteni hatalom terméke, különleges jogokkal 
rendelkezik és képes arra, hogy engedelmességre bírjon.

A másik szerint az állam csak egy a létező társulások között, amit azonban általában a 
többinél rosszabbul vezetnek.

Az egyik az állam szuverenitását hirdeti, a másik nem ismer el semmiféle szuverenitást. 
Az egyik mindenféle monopóliumot az állam kezébe adna, a másik eltörölné a monopó

liumokat.
Az egyik az elnyomott osztályt uralkodó osztállyá tenné, a másik azt szeretné, ha az 

osztályok megszűnnének.
Mindkettő úgy véli, hogy a jelenlegi helyzet tarthatatlan.
Az egyik a forradalmat a fejlődés elengedhetetlen eszközének tekinti, a másik azt tanítja, 

hogy az elnyomás az evolúcióból revolúciót csinál.
Az egyik a kataklizmában hisz.
A másik tudja, hogy a társadalmi fejlődés az egyéni erőfeszítések szabad kibontakozása 

nyomán jön létre.
Mindnyájan tisztában vannak azzal, hogy egy új történelmi korszak határához értünk.
Az egyik azt szeretné, ha mindenki proletárrá lenne.
A másik azt szeretné, ha soha többé nem lennének proletárok.
Az egyik az embereket mindenüktől megfosztaná.
A másik mindenkit meghagyna saját birtokában.
Az egyik mindenkit kisajátítana.
A másik mindenkit kisajátítóvá tenne.
Az egyik így szól hozzád: »Tedd, amit az állam parancsol.«
A másik azt mondja: »Saját lelkiismereted parancsát kövesd.«
Az egyik zsarnoksággal fenyeget.
A másik szabadságot ígér.
Az egyik az állampolgárt az állam alávetettjévé teszi.
A másik az államot az állampolgár szolgálatába állítja.
Az egyik azt hirdeti, hogy az új világ hosszú vajúdás árán fog megszületni.
A másik azt vallja, hogy az igazi fejlődés nem járhat szenvedéssel.
Az egyik a társadalmi küzdelembe veti reményét.
A másik csak a béke teremtő erejében hisz.
Az egyik parancsolni, szabályozni, törvénykezni akar.
A másik arra vágyik, hogy a lehető legkevesebb parancs, szabály és törvény legyen.
Az egyik a legiszonytatóbb reakciókat váltaná ki.
A másik beláthatatlan távlatokat nyit meg a fejlődés előtt.
Az egyik bukásra van ítélve; a másik győzni fog.
Mindannyian egyenlőségre vágynak.
Az egyik úgy, hogy a magasak lealacsonyodjanak.
A másik úgy, hogy az alacsonyak felmagasztosuljanak.
Az egyik az egyenlőséget közös igába hajtva képzeli el.
A másik a tökéletes szabadságban látja az egyenlőség biztosítékát.
Az egyik türelmetlen, a másik türelmes.
Az egyik rémületbe ejt, a másik bizalmat ébreszt.
Az egyik mindenkit nevelni akar.
A másik mindenkit képessé akar tenni arra, hogy önmagát nevelje.
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Az egyik mindenkiről gondoskodni akar.
A másik mindenkit képessé akar tenni arra, hogy önmagáról gondoskodjék.
Az egyik imigyen szól: a föld legyen az államé; a bánya legyen az államé; a termelési 

eszköz, a munka terméke legyen az államé.
A másik így beszól: a föld legyen azé, aki megműveli; a bánya legyen a bányászé; a 

termelési eszköz a munkásé; a munka terméke a termelőé.
Csak ez a két szocializmus létezik. Az egyik a szocializmus gyermekkora; a másik férfivá 

érése. Az egyik immár a múlt; a másik a jövő.
Az egyik fel fogja váltani a másikat.
Itt az idő, hogy mindenki döntsön az egyik vagy a másik szocializmus mellett, vagy ha 

nem, bevallja, hogy nem kívánja szocialistának nevezni magát.”

Jegyze t

1 1886 nyarán, nem sokkal a chicagói bombamerénylet után a N orth  A m erican  R eview  szerkesztője 
felkérte e kötet szerzőjét, hogy írjon számára egy értekezést az anarchizmusról. Kérésére ez a cikk volt 
a válasz. Néhány nappal később a szerző levelet kapott, amelyben közölték vele, hogy írását 
elfogadták. A szerkesztő elismerte, hogy ez volt a legjobb cikk, amit a Review élén töltött évei alatt 
valaha is kapott. A Review következő száma borítójának belső felén közleményben adta hírül, hogy a 
cikk (a cím és a szerző nevének megjelölésével) hamarosan megjelenik. Teltek, múltak a hónapok, de 
a tanulmány nem jelent meg. Sorban érkeztek az érdeklődő levelek, a magyarázat azonban elmaradt. 
Végül, miután már majdnem egy év eltelt, a szerző levélben fordult a kiadóhoz, miben is kijelentette, 
hogy értekezését nem azért írta, hogy az asztalfiókban porosodjék, hanem azért, hogy kinyomtassák; 
azonkívül kifejezte óhaját, hogy az ügyben mielőbb intézkedés történjék. Válaszul visszaküldték 
kéziratát, s hozzá egy 75 dollárról szóló csekket. Erre a szerző néhány kisebb változtatást eszközölt 
tanulmányán, majd számos alkalommal előadásokat tartott belőle. A cikk ezek után a L ibe rty  1888. 
márc. 10-i számában jelent meg.

(Fordította: Náday Judit. A fordítás alapja: Benjamin R. Tucker: Anarchism and State 
Socialism. In: Instead of Book. New York, 1893. 3-18. o.)
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Zsebeiben bomba, dinamittal töltve, egyik kezében gyilok, a másikban lobogó fáklya -  
rendszerint ilyennek képzeli ellenfele az anarchistát. Félig bolondnak, félig bűnözőnek látja, 
aki csak a másként vélekedők meggyilkolásán töri a fejét és akinek célja az általános 
zűrzavar, a káosz.

Nem csodálkozhatunk az efféle elképzelésen, mert az összes nem anarchista párt lapja 
évek óta ilyennek rajzolja meg az anarchistát. Még bizonyos munkásszervezetekben is úgy 
állítják be a dolgot, mintha az anarchista nemes törekvések nélküli erőszakos ember volna, 
és semmi más; és ezekben a lapokban találkozhatunk a legabszurdabb adatokkal az 
anarchisták céljait illetően.

...Eltekintve a dinamittól és a forradalomtól való reszketőstől, ami az anarchisták erőszak
taktikája elleni nagy jajveszékeléshez vezetett, az anarchista elvekről ezekben az újságokban 
szántszándékkal csak hazudnak. Mert mi más volna az az állítás, hogy a jelenlegi kapitaliz
mus azonos az anarchizmussal, mint hazugság, vagy az, amikor megpróbálják az anarchis
tákra fogni, hogy a kispolgárisághoz akarnak visszatérni?

Nos, először is, ami az erőszakot illeti, amiről azt állítják, hogy megegyezik az anarchisták 
törekvéseivel, tagadhatatlan és felesleges volna is tagadni, hogy a legtöbb anarchista 
valóban azt a meggyőződést vallja, hogy a mai társadalmat nem lehet békés kezdeménye
zéssel megdönteni; de amint azt a továbbiakban látni fogjuk, ennek a taktikai állásfoglalás
nak önmagában nincs több köze az anarchizmushoz, mint bármely taktikának bármely 
elvhez.

Az anarchizmus mindenekelőtt sokkal inkább egy meghatározott világnézet, egy speciális 
társadalomfilozófia -  sőt mondhatnánk, hogy a társadalomfilozófia -  foglalata, mivel aki a 
világot és az emberi életet teljes mélységében és eddigi fejlődésében szemléli, és az emberi 
társadalom kívánatos alakulását illetően következetes, az kizárólag az anarchiában találhat 
nyugvópontot következtetései számára, mert minden egyéb fogalom csak tákolmány, 
tökéletlen fércmunka.

Az anarchia uralomnélküliséget jelent, következésképp van az anarchizmusban egy olyan 
társadalmi állapot megteremtésére irányuló törekvés, amelyben megszűnik az embernek 
ember általi alávetése, és ahol ezért állam, kormányzat, törvény vagy egyéb kényszereszköz 
feleslegessé válik, és mindenki igazi szabadságot élvez.

Ezek után felmerül a kérdés, kívánatos-e ez az állapot? És ugyan kicsoda állítaná -  kivéve 
azokat, akik a jelenlegi állapotokat kitűnőnek tartják (az uralkodó osztályok tagjai minden 
bizonnyal többnyire közéjük tartoznak) hogy nem vágyódik szabadságra? És kicsoda 
tartana bárminemű uralmat is kívánatosnak, aki nem akarja szolgalelkűvé lealacsonyítani 
magát?
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Nos, a történelem során lejátszódott politikai küzdelmek kivétel nélkül osztályharcok 
voltak. Az egyik fél uralmát (az archiát) próbálta fenntartani az általa leigázott és kizsákmá
nyolt embertársai fölött, a másik fél pedig azon fáradozott, hogy a zsarnokság mindenkori 
rendszerét szétzúzza. És akár anarchistáknak nevezték magukat az utóbbiak, akár nem, 
mégis azok voltak, mert az uralom ellenlábasai, ha hátsó szándék nélkül cselekedtek, nem 
akarhatnak mást, mint uralomné/kű/rségef (anarchiát).

Már az a körülmény is, hogy a népek szabadságküzdelmei manapság hatalmasabbak és 
egyértelműbbek, mint korábban, hogy ma merőben mások az előfeltételei az ilyen célok 
elérésének, mint korábban, és hogy ennélfogva pillanatnyilag sokkal közelebb állunk az 
anarchiához, mintsem hajdanán akárcsak gondolták is volna, a napnál világosabban bizo
nyítja, hogy ezen a téren az emberiségnek mindazon áramlatai haladó fejlődésen mentek 
át, melyeknek nyilvánvalóan az a feladatuk, hogy minden szolgait, uralmit (archisztikusat) 
lesöpörjön a föld színéről és a határtalan szabadság, az uralomnélküliség (anarchia) útját 
egyengesse. Mi tehát az anarchia? Netán önkényesen kiagyalt eszme, egyfajta utópia? 
Semmiképpen! Az anarchiában sokkal inkább egyszerűen mindenféle humanitárius törek
vés belátható eszményéről, a kulturális fejlődés logikusan és következetesen átgondolt 
célkitűzéseiről van szó.

De ha az emberiség valamely állapota elérendő és egyúttal logikusan következik a múlt 
és a jelen emberének cselekedeteiből, akkor az ennek az állapotnak a lehetőségére irányuló 
kérdés -  miként azt kevéssé éles elméjű gondolkodók épp elégszer fel is teszik -  végered
ményben már nem sokat nyom a latban.

Az eddig elmondottakból az következik, hogy az anarchisták se nem „reakciósak", 
ahogyan ezt néhányan rosszindulattal állítják, se nem a forradalom utóhadában kullognak, 
hanem éppenhogy a forradalmárok élcsapatát alkotják. Annál idétlenebb az örökösen 
ismételgetett megállapítás, miszerint a szocializmus és az anarchizmus kibékíthetetlen 
ellentétek.

Szocializmuson a szó tágabb értelmében mindazon tant és törekvést értjük, amely az 
emberi társadalommal foglalkozik; a szó szűkebb értelmében a szocializmus az ember 
társadalmasításának rendszerét jelenti.

Az emberi társadalmon mostanában bizony sokan törik a fejüket, és a társadalom 
„megjavításán” is sokan fáradoznak. Vannak királyi, arisztokrata, keresztény, s mindenféle 
elképzelhető „szocialisták”. Mint ismeretes, az „öreg Lehmann" minden alkalommal majd 
elolvadt a „reformkövetelésektől", ahogyan ő mondta! Néha Bismarck is „szocialistának” 
nevezte magát, sőt Stöcker lelkész is előhozakodott különféle receptekkel a szociális kérdés 
megoldására. Idővel meglehetősen tarka társaság alakult ki. Ezért aztán a komolyabb 
szocialisták már régóta szükségét érezték, hogy olyan megjelölést találjanak magukra, 
amely az általuk elérni kívánt jövőbéli társadalmat illetően nem engedi meg a félreértelme
zéseket. Közismerten kommmunistáknak nevezték el magukat. Ezzel rámutattak, hogy 
törekvéseik célja a vagyonközösség, a földbirtok és minden velejárójának közös tulajdona.

E követelésükben nem jámbor kívánságok vagy önkényesen kiagyalt spekulatív tervek 
vezérlik őket, hanem a jelenlegi gazdasági viszonyok megismerése, ami kommunista 
társadalmi átalakulást követel.

A pillanatnyilag uralkodó osztály, a burzsoázia, önkényesen szervezi az egész áruterme
lést és közlekedést. Az egyes kapitalisták kiszorítják az önálló kézműveseket, őket pedig 
részvénytársaságok szippantják fel. További következményként monopóliumok, trösztök, 
poolok és a többi jönnek létre, sőt nemcsak egyes iparágak, hanem gazdasági vállalkozók
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egész csoportjainak gazdasági generalizálásáról is beszélnek. A dolgok ilyetén alakulásával, 
melynek lényegében az a célja, hogy minden elképzelhető használati tárgyat az emberi 
munkaerő egyre kisebb igénybevétele mellett egyre nagyobb tömegben állítson elő, lépést 
tart a néptömegek elnyomorodása. Ez az állapot -  ha még sokáig tartana -  az emberi nem 
fizikai és erkölcsi pusztulását jelentené egy gazdag világ kellős közepén, ami tiszta őrület, 
és mint említettük, a társadalom új szociális rendszerré való totális átalakítását követelné 
meg. És mivel a kispolgárisághoz mégsem lehet visszakanyarodni, mert a nagyüzemi 
termelés előnyei és a szervezett munka mindenkinek szembeötlő, semhogy akár egy 
pillanatra is félreismerje vagy alábecsülje az ember. Ily módon nyilvánvalóan semmi más 
nem marad hátra, mint köztulajdonná tenni mindazt, ami elengedhetetlen az árutermeléshez 
és az emberi igények kielégítéséhez -  azaz más szóval: a kommunizmust proklamálni.

Ha mindazok, akik a fennálló viszonyokkal elégedetlenek, és olyan új állapotot akarnak 
elérni, amelyben mindenki egyenlő, szabad és boldog lehetne, ezekben a kérdésekben 
tisztán látnának és egyetértenének -  hogyan jönnének akkor épp az anarchisták ahhoz, hogy 
e vonatkozásban ellenkező álláspontra helyezkedjenek azokkal szemben, akik eddig min
den szabadságharcban az arcvonalban küzdöttek? Csakis gonoszság vagy értetlenség 
akarhat ilyesmit a nyakunkba varrni.

Az anarchisták szocialisták, amennyiben a társadalom megjavítására törekednek; és 
kommunisták, amennyiben meggyőződésük, hogy az átalakítás egyedül az általános va
gyonközösség létrehozásában csúcsosodhat ki.

Miért nem elégednek meg hát a szocialista vagy a kommunista elnevezéssel? Azért, mert 
nem akarják, hogy összetévesszék őket azokkal, akik visszaélnek e szavakkal, és mert azt 
tartják, hogy a kommunizmus rendszere is tökéletlen volna, ha nem az anarchia szelleme 
igazgatná. Márcsak azért sem mondhatnak le eszményük hirdetéséről, mert különös módon 
számos (igazi vagy állítólagos) kommunista arra ragadtatja magát, hogy a jövő társadal
mában „népállamot”, „jövőállamot’’ stb. lásson, és a kommunista társadalmak számára -  
mintha ezzel a szabadság minden igaz barátja elrettentő hangtompítót akarna fölszerelni -  
példátlan kormányosdit, mandarinizmust, tengernyi törvényt és rendeletet jövendöl.

A következetes szocialisták és kommunisták erről hallani sem akarnak. Figyelmeztetnek 
arra, hogy az állam soha nem volt más -  és ma sem más -  nádpálcás és leigázó 
intézménynél, amelyet a mindenkori uralkodó osztály arra használ fel, hogy megvédje 
privilégiumait és a néptömegeket szolgaságban tartsa, mint ahogy erről meggyőződhet 
bárki, aki csak egy pillanatra is elgondolkodik az állam egyes céljain.

Mi értelme volna az efféle elnyomó eszköznek egy szabad társadalomban? Miféle 
privilégiumokat kellene még megvédeni, miért kellene bármely népréteget is leigázni? A 
kommunizmus megteremtése kizárólag akkor képzelhető el, ha a jelenlegi szolgaság 
megszűnik. És a helyébe újabb szolgaság kell? Ha nem, akkor az uralomnak sincs semmi 
értelme, mert az uralom uralkodás nélkül nyeletlen kés penge nélkül.

És ha a kommunizmusból hiányzik mindennemű uralom, vagyis teljes a szabadság és az 
egyenlőség, akkor ott anarchia (uralomnélküliség) van.

Az állammal és a kormányzattal együtt azonban a törvények is bizonyos értelemben 
tárgytalanná válnak. A törvények a kommunista társadalomban -  feltehetőleg -  csak általá
nos emberiességi és rendezőelvet tartalmaznak, melyeket mindenki készséggel követ. Ez 
esetben olyan helytelen elnevezést használnának az ésszerű és fennkölt cselekvés elveire, 
amelyeket egyáltalán nem lehetne paragrafusokba foglalni. Mihelyt ugyanis törvényen 
valami kényszerítő dolgot értünk, mindig ugyanazokra a kényszerítő apparátusokra gondo-
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lünk, lelki szemeink előtt rendőrök, bírák, porkolábok és hóhérok jelennek meg, röviden: régi 
poroszlók -  új uniformisban. Ugyan kinek van kedve erre törekedni?

Amikor az anarchisták az államot mint olyat -  és nem csupán ezt vagy azt az államot -  
tekintik a kommunista társadalom számára minden lehetőség és szükségszerűség határán 
kívülinek, akkor nem csupán az lebeg a szemük előtt, hogy a bűnös szenvedélyek és 
bűntettek okaival együtt azok okozatainak is -  mindenekelőtt, amelyek érdekében az 
államgépezetet eddig mozgásban tartották -  meg kell szűnniük, hanem az a meggyőződés 
is, hogy a kommunizmus korában minden embernek elegendő ideje és alkalma lesz arra, 
hogy alaposan kimúvelődjók és nemesebbé váljék, és így mindenki tevékenységét a józan 
ész vezérli, nem pedig a merev, betű szerint értelmezett előírások és hatalmi parancsok.

És ami a szabad társadalomban a kommunisták gazdasági tevékenységét illeti, nincs 
szükségük kormányzatra, de nem is tudnák előteremteni a hozzá szükséges feltételeket. Az 
érvényesülő általános szükségletek, a hasznosság, a szükségszerűség, a tapasztalatok és 
effélék nagyobb hajtóerővé válnak bármiféle kényszertörvényeknél a tekintetben, hogy a 
szükségletkielégítósre vonatkozó gazdasági cselekvésben a helyeset keressék és találják 
meg. A gazdasági életben tevékenykedők jobban meg fogják érteni, mit és hogyan kell 
tenniük, mint az egész társadalmi mechanizmus fölött lebegő bürokrácia.

Ha egyáltalán azt képzeljük, hogy a kommunizmus korában az embereket csak valamiféle 
kényszerrendszerrel lehet arra bírni, hogy helyesen cselekedjenek és a rossztól távol tartsák 
magukat, és hogy a néptömegek fölött örök időkre fifikusok válogatott serege anyáskodik 
és gyámkodik, és amennyiben nem fordul a feje tetejére minden, nos akkor -  nos hát akkor 
jobb, ha megrendül az emberiségbe vetett hitünk, és teljesen kiverünk afejünkből mindenféle 
kommunizmust.

A dolog azonban nem így áll. Voltaképpen csak akkor jutunk efféle föltevésekre, ha a ma 
emberét azonosítjuk a jövő emberével, ami bizony balgaság. A későbbi generációkról sem 
szükséges szólnunk. A társadalmi viszonyok véghezvitt átalakítását követően még azok az 
emberek is megváltoznak, akik a mai társadalomban váltak felnőtté. A rendkívüli események 
mindig módosító hatást gyakoroltak az aktív vagy passzív módon részt vevő emberekre. 
Szabadítsuk meg az embereket az szolgaság jármától és adjuk nekik a szabadságot; nem 
fog sok időbe kerülni, míg megtanulnak testvériesen viselkedni egymással. Hiszen az ember 
önmagában véve jószándékú lény, és csak a tulajdon egoistájaként, egy olyan társadalom 
tagjaként válhatott azzá, ami jelenleg, amelyben mindenki a maga és senki sem a más 
érdekét képviseli. A magántulajdon intézményén áll és bukik minden olyan rossz emberi 
tulajdonság, amely eltorzítja az embert. Az irigységnek, rosszakaratnak, hírvágynak, ural
kodhatnának a kommunista viszonyok között nincs semmi értelme, másrészt a testvéri
ség, szolidaritásérzés és versengés a közjó érdekében magától értetődő fogalmaknak 
számítanak. Ezért lehet és lesz az élet a kommunista társadalomban kényszerektől mentes, 
mégis harmonikus. És ez az állapot nem valósítható meg az állam, hanem csak az anarchia 
keretei között.

Az egész államosdi, ahogyan azt a kommunista pártok köreiben még dédelgetik, egyedül 
általában csak a szellemi restségre, a hagyomány slendriánságára és az előfeltételekre 
vezethető vissza. Néhányan, akik részben a polgári demokrácia soraiból jöttek, még magu
kon viselik származásuk tojáshéjmaradványait, és ragaszkodnak a megszokott politikai 
formákhoz. De itt az ideje, hogy megszabaduljunk ezektől. Sokan máris annyira emancipá
lódtak, hogy alig találnak kifogásolnivalót az anarchizmus lényegében, csak az elnevezéssel 
nem hajlandók megbarátkozni. íme, a kísértetektől való félelem legvilágosabb példája!
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Végezetül az anarchistáknak más kommunistákkal szembeni taktikáját illetően sincs 
igazában ok a civódásra. Bárki, aki tagadja a mai társadalmat és a vagyonközösségen 
nyugvó társadalmi viszony megvalósítására törekszik, az a lelke mélyén forradalmár. A 
különbség az anarchisták és kissé lemaradt harcostársaik között e téren az, hogy az 
utóbbiak úgynevezett opportunista politikát folytatnak, míg az anarchisták megvetik az efféle 
képmutatást. Törekvéseiket nem rejtik véka alá, még kevésbé titkolják az eszközöket, 
amelyeket céljaik eléréséhez szükségesnek tartanak bevetni. Nem vérengzó vadállatok, akik 
az öldöklés és gyújtogatás öröme miatt hangoztatják a forradalom szükségességét, hanem 
azért fejtenek ki forradalmi propagandát, mert tudják, hogy kiváltságos osztályt még soha
sem tudtak békés úton megdönteni, és mert szilárd meggyőződésük, hogy a burzsoázia 
reagálása a proletariátus mindennemű törekvésére kellőképpen bizonyítja ezt.

És nem lehet őket áltatni. Mi értelme lenne a bújócskának? Az ellenfelet nem szelídíthetik 
meg, a munkásokat pedig csak demoralizálják azzal, hogy ha a békés és törvényes agitáció 
hatását tekintve hamis reményeket táplálnak azokban, akiknek az egyik csalódást a másik 
után kell elszenvedniük.

Ennélfogva az anarchisták abszolút szükségesnek tartják a proletárok figyelmét felhívni 
arra, hogy óriási harcot kell megvívniuk, mielőtt törekvéseik megvalósítására gondolhatná
nak. A társadalmi forradalom előkészítésére ösztönöznek és minden eszközzel -  élőszóban, 
írásban vagy tettel, attól függően, melyik hol látszik a legcélravezetőbbnek -  megpróbálják 
a forradalmi fejlődést meggyorsítani. Kicsoda kifogásolja ezt? Aki a szívén viseli a nép ügyét, 
hogyan helyteleníthetné ezt?

Bármit is mondjunk ma még, egyvalami azért bizonyos: az emberiség boldogulása -  
ahogyan ezt a jövő elhozza, amit a jövőnek kell elhoznia -  a kommunizmusban rejlik. Ez a 
rendszer logikus módon kizár mindenfajta uralmat és szolgaságot, következésképpen 
anarchiát jelent. Ehhez a célhoz a társadalmi forradalmon keresztül vezet az út.

Azt, hogy a kapitalisták, a rendőrök, a sajtó és a szószék prédikátorai az álszentek és a 
filiszterek tiszta szívükből, egész lelkűkből, teljes elméjükkel és erejükkel gyűlölnek bennün
ket, tökéletesen érthetőnek találjuk; mivel ezzel a társadalmi, politikai és „mennyei" klérussal 
amúgy is egész évben hadakozunk, szükségtelen volna most külön korbácsokat suhogtat
nunk. Természetellenesnek érezzük viszont, hogy a munkásmozgalmon belül is lépten-nyo- 
mon ellenségeskedésbe ütközünk, amit gyakran hihetetlen rosszakarat, többek között 
korlátolt fanatizmus és rendszerint több mint szánalomra méltó, valósággal megátalkodott 
oktalanság táplál. És mivel a harc, melyet erről az oldalról folytatnak az anarchizmus ellen, 
természetellenes, ezért magától értetődő, hogy bizonyos ellentmondások is felszínre kerül
nek. Ez az a körülmény, amely a kevésbé elfogult hallgatókban az egész anarchistaellenes 
szofisztikával szemben kétségeket támaszt, és így inkább rokonszenvet ébreszt az anarchia 
iránt.

Valahányszor megnyilatkozunk szóban vagy írásban a modern, azaz a kommunista 
anarchizmusról, azt kiáltották oda nekünk, ez nem anarchizmus, hanem szocializmus. 
Amikor rámutatunk, hogy ez a „hanem" szofisták legszembeötlőbb szamárlétrája, mivel az 
anarchizmus nem más, mint az uralomnélküli társadalmi állapot lényege, és ez lebeg minden 
szabadságra és egyenlőségre törekvő igazi szocialista szeme előtt, akkor ezen érvünket 
egyszerűen félretolják és azzal a megállapítással hozakodnak elő, miszerint az anarchizmus 
és a szocializmus kibékíthetetlen és szigorú ellentétei egymásnak; ezért kell minden szocia
listának a lehető leghatározottabban küzdenie az anarchisták ellen. Van-e ebben az érvelés
ben akárcsak egy szikrányi logika is?
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Másrészt ma azt vágják a fejünkhöz, hogy törekvéseink teljesen reakciósak, mivel állítólag 
a kispolgári individualizmus fantomját üldözzük, míg holnap majd azt vetik a szemünkre, 
hogy „túlságosan messze" megyünk törekvéseinkben, és hogy az átmeneti fokokat nem 
lehet átugrani a társadalmi fejlődésben stb. Mármost miként vigyük végbe azt a bűvészmu
tatványt, hogy egyrészt kibontott vitorlákkal az özönvíz előtti kispolgárság felé vegyük az 
irányt (persze csak elméletileg, hiszen gyakorlatilag ez kizárt), ugyanakkor olyan messzire 
mutató jövóeszményeket hajszolunk, amelyeket még a kevésbé kvalifikált szocialista, még 
ha kívánatosnak is, de egyelőre megvalósíthatatlannak tart -  majd egyszer igazán szívesen 
vennénk, ha egy „tudományos" Oerindur gróf megmagyarázná nekünk a természet e benső 
meghasonlottságát.

Nos, a helyzet valójában a következőképpen fest: mostohatestvér ellenlábasaink nagyon 
jól tudják, hogy mi nem kispolgáriaskodunk. Mégis ezt hazudozzák követőinknek, márpedig 
ez semmi esetre sem tisztességes harcieszköz. S ha felrójuk nekik ezt az enyhén szólva 
jezsuitizmust, gúnyosan ránkvigyorognak és ujjúkkal Benjamin Tuckerra böknek. így tesz
nek, holott tudják, hogy ez az ember teljesen kívül áll a proletariátus modern osztálymozgal- 
mán, és nem egyéb, mint megkésve fellépő eszmény-manchesterista...

Mint „igazi” anarchistát (velünk ellentétben, akik a változatosság kedvéért megintcsak 
„hamis” anarchistákként szerepelünk), időnként Kropotkin nevét is az orrunk alá dörgölik, 
természetesen azzal a feltételezéssel, hogy akárcsak Tucker, ő sem akar tudni a kommuniz
musról, az anarchizmus állítólagos ellentétéről. Úgy tűnik, ebben a kérdésben több a 
tudatlanság, mint a rosszakarat; de ez önmagában nem javít ellenlábasaink helyzetén. Mert 
aki olyannyira tudatlan, hogy azt sem tudja, minemű törekvései vannak egy olyan férfiúnak, 
mint Kropotkin, és aki ennek ellenére fő hangadó az anarchisták kontra szocialisták küzdel
mében, az bizony arcátlan tökfilkó, és meg kell leckéztetni, aminek nyomban szerét ejtjük.

Kropotkin ugyanis nem egyszerűen kommunista, hanem éppenséggel a legeslegfelleng- 
zósebb kommunista, aki valaha is létezett. Az ő számlájára írható, hogy különböző orszá
gokban -  nevezetesen Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és Belgium
ban -  az anarchisták kommunista álláspontjukat minden adódó alkalommal tüntető módon 
fitogtatják. Számára a kommunizmus a fő dolog, és hozzánk hasonlóan az anarchizmusban 
csupán a kommunista társadalomfelfogás szükségszerű kiegészítő mozzanatát látja. Ez már 
abból kiderül, hogy évekkel ezelőtt a St. Imier-ben ülésező Jogi Föderáció anarchista 
kongresszusán azzal a javaslattan állt elő, hogy a fennálló előítéletekkel szemben annyiban 
hozzanak áldozatot, amennyiben a jövőben többé ne anarchistáknak nevezzék magukat, 
hanem „szabad kommunistáknak”. A javaslat megbukott ugyan, de kétségtelenül fényes 
bizonyítékul szolgált annak, hogy Kropotkin mindenekelőtt kommunista. Igen, és az imént 
említett kongresszusról indult ki az a kezdeményezése is, hogy ezentúl minden anarchista, 
aki korának magaslatán és a forradalmi proletariátus körein belül kíván helyet foglalni, 
kommunista anarchistának hívja magát. Kropotkint tehát -  messze eltávolodva attól, hogy 
ellenzékben legyen a kommunista anarchistákkal szemben (akik „nem anarchisták, hanem 
szocialisták” voltak valójában) -  épp ezeknek atyjaként tarthattuk számon.

így hát az álláspont, melyet a munkásmozgalmon belüli ellefeleink velünk szemben 
képviselnek, szó szerint tudatlanságon nyugszik, és ezért hosszú távon mindenképpen 
tarthatatlan.

Ellenséges testvéreinknek egyszer majd komolyan fontolóra kellene venniük mindezeket 
a dolgokat; és ha a tényállás higgadt és tüzetes tanulmányozása után, ami semmiképpen 
sem maradhat el, arra az eredményre jutnának, hogy mindezen vonatkozásban nekünk van
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igazunk, akkor a hamis szégyenérzet nem ösztönözheti őket arra, hogy legjobb tudásuk 
ellenére az igazsággal szemben a hagyományhoz ragaszkodjanak. Sokkal inkább velünk 
egyesülve frissen és vidáman kellene harcba indulniuk az egyház, az állam és a tőzsde 
szentháromsága ellen, amelyet meg kell trónjától fosztani, ha a szabadság, egyenlőség és 
testvériség útját akarjuk egyengetni.

Az anarchista doktrína botrányköve a nem anarchista szocialisták körében a „szabad 
szerződés”. Az anarchisták ugyanis azt vallják, hogy a szabad társadalomban az emberek 
egymáshoz fűződő kapcsolataikat nem rájuk kényszerített megegyezések alapján szabá
lyozzák majd -  ellenfeleik máris azt hiszik, hogy ez elegendő okot ad a mosolygásra. Az 
ellenfelek ezáltal azonban csupán a társadalmi erőszak álláspontjára lépnek, és így a lehető 
legmesszebbre távolodnak bármiféle szabad rendszertől. Legfeljebb azt állapíthatják meg, 
hogy kényszer- és fegyelmezőrendszerük mindenkit egyformán terhel, és ezért senki nem 
érzi ezt különösebben fájdalmasnak; de már ez a frazeológia is értelmetlen, mert az általános 
és a kölcsönösségen alapuló kényszer megszünteti önmagát, és így tökéletesen érvényét 
veszti. Ha valóban effajta képzelgés lebeg barátaink szeme előtt, akkor -  akárcsak mi -  
kényszernélküliségre törekednek, és végül a „szabad szerződésben" mint társadalmi sza
bályozóban velünk együtt bizonyosan nyugvópontra lelnek. Ha nem, akkor továbbra is 
terheli őket az a szemrehányás, hogy legfeljebb azon fáradoznak, hogy a politikai uralko- 
dósdi és a társadalmi gyámság fennálló rendszerének enyhébb formát kölcsönözzenek.

Egyébként sem kell beképzelni magunkat a még ismeretlen új világba -  sem a Marson, 
sem valamely más utópiában -  ahhoz, hogy szemléltessük a szabad szerződések műkö
dését.

Itt van például az Egyetemes Postaunió. Az egyes postaszervezetek teljesen szabad 
mérlegelés alapján léphetnek be vagy ki. A szerződő felek kölcsönösen megállapodnak, 
milyen szolgálatokat kívánnak nyújtani a lehető legpraktikusabb és legjutányosabb postai 
forgalom érdekében. Nincs nemzetközi joghatóság, amelynél be lehetne perelni vagy 
végrehajtói úton a kötelesség végrehajtására lehetne kényszeríteni a szerződést megsértő 
feleket. Mégis betartják a „szabad szerződést" -  egyszerűen azért, mert minden szerző
désszegés önmaguk megkárosítását vonná maga után, és mert ennélfogva minden szer
ződéskötő fél érdeke azt kívánja, hogy ne szegje meg a szerződést. Amennyiben mégiscsak 
jelentkeznek rendellenességek vagy egyéb, előre nem látható visszásságok, akkor konfe
renciát hívnak össze, és szabadon megállapodnak a szükséges kiigazításokban.

Ez az intézmény, mely egyedül alkalmas arra, hogy az emberek jövőbeni szabad csoport
jainak mintaképe legyen a legkülönfélébb életcélok megvalósítására, immár nem egyedüli 
példa. A trösztöket például olyanok alapítják, akiknek általában átkozottul kevés közösségi 
érzékük van; sőt ezek az egyesülések szinte minden országban törvényellenesek, ha tehát 
a szerződő felek nem teljesítenék vállalt kötelezettségeiket, jogilag nem is kényszeríthetők 
erre. Mindaz, ami a megkötött szerződés értelmében ekkor történik, pusztán a vele össze
függő előnyösség ösztönző hatására megy végbe.

Manapság számtalan dolog van, amely szabad szerződések alapján jön létre és működik 
anélkül, hogy a betartásukat kényszeríteni tudó törvények és kormányok állnának mögötte. 
Mindenütt léteznek ének-, torna-, lövész-, kulturális és politikai egyesületek, pártszervezetek, 
szövetségek a művészet és a tudomány stb. fellendítésére, és az ilyen jellegű érintett helyi 
szövetkezetek sokszor kötnek egymással szabad szerződést. Ily módon több száz, több 
ezer testület működik együtt nemzeti, sőt netán nemzetközi szinten is a közös célok 
megvalósításáért. Azonban kizárólag a tiszta, morális kényszer érvényesülése vezet a
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kérdéses szerződések betartásához. Abszurd volna azt állítani, hogy ez az egész gépezet 
nem lenne képes valamely magasabb hatalom, állami vagy más egyéb törvényes tekintély 
beavatkozása nélkül működni. Ellenkezőleg, kezdettől fogva mindenütt bizonyossá vált, 
hogy az ebbe való bárminemű beavatkozás, amire az államhatalom törvényhozása és 
végrehajtó hatalma révén itt-ott vetemedett, csak zavaró és gátló hatásokkal jár együtt; és 
mindenütt, ahol ez előfordul, az érintett szervezetek hevesen agitálnak az állami gyámkodás 
felszámolása mellett.

Márpedig ha ez a mai társadalomban, egy egoistáktól nyüzsgő világban előfordulhat, 
mennyivel könnyebben születhetnek akkor a legkülönbözőbb emberi célú szervezetek, a 
szabad megállapodások alapján egy olyan társadalomban, amelyre törekszünk, amely 
vagyonközösségen alapul, és amelyben minden szánalmas -  a magántulajdon intézményé
vel szorosan összefüggő -  tulajdonság kipusztul. Szabad és egyenlő emberek társadal
mában nem létezhet semmi más, csupán szabad szerződés; mert a kényszerű együttmű
ködés ugyanis épp a szabadság és egyenlőség alapfogalmai ellen vétene.

Korlátolt emberek időnként azt az ellenvetést teszik, hogy a gazdasági kapcsolatokban 
manapság is bizonyos szabadság uralkodik azáltal, hogy az államhatalom nem avatkozik 
bele a termelők üzleti eljárásaiba, ehhez azonban hozzá kell tennünk, hogy ez a szabálynél
küliség milyen kétségbeejtő viszonyokhoz vezetett. Magunkévá tesszük ellenfeleink ezen 
érvét, és jobb belátásra bírjuk őket. Ha ugyanis a szabad mozgás a gazdaságban, a mai 
társadalomban olyan szociális kérdéshez vezetett, amelyik kategorikus megoldást sürget, 
nos akkor ennek lényegében semmi köze sincs a szabad gazdasági mozgáshoz, hanem 
egyedül és kizárólag a magántulajdon intézményéhez van köze, mely fölött védőpatrónus- 
ként az állam őrködik. A magántulajdon azt eredményezte, hogy a szegények a gazdagok 
rabszolgáivá váltak, hogy egyre nagyobb mértékben tudták kizsákmányolni őket, és hogy 
ezért a néptömegek egyre kevésbé képesek az általuk termelt javak elfogyasztására. Ha az 
államhatalom nem tenne meg mindent e viszony fenntartásáért -  a nép bizonyára nem soká 
tűrné el. Csak látszólag élvezünk gazdasági szabadságot, valójában az állam beavatkozása 
lepleződik le. Igen, az állam nem egyéb, mint a tulajdonosok szervezett hatalma, ami arra 
törekszik, hogy a kisemmizetteket a tulajdonosok fennhatósága alatt tartsa. Ennélfogva a 
nincstelen néptömegek az államgépezet szétzúzására kényszerülnek, ha meg akarják 
szüntetni a magántulajdon intézményét és a vagyonközösséget kívánják a helyébe állítani.

A jelen csak különböző érdekeltségű embereket, a jövő viszont -  ami felé közeledünk -  
csak azonos érdekeltségű embereket ismer. Ahol ez megvalósul, ott a szolidaritás megszű
nik társadalmi erény lenni, ez éppenséggel magától értetődik. Miféle oka volna még annak, 
hogy az emberiség céljait alá- és fölérendeltségi rendszerrel, vagyis az egyik oldalon 
szolgaság, a másik oldalon felfuvalkodottság és előjogok rendszerével kényszerítenék ki 
ahelyett, hogy a szabad megállapodásra bíznák őket, melyek kiprovokálják a szükségessé
get, a hasznosságot és a közjólétet; s ez ebben az esetben egyúttal minden egyes ember 
jólétét is jelentené. Csak az jut arra a felvetésre, hogy a kommunista társadalom sem 
nélkülözheti a törvény hozósdit, tehát az államosdit és kényszerítősdit, aki úgy tekint a jövőbe, 
hogy közben nem tudja teljesen függetleníteni magát a fennállótól, és ezért a jövő emberére 
ráaggatja mindazokat a rossz tulajdonságokat, amelyek a fennálló viszonyok hatására a ma 
emberének szükségszerűen el kell sajátítani.

És ha még azt is szem előtt tartjuk, hogy a kommunista társadalomban mindenkire csak 
nagyon csekély munkateher hárul, mivel egyetlenegy munkaképes ember sem tenné ki 
magát az általános munkavégzési kötelezettség megtagadásával járó helytelenítésnek a
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közvélemény részéről, vagyis az egyedül elképzelhető morális hatalomnak, amelyet esetle
gesen alkalmaznának bizonyos megátalkodott személyek ellen, és hogy így mindenkinek 
rendkívül sok idő és alkalom áll rendelkezésére, akkor beláthatjuk, hogy a jövő kommunistái 
elég okosak lesznek ahhoz, hogy általában és esetről esetre kitalálják, mikor mit tegyenek 
és mit ne anélkül, hogy bármilyen állami világútmutató a törvény pórázán rángatná őket 
egész életükben, a bölcsőtől a sírig.

Aki eddig nem volt tisztában minden korábbi törvényalkotgatás lényegével, annak szembe 
kell néznie egyszer azzal a tökéletesen vitathatatlan ténnyel, hogy minden nemzedék az őt 
megelőző generáció törvényhozóit legalábbis őrültnek, ha nem még rosszabbnak tartotta. 
A törvényhozósdi történetét teljes joggal nevezhetjük a legborzongóbb téboly történetének. 
Avagy nem tekintjük-e tébolynak a boszorkányság, eretnekség és minden olyan elképzel
hető dolog ellen hozott törvényeket, amelyet a maga korában kifinomult kegyetlenséggel 
büntettek, ma viszont büntetlennek tekintünk? Nem volt-e őrültség a tűz-, víz- stb. próba és 
kínvallatás, bűntett vagy ártatlanság bizonyítására? De igen! Későbbi nemzedékek ugyan
olyan értelmetlennek fogják tartani napjaink törvényeit, az akasztófát, a hóhérpallost, a 
börtönt és rabláncot, mint amilyennek mi látjuk az elmúlt évszázadok törvényeit. Aki objek
tíve, azaz előítélettől és babonától mentesen közelít a törvényhozás lényegéhez, az Buckle 
kultúrtörténésszel együtt arra a meggyőződésre jut, hogy azok voltak és jelenleg is azok a 
legjobb törvények, amelyekkel eltörölték a korábbiakat.

És ezek után törjük a fejünket a jövő törvényhozásán? Ennek puszta feltételezése is óriási 
naivitásról tanúskodik.

Mármost ami közöttünk és ellenlábasaink között még vita tárgyát képezi, az az a kérdés, 
hogy vajon (a szabad szerződések alapján létrehozandó) különböző szervezetek a jövő 
társadalmában centralisztikus vagy föderalisztikus jellegűek legyenek-e. Mi azt mondjuk, 
hogy az utóbbinak kell bekövetkeznie -  nem azért, mintha még be nem következett 
dolgokkal akarnók foglalkozni, hanem azért, mert a tapasztalat megtanított bennünket arra, 
hogy a centralizmus minden körülmények között előbb vagy utóbb néhány kézben össze
futó roppant teljhatalom-felhalmozódáshoz, s ezzel a hatalommal való visszaéléshez vezet, 
vagyis egyrészt uralomba, másrészt szolgaságba kell torkollnia. Azonkívül nem látjuk be, 
hogyan és miért lenne szükséges vagy hasznos a gazdasági szervezeteknek vagy netán 
magának az egész emberi társadalomnak a centralizálása.

Ha feltételezzük, mi több, reméljük, hogy a kommunista értelemben vett szociális kérdés 
végül nemcsak egy-egy országban, hanem az egész világon megoldódik, akkor a centra
lizmus gondolata önmagától a legteljesebb szörnyűséggé változik. Képzeljük csak el, amint 
a nemzetközi pékek Washingtonban ülésező bizottsága előírja pekingi vagy melbourne-i 
tagjainak, milyen formájú és mennyiségű zsömlét süssenek! -  Tágítsuk ki ezt a képet a 
különböző szakmai ágazatokra, és vitathatatlanul a „legcsodálatosabb” borzadállyal találjuk 
magunkat szemben. És mivel a jövő embere nem maradi fajankó, nem is dől majd be egy 
ilyen badarságnak. Különböző viszonyait úgy fogja szabályozni, ahogyan azt a kielégítendő 
szükségletek és szükségszerűségek diktálják. Gyakorlat és tapasztalat lesznek a termé
szetes szabályozók.

Ezt a viszonyt azonban mi az uralomnélküliség vagy anarchia rendszerének nevezzük. 
Ezért hát, ellenséges testvéreink, félre az előítéletekkel, a dogmákba vetett hittel! Tanul
mányozzátok az anarchista alapelveket és segítsetek megvalósításukban. Éljen a szociális 
forradalom!

A kommunista anarchistákkal kapcsolatos fejtegetéseink távolról sem azt célozzák, hogy
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a közöttük és az inkább jobbra kacsintgató munkáspártok között tátongó szakadékot 
elmélyítsék, amint ezt talán némelyek előítélettel telve feltételezik, hanem ellenkezőleg, az a 
szándék szülte őket, hogy áthidalják a társadalmi forradalom talaján keletkezett szakadást. 
Azért, hogy elérjük, mindenekelőtt az anarchizmusról és kommunizmusról általánosan 
uralkodó zavaros nézeteket kellett megfelelő kritika alá vetni, és mindkét fogalmat világos 
és objektív definíciókra cserélni. A kommunizmust közönségesen olyan rendszernek kép
zelték, amelyben az egyén teljesen feloldódik az összességben, és így nincs önálló saját 
léte -  ez az elképzelés arra túlságosan is alkalmas volt, hogy ne csak az eredeti koponyákat 
riassza el, hanem még azokat ateljesen szokványos nyárspolgárokat is rémületbe kergesse, 
akik tulajdonképpen nemigen veszíthették el individualitásukat.

Ezzel szemben azt varrták az anarchizmus nyakába, hogy elszigeteli az embereket, 
illetőleg „felbomlasztja” az egész emberi társadalmat. Fejtegetéseink során azonban rámu
tattunk, hogy a vagyonközösség rendszere egyáltalán nem degradálja az egyes embert az 
anyagi világ pusztán szubjektív függelékévé, hanem inkább arra szolgál majd, hogy minden 
egyes individualitást szabadon fejlesszen ki és juttasson érvényre. Éppígy kifejtettük, hogy 
az anarchia (uralomnélküliség) egyáltalán nem zárja ki -  aszerint, hogy ez kívánatosnak 
bizonyul -  többek, sokak vagy akár mindenki együttműködését közös célok elérése érde
kében.

A szociáldemokrata és anarchista kommunisták között fennálló vitás pontokat azáltal 
tettük a helyükre, hogy megmutattuk, a különbségek jobbára a jövőre vonatkozó spekulá
ciókon alapulnak, ami viszont a filozófia területére tartozik... És azért, hogy megmutassuk, 
milyen kevés okot szolgáltathat a gondolkodó szocialistáknak (mind a szociáldemokraták
nak, mind az anarchistáknak) ez az érdekszférája a viszálykodásra, ízekre szedtük azokat a 
hamis előfeltevéseket, amelyek alapján az ilyen viszonyok kirobbanása egyáltalán lehetsé
ges volt. Ezek a viták már hosszú ideje a munkásmozgalomnak éppen a leghaladóbb, 
legintelligensebb és a legenergikusabb proletárokat tömörítő részét tántorítják el.

Bebizonyítottuk azoknak, akik a polgári-liberális hagyományok befolyása alatt -  a kom
munista társadalmat illetően is -  még mindig ragaszkodtak az állam eszményéhez, hogy a 
kommunizmusnak nemcsak hogy nincs szüksége államhatalomra szabadság- és egyenlő
ségpárti alapelvének megvalósításához, de ez inkább zavarólag és gátlólag hatna a kom
munizmusra. Igen, rámutattunk, hogy a szociáldemokrata típusú kommunista körökben még 
mindig gyakran emlegetett „állam" („népállam", „jövőállam" stb.) valójában nem állam, és 
Friedrich Engelsszel arra a végkövetkeztetésre jutottunk, hogy az állam a jövőben a rokka 
és a csatabárd mellett a régiséggyújteménybe száműzetik. Fejtegetésünk után legföljebb az 
a kérdés marad megválaszolatlanul, hogy a jövő embere különböző életcéljai megvalósítá
sára létrehozott szervezeteket centralista vagy föderatív formában működteti-e. Ebben a 
vonatkozásban, úgy véljük, bebizonyítottuk, hogy a központosítás eszménye is a hagyomá
nyok iránti, velünk született előszeretetnek tudható be, míg az idáig szokásos centralizmus 
előítéletektől mentes szemlélete a centralizmust a szabad társadalom céljai szempontjából 
éppenséggel alkalmatlannak tünteti fel, tehát a föderatív rendszert jelöli meg kívánatosnak.

E megállapítás után feltehetőleg érthetővé válik, hogy egy végső elvi megegyezés a 
szociáldemokrata és anarchista kommunisták között nem lehetetlen. Álláspontunk tehát 
nem lehet ellenséges, sőt nem is volt az soha, bár azt a látszatot keltette, mintha idáig ennek 
épp az ellenkezőjéről lett volna szó. Ez utóbbi, a dolgok igencsak sajnálatos felfogása 
lényegében annak köszönhető, hogy a haladó munkásmozgalmon belül különféle szemé
lyek között kialakult viszányokat -  ahogyan ez a közéletben soha sem kerülhető el teljesen
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-  túlságosan is pártügyként fogták fel, és a tömegeknek ennek megfelelően is tálalták. Ezt 
az egyenetlenséget még azáltal is fokozták, hogy a kommunista pártok soraiba is -  miként 
minden pártba -  mindenféle demagóg alak férkőzött be, akik értették a módját, hogy az 
egész mozgalmat tönkretegyék, és akikkel ezért a belátóbb elemeknek, akár akarták, akár 
nem, a leghatározottabban le kellett számolniuk. Ámde ezt a harcot a tömegek sajnos nem 
mindig értették meg és méltányolni sem tudták azonnal. A tömegek részint helytelen 
állásfoglalása rettentő sok bajt okozott, és ez a mizéria itt-ott még ma is javában folyik. De 
visszatérve a lényegre, a kommunizmus különböző válfajainak igazán elvi vitapontjaihoz 
ezeknek a dolgoknak csak kevés vagy egyáltalán nincs közük.

Úgy tűnik, hogy nincs minden rendben a különböző kommunista pártok taktikája körül 
sem, amelyről a pártok úgy vélekednek, hogy feltétlenül alkalmazniuk kell őket céljuk 
eléréséhez. Az egyik oldalon békét és törvényt -  s a megváltás eszközeként szavazó urnát
-  emlegetnek, a mások oldalon forradalomról -  a tett propagandájáról -  beszélnek; és a 
harcmódok miatt állhatatosan dúl a heves küzdelem az ellenséges testvérek között.

Rávilágítottunk, hogy a forradalom szükségessége körüli vita végeredményben gyerekes 
dolog, amennyiben nem pusztán a történelem logikája, hanem még inkább az uralkodó 
osztályok magatartása a munkások mindennemű törekvésével szemben teljességgel kizárja 
a szociális kérdés békés megoldását. Az erre vonatkozó egész vita ezért opportunista 
természetű; és mivel a burzsoázia korántsem dől be a proletár osztálymozgalom termé
szetére vonatkozó bármilyen elképzeléseknek és szelíd szólamoknak, így az egész oppor
tunista politika a munkásmozgalmon belül máris szégyenletessé vált. Előbb-utóbb fel kell 
adni, és magától értetődő módon a forradalmi taktika lesz az, ami megmarad.

Ami speciálisan a választási játszadozást illeti, azt eleve csak olyan agitációs kísérleteknek 
tekinthetjük, amely nem vált be. A tömegeket a mellékes dolgok és a felületesség mellékút- 
jára terelte és sok jó erőt kísértésbe vitt, aminek nem mindig tudtak ellenállni. Néhány jó 
forradalmárt teljesen tönkretett a parlamentarizmusban való részvétel és a képviselőkkel való 
érintkezés. Mi, anarchisták, ezért mondjuk, nem érdemes törődni a választási játszadozás
sal, hanem mindig tiszta elvi propagandát kell kifejteni, és közben az egyenes utat kell járni.

Másrészt, ha meggyőződéssel valljuk, hogy a forradalmi tettek révén olykor nagyobb 
propagandát lehet csinálni, mint agitációk százaival, és brosúrák vagy újságok ezreivel, 
akkor még korántsem gondoljuk azt, hogy minden tetszőleges erőszakos cselekedet, 
amelyet az uralkodó osztály valamely képviselője vagy védelmezője ellen követnek el, 
forradalmi hatást váltana ki. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy egyedül a megfelelő helyen 
és időben végrehajtott megfelelő tettnek lehet ilyen hatása; és eszünkbe nem jutna az első 
jöttment ostoba merényletét (még ha forradalmi érzületű emberek jószándékkal hajtották is 
végre) vakon jóváhagyni.

Egyébként a tett propagandája amúgy sem vált kizárólagos vesszőparipánkká, amelyet 
állandóan meglovagolva megfeledkeznénk minden más propagandáról. Szóban és írásban 
fejtjük ki hatásunkat, ott és úgy, ahogyan tudjuk. Ha egyrészt nem ringatjuk magunkat abban 
az illúzióban, hogy először fel kell világosítani az egész proletariátust, míg hivatott nem lesz 
a társadalmi forradalom csatáinak megvívására, akkor másrészt nem ismerjük félre annak 
fontosságát, hogy legalább a szóbeli és írásos agitáció érdekében minden tőlünk telhetőt 
megtegyünk. Szociáldemokrata pártrokonainkhoz hasonlóan tehát megteszünk mindent a 
felvilágosításért, még ha közben nem is titkoljuk, hogy a kívánt cél elérése érdekében a 
felbujtás sójával fűszerezett határozott hangnemet igen fontosnak, a kedélyek lecsillapítá
sára tett hígítási kísérleteket pedig elkerülendőnek tartjuk. Ha mostohafivéreink „tudo
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mányos” kiruccanásokat tesznek és elbóbiskolnak is, a balsiker hamarosan majd felrázza 
és a helyes útra tereli őket, mely utat minden szocialista, illetve kommunista mozgalom 
természeténél fogva jár.

Mindezen körülmények között elképzelhetőnek és lehetségesnek tartjuk a szociáldemok
rata és anarchista kommunistáknak ha nem is azonnali összeolvadását, de egyfajta össze
kapcsolódását. Ez a közös ellenség leküzdésében igen gyümölcsöző lehetne. Ha mindkét 
részről megvan a jószándék egy ilyen megegyezésre, akkor az hamarosan létre is fog jönni. 
Amíg azonban mind az egyik, mind a másik féltől megkövetelik a párthoz való formális 
csatlakozást, és az ezzel járó program aláírását, addig persze ebben a kapcsolatban semmit 
sem lehet elérni. Szükségtelen lovagolni az effajta dogmákon, sőt abba kell hagyni, ha a 
jelzett irányban haladást akarunk elérni.

„Minden eszközzel, energikus, forradalmi és nemzetközi cselekvéssel szét kell zúzni a 
fennálló osztályuralmat!”

„Meg kell valósítani a termelés szövetkezeti szervezetén alapuló szabad társadalmat!”
Ilyen vagy ehhez hasonló jelszavakkal kellene a szociáldemokratáknak és anarchistáknak 

karöltve küzdeniük. A többiről majd azok gondoskodnak, akik győzelmes forradalmárokként 
kezdhetnek a szabad társadalom felépítéséhez.

(Fordította: Horváth Géza. A fordítás alapja: Johann Most: Der Kommunistische Anarchis
mus. In: Der Rote Hanh. Nr. 53-54. Berlin, 1921. 11-31. o.)



ELISÉE
RECLUS EVOLÚCIÓ

ES REVOLUCIO

Ez a két szó, az evolúció és a revolúció, nagyon hasonlít egymásra, politikai és társadalmi 
értelmükben mégis úgy használják őket, mintha jelentésük egymás szöges ellentéte volna. 
Az evolúció szó a szokások és eszmék fokozatos és folyamatos fejlődésével rokonértelmú, 
egyes körökben úgy használják, mintha a félelmetes revolúció szó antitózise volna, amely 
többé-kevésbé hirtelen lezajló változásokkal jár, s valamiféle katasztrófát von maga után. És 
lehetséges-e mégis, hogy végbemenjen valamiféle változás az eszmékben anélkül, hogy 
váratlan elmozdulásokat idézzen elő az élet egyensúlyában? Nem követi-e szükségszerűen 
revolúció az evolúciót, ahogy a cselekvés a cselekvés vágyát? E kettő alapvetően egy és 
ugyanaz, csak megjelenésük idején tekintve különböznek. Ha egyfelelől hiszünk az eszmék 
normális fejlődésében, másfelől ellenállásra számítunk, akkor szükségképp hiszünk azok
ban a külső megrázkódtatásokban, amelyek megváltoztatják a társadalom formáját.

Ezt próbálom megmagyarázni, s nem veszek igénybe elvont fogalmakat, csak mindenki 
megfigyeléseire és tapasztalataira hivatkozom, s olyan érveket használok, amelyeket általá
ban használni szoktak. Vitathatatlanul azok közé a személyek közé tartozom, akiket „félel
metes forradalmárként" ismernek, mert hosszú éveken át ahhoz a törvényesen rossz hírű 
társasághoz tartoztam, amely „Nemzetközi Munkásszövetségnek” nevezi magát, s melynek 
puszta neve gonosztevőknek kijáró bánásmódot idéz minden résztvevőre, végül az „utála
tos” kommünt szolgáló férfiak közé tartoztam, amely „minden tisztességes ember megve
tésének tárgya”. De legyek bármilyen vad is, tudom, hogyan helyezzem magam pártomon 
kívülre vagy inkább pártom fölé, s hogyan vizsgáljam az emberi faj jelenlegi evolúcióját és 
közelgő revolúcióját szenvedély és elfogultság nélkül. Mivel azok közé tartozunk, akiket a 
világ támad, jogunk van megkövetelni, hogy meg is hallgasson bennünket.

Először is világosan meg kell állapítanunk azt a tényt, hogy ha a forradalmárokra 
borzadállyal tekintő emberek készségesen elfogadják az evolúció szót, ennek az az oka, 
hogy nem ismerik fel világosan, mi következik a fogalomból, mert azt a dolgot semmi áron 
nem akarnák. Általában szívesen beszélnek haladásról, de minden speciális irányú haladást 
elleneznek. Úgy gondolják, hogy a fennálló társadalmat, még ha rossz is, ahogyan ezt ők 
is elismerik, érdemes megőrizni; számukra elég az, hogy megvalósítja gazdasággal, hata
lommal, kényelemmel kapcsolatos ideáljaikat. Minthogy vannak gazdagok és szegények, 
uralkodók és alattvalók, urak és szolgák, Cézárok, hogy vezessék a harcot, gladiátorok, 
hogy elöl menjenek és meghaljanak, a megfontolt embernek nincs más dolga, mint hogy a 
gazdagok és hatalmasok oldalára álljon, s udvaroljon Cézárnak. Gyönyörű társadalmunk 
kenyeret, pénzt, helyet és becsületet ad nekik, miért panaszkodnának? Könnyedén meg
győzik magukat, hogy mindenki olyan elégedett, mint ők. Annak szemében, aki épp 
befejezte az ebédet, az egész világ jóllakott. Fogpiszkálójával játszadozva higgadtan elmél
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kedik a rabszolgák „hitvány sokaságának" nyomorúságáról. Minden jól van: kárhozat az 
éhezőkre, akiknek kesergése zavarja emésztését! Ha a társadalom a bölcsőtől kezdve 
gondoskodik az egoista vágyairól és szeszélyeiről, akkor ő mindenképp reménykedhet 
abban, hogy helyet talál benne magának áskálódás vagy hízelgés, kemény munka vagy a 
sors kegye révén. Mit számít neki az erkölcsi evolúció? Egyetlen ambíciója, hogy vagyont 
gyűjtsön!

Ám ha az evolúció szó pusztán egy hazugság elleplezésére szolgál azok szájában, akik 
a legkészségesebben ejtik ki, a forradalmárok számára valóság; ők a valódi evolucionisták.

Megszabadulva minden formulától, mely számukra elvesztette jelentését, az iskolák 
tanításán kívül keresik az igazságot; mindent bírálnak, amit az uralkodók rendnek, a tanítók 
erkölcsnek neveznek, növekednek, fejlődnek, élnek és kommunikálni akarják életüket. Amit 
megtanultak, azt hirdetik, s amit tudnak, azt gyakorolni akarják. A dolgok fennálló állapotát 
bűnösnek látják, s egy új igazságideállal összhangban meg akarják változtatni. Nekik nem 
elég, hogy saját lelkűket felszabadították, másokét is emancipálni kívánják, meg akarják 
szabadítani a társadalmat minden szolgaságtól. Evolúciójukból logikusan következően 
kívánják, amit értelmük felismert, s kívánságuk szerint cselekszenek.

Néhány évvel ezelőtt Európa hivatalos és arisztokrata világa nem szűnt meg ismételgetni, 
hogy a szocializmus halott. Egy kis dolgokban igen tehetséges, nagy dolgokban rendkívül 
tehetségtelen ember, egy képtelenül hiú parvenü, aki gyűlölte a népet, mert a népből 
emelkedett ki, azzal dicsekedett hivatalosan, hogy ő mérte a halálos csapást a szocializmus
ra. Azt hitte, hogy véget vetett neki Párizsban, s a Pére-Lachaise sírjaiba temette. Új-Kaledó- 
niában, az antipódusokon* található a néhai szocialista párt nyomorúságos maradványa, 
gondolta ő. Európában minden méltó barátja sietett elismételni Thiers** úr szavait, s ezek 
mindenütt győzelmi dalok voltak. Nem tartja-e a német szocialistákon a szemét az urak ura, 
az az ember, akinek egy szemöldökrándításától egész Európa reszket? És az orosz nihilis
ták? Kik és mik azok a nyomorultak? Furcsa szörnyek, hunok és baskírok leszármazottai, 
akikkel a civilizált nyugatiaknak szükségtelen törődniük!

A szocializmus eltűnése fölött érzett öröm azonban rövid ideig tartott. Fogalmam sincs, 
miféle kellemetlen bűntudat fedte fel először a konzervatívok előtt, hogy néhány szocialista 
azért megmaradt, s ezek korántsem olyan halottak, mint ahogy a baljós vénember állította. 
Mára viszont senkinek sincsenek kétségei afelől, hogy feltámadtak. Nem jelentik-e ki a 
francia munkások minden gyűlésen egyhangúan, hogy mellette vannak a föld és a gyárak 
kisajátításának, amit már az új gazdasági rendszer kiindulópontjának tekintenek? Nem 
visszhangzik-e Anglia „Társadalmasítani a földet!” kiáltásoktól, s nem várják-e a nagy 
földbirtokosok a népi kisajátítást? Nem a termőföld lefoglalásának ígéretével udvarolnak-e 
az ír választóknak a politikai pártok, jó előre elkötelezve magukat a tulajdon háromszor is 
szent jogának megsértésére? És nem láttuk-e, hogy az Egyesült Államokban a munkások 
egy hétig uralták Indiana összes vasútvonalát, s az atlanti tengerpart vasútvonalainak egy 
részét is? Ha megértették a helyzetet, nem egy nagy forradalom zajlott le szinte egyetlen 
ökölcsapás nélkül? S akik ismerik Oroszországot, nem tudják-e vajon, hogy a parasztok 
egyenként és összességükben igényt tartanak a termőföldre, a termőföldek összességére, 
s el akarják kergetni uraikat? Az evolúció tehát zajlik. A szocializmus, vagy más szavakkal,

*antipódus: a földgömbnek pontosan az ellenkező oldala, ill. az ott élő ember; ellenlábas.
* *T h ie rs , Louis Adolphe (1797-1877): francia liberális politikus, történetíró.
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a társadalmi feltételeket megváltoztatni kívánó egyének hadserege megkezdte menetelését. 
A mozgó tömeg eltökélten folytatja útját, s egyetlen kormány sem merészeli ma figyelmen 
kívül hagyni sűrű sorait. Ellenkezőleg: a hatalmak felnagyítják a számát, s képtelen törvény
kezéssel és bosszantó beavatkozással próbálnak harcolni ellene. A félelem rossz tanács
adó.

Kétségkívül megtörténhet néha, hogy minden tökéletesen csendes. A mészárlás más
napján kevés ember mer a golyók útjába állni. Amikor egy szót, egy gesztust börtönnel 
büntetnek, kevés és ritka az az ember, akinek van bátorsága, hogy kitegye magát a 
veszélynek. Ritka az az ember, aki nyugodtan vállalja az áldozat szerepét egy olyan ügyben, 
amelynek győzelme még távoli, s talán kétséges is. Nem mindenki olyan hősies, mint az 
orosz nihilisták, akik ellenségeik odújában szerkesztik manifesztumaikat, és két őrszem 
között ragasztják ki azokat a falra. Nagyon buzgónak kell lennie annak, aki kivetnivalót talál 
azokban, akik nem vallják szocialistának magukat, amikor munkájuk, vagyis szeretteik élete 
függ ettől a vallomástól. De ha nem is minden elnyomott hősies vérmérsékletű, azért nem 
kevésbé érzik szenvedéseiket, s sokan közülük komolyan fontolóra veszik saját érdekeiket. 
Sok olyan városban, ahol egyetlen szervezett szocialista csoport sincs, a munkások kivétel 
nélkül többé-kevésbé tudatos szocialisták már; ösztönösen megtapsolják azt az elvtársat, 
aki olyan szocialista államról beszél nekik, amelyben a munka minden terméke a munkások 
kezében lesz. Ez az ösztön tartalmazza a jövendő revolúció csíráját, mert napról napra 
pontosabbá válik, egyre határozottabb öntudattá alakul. Amit a munkás tegnap ösztönösen 
érzett, azt ma tudja, s minden új tapasztalat arra tanítja, hogy még jobban tudja. S vajon a 
parasztok, akik épp hogy csak tengődnek, mert nem tudnak eleget termelni falatnyi földjü
kön, s az a még népesebb osztály, amelyik egy morzsányi saját földdel sem rendelkezik, 
nem kezdik-e ők is mind felfogni, hogy a föld azé kell legyen, aki megműveli? Ösztönösen 
mindig érezték ezt, ma tudják, s készek arra, hogy nyíltan kimondják követelésüket.

így állnak a dolgok; mi a probléma? Nem vezet-e a munkások, vagyis a nagy tömegek 
lelkében zajló evolúció szükségszerűen revolúcióhoz? Kivéve persze, ha a privilégiumok 
védelmezői jó szívvel engednek az alulról jövő nyomásnak? A történelem arra tanít bennün
ket, hogy ilyet soha nem tesznek. Első pillantásra nagyon is természetesnek tűnnék, hogy 
harc nélkül is jó egyetértés alakulhat ki az emberek között. A föld hatalmas kebelén 
mindannyiunk számára van hely; elég gazdag ahhoz, hogy mindannyiunknak nyugodt életet 
biztosítson. Elég termést hozhat, hogy mindenkinek jusson élelem; elég rostos növényt 
növeszt, hogy mindenkit ellásson ruhával, elég követ és agyagot tartalmaz, hogy minden
kinek lehessen háza. Minden felebarátunknak jut hely az élet lakomáján. Ez az egyszerű 
gazdasági tény.

Mit számít ez? -  kérdezik egyesek. A gazdag kedvtelésből annyit herdál el ebből a 
gazdagságból, amennyit akar, a középosztálybeliek, a sokfajta spekuláns és alkusz elintézi 
a többit, a hadseregek rengeteget rombolnak, az emberek tömegének meg marad a 
hulladék. „Mindig lesznek szegényeink" -  mondják az elégedettek, olyan megjegyzést 
idézve, amely szerintük Isten szájából hangzott el. Bennünket nem érdekel, hogy az ő istenük 
azt kívánja-e, hogy egyesek nyomorultak legyenek-e vagy sem. Mi másképp akarjuk 
újrateremteni a világot! „Nem, nem lesznek többé szegények! Mivel minden embernek 
szüksége van fedélre, ruhára, melegre és élelemre, legyen meg mindenkinek, amire szük
sége van, és senki se fázzon vagy éhezzen!” A rettenetes szocialistáknak nincs szükségük 
istenre, aki e szavakat ihlesse; ők emberek, s ez épp elég.

Az emberek között tehát két ellentétes társadalom létezik. Ezek össze vannak keveredve,
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különféle szövetségeket hoznak létre köztük itt-ott olyan emberek, akik nem ismerik saját 
lelkűket, s csak azért mennek előre, hogy visszaléphessenek. De felülről nézve, s figyelmen 
kívül hagyva a bizonytalan és közönyös egyéneket, akiket ide-oda sodor a sors, mint a tenger 
hullámait, biztos, hogy a valódi világ két táborra oszlik, azokéra, akik fenn akarják tartani a 
szegénységet, mármint a másokét, s azokéra, akik jólétet követelnek mindenki számára. 
Első pillantásra nagyon egyenlőtlennek látszanak e két tábor erői. A fennálló társadalom 
támogatóinak határtalan birtokaik vannak, jövedelmeik százezrekre rúgnak, az állam minden 
hatalma -  hivatalnokseregével, katonáival, rendőreivel, elöljáróival, törvényei és rendeletéi 
egész arzenáljával -  az övék. S mit állíthatnak szembe a szocialisták, az új társadalom 
kézművesei ezzel a szervezett erővel? Úgy tűnik, hogy semmit sem tehetnek? Pénz és 
csapatok nélkül valóban meg kellene adniuk magukat, ha nem ők képviselnék az eszmék 
és az erkölcsiség evolúcióját. Ők semmik, de az ő oldalukon van az emberi gondolat 
haladása. Együtt haladnak a kor áramával.

A társadalom külső formájának a kényszerítő belső erőknek megfelelően kell átalakulnia; 
ennél megalapozottabb történelmi tény nincs. A nedv élteti a fát, s növeszt rajta leveleket és 
virágokat; a vér teszi az embert; az eszmék a társadalmat. És még sincs olyan konzervatív, 
aki ne siránkoznék azon, hogy az eszmék és az erkölcsök, s minden, amiből az ember 
mélyebb élete felépül, megváltozott „a régi jó idők” óta. Vajon nem szükségszerű eredmé
nye-e az emberi lélek belső munkájának, hogy a társadalmi formáknak meg kell változniuk, 
s egy ennek megfelelő forradalomnak kell végbemennie?

Állapítsa meg mindenki a saját emlékei alapján, hogy milyen változások zajlottak le a 
gondolkodás és a cselekvés módszereiben a század közepe óta. Vegyük például azt a 
lényeges tényt, hogy csökkent az engedelmesség és a tisztelet. Menjünk nagy emberek 
közé: mire panaszkodnak? Hogy úgy kezelik őket, mint a többi embert. Nincs többé 
elsőségük, az emberek mellőzik üdvözlésüket; kevésbé kiváló emberek megengedik ma
guknak, hogy csinosabb bútorokkal és jobb lovakkal rendelkezzenek, a kevésbé gazdag 
emberek feleségei fényűzőbben öltözködnek. S mire panaszkodik a közönséges középosz
tálybeli férfi vagy nő? Nem lehet elég cselédet kapni, kiveszett az engedelmesség szelleme. 
Ma a szakácsnő úgy tesz, mintha jobban értene a főzéshez, mint úrnője; nem marad 
jámboran egy helyzetben, nagyon is hálásan a neki nyújtott vendégszeretetért, a legjelen
téktelenebb kellemetlen megjegyzés miatt, vagy két fillérrel nagyobb fizetésért helyet változ
tat. Még olyan országok is vannak, ahol azt várja, hogy cserébe azért, hogy tiszteli úrnőjét, 
az is tisztelje őt.

Való igaz, a tisztelet tűnőfélben van; nem a valódi tisztelet, amely a becsületes és odaadó 
embert illeti meg, hanem az a megvetendő és szégyenletes tisztelet, amely a gazdagságot 
és a hivatalt kíséri, az a rabszolgai tisztelet, amely tömeggé egyesíti a lézengőket, amikor 
elhalad egy király, s csodálatot vált ki egy nagy ember lakájai és lovai iránt. És nemcsak a 
tisztelet tűnik el, de azok kompromittálják elsőként felsőbbrendű ember voltukat, akik a 
leginkább igényt tartanak a többiek előzékenységére. Régebben az ázsiai uralkodók jól 
értettek önmaguk csodáltatásának művészetéhez. Palotáik messziről látszottak, mindenütt 
szobrot emeltek nekik, rendeleteiket olvasták, maguk azonban sohasem mutatkoztak. A 
legmeghittebbek sem szólították meg őket másként, mint térden állva; időnként szétvált egy 
félig leeresztett fátyol, hogy mintegy villámfényben megmutatkozzanak, majd hirtelen újra 
összezárult, döbbenetét hagyva a szemlélődök szívében. Akkoriban elég mély volt a tisztelet 
ahhoz, hogy dermesztő legyen: az elítéltnek néma küldönc vitte a selyemzsinórt, s ez elég 
volt, akár egy gesztus is fölösleges lett volna. Most meg azt látjuk, hogy az uralkodók
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telefonon rendelnek páholyt a színházban, hogy végignézzék az Orpheusz az alvilágban 
vagy A gerolsteini nagyhercegnő előadását, vagyis részt vegyenek annak kigúnyolásában, 
amit hajdan a legtiszteletreméltóbbnak tartottak -  az istenség és a királyság kigúnyolásában! 
Melyik az igazi királygyilkos? -  az az ember, aki megöl egy uralkodót, megtisztelve azzal, 
hogy egy egész társadalom képviselőjének tekinti, vagy az az uralkodó, aki gúnyt űz 
magából a gerolsteini hercegnőn vagy Boum generálison kacagva? Arra legalább megtanít 
bennünket, hogy a politikai hatalom idejétmúlt intézmény. A formáit megtartotta, de az az 
egyetemes tisztelet, amely az értékét adta, eltűnt. Nem más, mint külső állványzat, az épület 
megszűnt létezni.

Nem járulna-e hozzá az egyenlőség felé való haladásunkhoz az oktatás elterjedése, amely 
mindenkinek azonos elgondolásokat nyújt a dolgokról? Ha tájékozottságot csak az iskolá
ban lehetne szerezni, a kormányok reménykedhetnének abban, hogy szolgasorban tudják 
tartani az emberek lelkét; a legtöbb tudást azonban az iskolán kívül szerezzük. Az utcán, a 
műhelyben, a vásári bódék előtt, a színházban, a vasúti kocsikban, a gőzhajókon, új tájak 
megpillantásával, idegen városok meglátogatásával. Ma szinte mindenki utazik luxusként 
vagy szükségletből. Ezeken a helyeken Oroszországot, Ausztráliát vagy Amerikát látott 
emberek találhatók, s ha a kontinenseket váltogató utazók elég gyakran találkoznak, elmond
hatjuk, hogy senki sincs, aki ne mozgott volna eleget ahhoz, hogy ismerje a város és a vidék, 
a hegy és a síkság, a föld és a tenger ellentétét. Igaz, a gazdagok többet utaznak, mint a 
szegények, de az ő utazásuknak általában nincs célja, ha országot változtatnak, nem 
változtatnak környezetet, bizonyos értelemben mindig otthon vannak: a szállodai élet 
fényűzései és élvezetei megakadályozzák őket abban, hogy észrevegyék a lényeges kü
lönbségeket ország és ország, nép és nép között. A szegény ember, aki idegenvezető vagy 
cicerone* nélkül kerül összeütközésbe az élet nehézségeivel, alkalmasabb arra, hogy 
megfigyeljen és emlékezzék. S nem mutatja-e meg egyformán gazdagnak és szegénynek 
a külvilág nagy iskolája az emberi szorgalom csodáit, azoknak, akik életre hívták őket, s 
azoknak, akik hasznot húznak belőlük? A nyomorgó számkivetett éppúgy láthat vonatokat, 
távírókat, hidraulikus döngölőket, lyukasztókat, öngyújtókat, mint a hatalmas, s nem kevés
bé hatnak rá. A tudomány e néhány nagy diadalának élvezetében eltűntek a kiváltságok. 
Alábbvalónak tekinti-e magát mozdonyát vezetve, s kedve szerint növelve vagy csak 
csökkentve a sebességét a mozdonyvezető az uralkodónál, aki aranyozott szalonkocsijá
ban mögé van zárva, s reszket, tudván, hogy élete egy gőzsugártól, egy fogantyú elmozdu
lásától, vagy egy dinamitbombától függ?

A természet s az ember műveinek látványa, s a gyakorlati élet -  ezek azok az egyetemek, 
ahol a kortárs társadalom valódi elsajátítása folyik. Az úgynevezett iskolák viszonylag sokkal 
lényegtelenebbek, ám ezek is átmentek a maguk evolúcióján az egyenlőség irányába. Voltak 
korok, s nem olyan régen, amikor az oktatás puszta formulákra, misztikus frázisokra és szent 
könyvek szövegeire korlátozódott. Menjünk el egy mecset mellett nyitott muzulmán iskolába. 
A gyermekek ott teljes órákat töltenek a Koránból vett versek betűzésével vagy szavalásával. 
Menjünk el egy keresztény -  protestáns vagy katolikus -  papok által fenntartott iskolába, s 
ostoba himnuszokat és képtelen szavalatokat fogunk hallani. De az alulról jövő nyomás még 
ezekben az iskolákban is véghezvitte, hogy az unalmas rutin egy újfajta oktatással váltakoz
zék; a tanítók ma ahelyett, hogy formulákon kívül semmit sem tanítanának, tényeket magya

*cicerone (olasz): idegenvezető
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ráznak, hasonlóságokra mutatnak rá, s végigkövetik a törvények működését. Bármilyen 
megjegyzésekkel kíséri is a tanár a tanításait, a számok azok maradnak, amik. Melyik oktatás 
fog győzni? Az, amelyik szerint kettő meg kettő az négy, és semmi sincs semmiből teremtve, 
vagy pedig a régi, amelyik szerint minden dolog a semmiből teremtetett, s három személy 
annyi, mint egy?

Igaz, az elemi iskola nem minden: nem elég egy pillantást vetni a tudományra, minden 
irányú alkalmazására is képesnek kell lenni. A szocialista evolúció ezért megköveteli, hogy 
az iskola állandó intézmény legyen minden ember számára. Miután az elemiben „általános 
felvilágosításban” részesült, mindenkinek képesnek kell lennie arra, hogy teljesen kifejlessze 
azokat a szellemi képességeit, amelyekkel rendelkezik, egy olyan élet során, amelyet 
szabadon választott. Ez alatt se hagyjuk a munkást kétségbeesni. A tudomány minden nagy 
diadala köztulajdonná válik. A hivatásos tudósok hosszú korszakokon át kénytelenek 
kutatással és hipotézisekkel küszködni, kénytelenek tévedés és hamisság közepette harcol
ni; de amikor végül győz az igazság -  gyakran ellenükre, néhány megvetett forradalmárnak 
köszönhetően -, tisztán és egyszerűen ragyog teljes fényében. Mindenki erőfeszítés nélkül 
megérti, olyan, mintha mindig ismerték volna. Régebben a tudós emberek azt képzelték, 
hogy az égbolt kerek kupola, fém fedél, vagy még inkább égboltok, három, hét, kilenc, sőt 
tizenhárom égbolt sora, mindegyiknek megvannak a maga csillagai, a maga külön törvényei, 
sajátos rendszere, melyet angyalok és arkangyalok seregei vigyáznak! De mióta ezek a 
lépcsőzetesen egymásra helyezett egek, amelyeket a Biblia is, a Talmud is megemlít, 
eltűntek, nincs olyan gyerek, aki ne tudná, hogy a föld körül végtelen és korlátlan tér van. 
Mondanunk sem kell neki, hogy tanulja meg. Igazság ez, amely a továbbiakban az egyete
mes örökség részét alkotja.

Ugyanez a helyzet minden nagy vívmánnyal, különösen a szokások és a politikai gazda
ságtan területén. Voltak idők, amikor az emberek nagytöbbsége szolgaként született és élt, 
és nem volt más ideáljuk, mint a szolgaság megváltoztatása. Sohasem jutott eszükbe, hogy 
„az egyik ember épp olyan jó, mint a másik". Mára megtanulták, s megértik, hogy az evolúció 
során létrejött virtuális egyenlőséget valódi egyenlőséggé kell változtatnia egy revolúciónak.

A munkások, akiket az élet tanít, bizonyos gazdasági törvényeket még a hivatásos 
közgazdáknál is jobban értenek. Létezik olyan munkás, aki közömbös a progresszív vagy 
az arányos adózás kérdése iránt, s aki ne tudná, hogy hosszú távon minden adó a 
legszegényebbeket sújtja? Létezik olyan munkás, aki ne ismerné a „vastörvény” szörnyű 
sorsszerűségét, amely arra ítéli őt, hogy csak nyomorúságos éhbért kapjon, olyan bért, 
amely megakadályozza, hogy éhen haljon, mialatt dolgozik? A keserű tapasztalat épp eléggé 
megtanította neki a politikai gazdaságtannak ezt a végzetes törvényét.

így tehát bármi is az ismeret forrása, mindenki profitál belőle, s a munkás nem kevésbé, 
mint mások. Akár egy burzsoá, egy nemes, egy plebejus fedez fel valamit, akár Bemard 
Palissy, akár lord Bacon, akár Humboldt báró a művelt ember, kutatásuk az egész világ 
hasznára válik. A kivételezett osztályok bizonyára szívesen megtartanák maguknak a tudo
mány áldásait, és tudatlanságban hagynák a népet, de ezután ez az önző vágy nem 
teljesülhet. Az történik velük, ami az „Ezeregyéjszaka" mágusával, aki feltörte egy palack 
pecsétjét, amelybe egy szellemet zártak, hogy tízezer évig aludjon. Szeretnék visszakergetni 
pihenőhelyére, s háromszoros pecséttel odazárni, de elfelejtették a varázsigét, s a szellem 
örökre szabad.

Az emberi akaratnak ez a szabadsága ma minden irányban érvényesülni kíván: nem kis 
és részleges forradalmakat, hanem egyetlen egyetemes revolúciót készít elő. A teljes
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társadalmat mint egészet, s tevékenységének minden ágát előkészítették a változások. A 
konzervatívok egyáltalán nem tévednek, amikor általánosságban úgy beszélnek a forra
dalmárokról, mint a vallás, a család és a tulajdon ellenségeiről. Való igaz: a szocialisták 
elvetik a dogma tekintélyét s a természetfölötti beavatkozását a természetbe, s ebben az 
értelemben, bármilyen komolyan küzdenek is ideáljuk megvalósításáért, ellenségei a vallás
nak. Való igaz: a házassági piac megszüntetését kívánják, azt kívánják, hogy az egyesülések 
legyenek szabadok, csak a kölcsönös vonzalomtól, valamint az én és a többiek méltóságá
nak tiszteletétől függjenek, és ebben az értelemben bármilyen szeretetteliek és odaadók is 
azok iránt, akiknek az élete összekapcsolódott az övékkel, biztosan ellenségei a törvényes 
családnak. Való igaz: véget akarnak vetni a föld és a tőke monopóliumának, s vissza akarják 
ezeket adni mindenkinek, s ebben az értelemben bármilyen boldogok lennének is, ha 
mindenki számára biztosíthatnák a föld gyümölcseinek élvezetét, ellenségei a tulajdonnak.

Vagyis a jelenlegi evolúció, a dagály, egy olyan jövő felé visz bennünket, amely 
gyökeresen eltér a fennálló körülményektől, és hiú kísérlet akadályt állítani a végzet 
útjába. A messze legszilárdabb védőgát, a vallás, elvesztette erejét, recseg-ropog 
minden oldalon, szivárog és düledezik, s előbb vagy utóbb menthetetlenül ledől.

A jelenkori evolúció teljes egészében a kereszténységen kívül zajlik. Volt idő, amikor a 
keresztény szónak, éppúgy, mint a katolikusnak, univerzális jelentősége volt, és valóban 
testvérek világára utalt, akiknek bizonyos fokig azonosak voltak a szokásaik, az eszméik, s 
egy azonos természetű civilizáció részesei voltak. De vajon nem teljesen igazolhatatlan a 
kereszténységnek az az igénye, hogy jelentését egynek tekintsék napjainkban a civilizáció
val? És amikor Angliában vagy Oroszországban azt mondják, hogy hadseregeik arra valók, 
hogy elvigyék a kereszténységet és a civilizációt távoli régiókba, nem nyilvánvaló-e mindenki 
számára a kifejezés iróniája? A kereszténység ruhája nem illik minden népre, amelyik 
kultúrája és szorgalma jogán része a kortárs civilizációnak. A bombayi párszik, a benáreszi 
brahmanok készségesen üdvözlik tudományunkat, de hideg udvariassággal fogadják a 
keresztény misszionáriusokat. A japánok, noha nagyon is hajlamosak utánozni bennünket, 
gondosan ügyelnek arra, hogy ne fogadják el vallásunkat. Ami a kínaiakat illeti, ők nagyon 
is ravaszak és óvatosak ahhoz, hogysem engednék magukat megtéríteni. „Nincs szüksé
günk a papjaitokra" -  olvassuk egy angol versben, amit egy kínai írt. „Nincs szükségünk a 
papjaitokra. Magunknak is túl sok van belőlük, hosszú hajú is, borotvált is. Szükségünk van 
a fegyvereitekre és a tudományotokra, hogy harcoljunk ellenetek és kiűzzünk benneteket 
hazánkból, ahogy a szél elsodorja a fonnyadt leveleket!”

A kereszténység tehát még névlegesen sem fedi a civilizált világ felét, s még ahol 
mindenek felett valónak gondolják, ott is nyomozni kell utána; inkább forma, mint valóság, 
s még azok körében is, akik látszólag a legbuzgóbbak, alantas képmutatás. Eltekintve 
mindazoktól, akiknek a kereszténysége mindössze abból áll, hogy megszórják őket kereszt
vízzel és bevezetik őket az egyházközség anyakönyvébe, hányán vannak azok, akiknek a 
napi élete megfelel az általuk vallott dogmáknak, s eszméik mindig egy másik világ eszméi, 
ahogy lennie kellene? A tökéletes őszinteségük miatt tiszteletre méltó keresztényeket nem 
sok sikerrel kereshetjük még a „protestáns Rómában", abban a városban sem, amelynek 
pedig erős hagyományai vannak. A legfőbb gondok sem Genfben, sem Oxfordban, sem a 
vallási központokban, sem másutt nem egyházi természetűek, politikaiak és még gyakrab
ban üzletiek. Az úgynevezett keresztény társadalom legfőbb képviselői a zsidók, „a korszak 
királyai”. S azok körében, akik magasabbrendű elfoglaltságoknak -  a művészetnek, a 
tudománynak, a költészetnek -  szentelik magukat, hány foglalkozik -  hacsak nem kény
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szerítik rá -  teológiával? Menjünk el a genfi egyetemre. Minden előadáson, legyen az 
orvostudományi, természettudományi, történelmi, matematikai, sőt akár jogi, önkéntes 
hallgatókkal találkozunk, mindegyiken, kivéve a teológiai előadásokat. A keresztény teológia 
olyan, mint egy napon olvadozó hókupac: itt-ott még láthatók hónyomok, de a piszkos fehér 
foltok alól előtűnik a zúzmarától mentes föld.

A vallás, amely tehát levethetővé válik az európai civilizációról mint egy ruha, roppant 
kényelmes volt a nyomorúság, az igazságtalanság és a társadalmi egyenlőtlenség magya
rázatára. Egy megoldása volt mindenre: a csoda. Egy felsőbbrendű akarat mindent eleve 
elrendelt. Az igazságtalanság nyilvánvaló rossz volt, de eljövendő jó dolgokat készített elő. 
„Isten élelmezi a kismadarakat. Örök boldogságot készít elő a megszomorítottaknak. Lenti 
nyomorúságuk csak fenti boldogságuk előhírnöke!” Ezeket a dolgokat ismételgették szün
telenül az elnyomottaknak, amíg azok hittek bennük; de mostanra az ilyen állítások minden 
hitelüket elvesztették, s már nem is találkozunk velük, hacsak nem a vallási traktátusok 
jelentéktelen irodalmában.

Mi a teendő a távozó vallás helyettesítésére? Minthogy a munkások már nem hisznek a 
csodákban, arra kell talán rábírni őket, hogy higgyenek a hazugságokban? A művelt 
közgazdászok, akadémikusok, kereskedők és bankárok szerét ejtették, hogy bevezessék a 
tudományba azt az arcátlan állítást, hogy a tulajdon és a gazdagság a munka jutalma! 
Tűrhetetlen volna effajta állításokról vitázni. A közgazdászok, amikor azt állítják, hogy a 
vagyon munkából származik, nagyon is jól tudják, hogy nem mondanak igazat. Pont olyan 
jól tudják, mint a szocialisták, hogy a gazdagság nem az egyéni munka, hanem mások 
munkájának a terméke: nem igaz, hogy nincs tudomásuk arról, hogy a nagy vagyonokat 
létrehozó jó passzoknak a tőzsdén vagy a spekulációknak nincs több közük a munkához, 
mint a brigantik erdei hőstetteinek. Nem merik azt állítani, hogy az az egyén, akinek ötezer 
fontja van egy nap, épp annyi, amennyi százezer hozzá hasonló egyén eltartásához lenne 
elég, abban különbözik másoktól, hogy százezerszer nagyobb az intelligenciája az átlagos
nál. Botrány volna vitába bocsátkozni a társadalmi egyenlőtlenségnek erről az áleredetéről. 
Balekság, majdhogynem bűnrészesség volna időt vesztegetni efféle képmutató érvekre.

De másfajta érveket is felhoznak, amelyeknek legalább az az érdemük megvan, hogy nem 
hazugságon alapulnak. Ma a legerősebb jogát hangoztatják a társadalmi igényekkel szem
ben. Úgy hiszik, hogy Darwin elmélete, amely nemrég jelent meg a tudományos világban, 
ellenünk szól. És tény, hogy a legerősebb joga győzedelmeskedik, amikor a vagyon 
monopolizálva van. Aki anyagilag a legrátermettebb, a legravaszabb, aki születésénél, 
neveltetésénél és barátainál fogva a legkedvezőbb helyzetben van, aki a legjobban fel van 
fegyverezve és a leggyengébb ellenféllel áll szemben, annak van a legnagyobb esélye a 
sikerre; a többieknél alkalmasabb arra, hogy fellegvárat építsen, amelynek tetejéről lenézheti 
szerencsétlen embertársait. Ily módon determinált az egymással ellentétes egoizmusok 
durva harca. Korábban ezt a tűz-vér elméletet nem vallották nyíltan, túlságosan erőszakos
nak tűnt volna, s jobban kedvelték a mézes-mázosabb szavakat. De a tudomány felfedezései 
a létért való küzdelemről a fajok között, s a legrátermettebb fennmaradásáról, lehetővétették 
az erő híveinek, hogy kifejezésmódjukat megtisztítsák mindattól, ami túl arcátlannak látszott. 
„Látjátok? -  mondják. Ez egy szükségszerű törvény. így hát meghatározza az emberiség 
sorsát!”

Szerencsésnek kell neveznünk magunkat, hogy a kérdés így leegyszerűsödött, mert így 
jóval közelebb került megoldásához. Az erő uralkodik, mondják a társadalmi egyenlőtlenség 
hívei. Igen, az erő uralkodik -  hirdeti egyre hangosabban a modern ipar durva tökéletessé
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gében. De miért ne vehetnék át a forradalmárok, a közgazdászok és a kereskedők szavait? 
A legerősebb akarat törvénye nem mindig és nem szükségképpen a kereskedelem javára 
dolgozik. „A hatalom túltesz a jogon” -  mondta Bismarck másokat idézve; de van arra 
lehetőség, hogy készek legyünk arra a napra, amelyen a hatalom áll majd a jog szolgálatá
ban. Ha igaz az, hogy terjednek a szolidaritás eszméi; ha igaz az, hogy a tudomány 
győzelmei végül behatolnak a legalsó rétegbe is; ha igaz az, hogy az igazság köztulajdonná 
válik; ha az igazságosság irányába zajló evolúció valóban za jlik- nem fogják-e a munkások, 
akik egyszerre rendelkeznek a joggal és a hatalommal, mindkettőt arra használni, hogy 
véghezvigyenek egy forradalmat mindenki javára? Mit tehetnek az elszigetelt egyének, 
bármilyen erősek is pénz, intelligencia és ravaszság tekintetében, az egyesült tömegek 
ellen?

Nem ismeretes olyan modern forradalom, amelyben a kiváltságos osztályok harcoltak 
volna saját csatáikban. Mindig a szegények seregeitől függtek, akiket arra tanítottak, amit a 
lobogóhoz való hűségnek, s arra treníroztak, amit „a rend fenntartásának” neveznek. A 
felsőbb- és alsóbbrendű rendőrséget nem számítva ötmillió embert alkalmaznak erre a 
munkára Európában. Ezek a seregek azonban felbomolhatnak, eszükbe juthat, hogy saját 
múltjuk és jövendő kapcsolataik a néptömegekhez kötik őket, s az őket irányító kéz 
elbizonytalanodhat. Minthogy nagyrészt a proletariátusból származnak, azzá válhatnak a 
burzsoá társadalom számára, amivé a birodalom zsoldjában álló barbárok Róma számára: 
bomlasztó elemmé. A történelem bővelkedik az őrjöngés példáiban, amely elragadta a 
hatalmon levőket. Amikor a föld nyomorultjai és kisemmizettjei saját érdekükben egyesülnek 
-  mesterség a mesterséggel, nemzet a nemzettel, faj a fajjal -, amikor teljesen tudatára 
ébrednek szenvedéseiknek és céljuknak, nem kétséges, hogy elő fog állni az az alkalom, 
amikor hatalmukat a jog szolgálatába állítják, s lehet bármilyen hatalmas azoknak a napok
nak az ura, gyenge lesz az ellene szövetkezett éhezők tömege előtt. A ma zajló nagy 
evolúciót követni fogja a rég várt, a nagy revolúció.

Ez megváltás lesz, és más megváltás nincs. Mert ha a tőkének sikerül a maga oldalán 
tartani az erőt, mindannyian a tőke gépezetének szolgái leszünk, vasfogakat és acóltenge- 
lyeket összekötő hajtószíjak csupán. Ha a kizárólag saját pénztárkönyveiknek felelős part
nerek által kezelt új zsákmányokat szünet nélkül hozzáteszik a bankárok pénzszekrényeiben 
már felhalmozott megtakarításokhoz, akkor nincs irgalom, senki sem hallja majd panasza
inkat. A tigris lemondhat áldozatáról, de a bankárok pénztárkönyveinek ítélete ellen nincs 
fellebbezés. A szörnyű gépezetből, melynek könyörtelen munkáját e könyvek néma lapjai 
tartják számon, emberek és nemzetek jönnek ki porrá őrölve. Ha a tőke győzedelmeskedik, 
elsirathatjuk aranykorunkat: hátranézhetünk majd azon az órán, és kihunyó fényként látjuk 
a szeretetet, az örömöt és a reményt, mindazt, ami a világban édes és jó volt. Az emberiség 
megszűnik élni.

Ami minket illet, akiket az emberek „modern barbároknak” neveznek, a mi vágyunk: 
igazságosság mindenkinek. Amilyen gazemberek vagyunk, minden megszületendő számá
ra kenyeret, szabadságot és haladást követelünk.

(Fordította: Pap Mária. A fordítás alapja: Elisée Reclus: Evolution and Revolution. London, 
W. Reeves, é. n.)
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ERRICO
MALATESTA ANARCHIA

1 .

Az anarchia szó görög eredetű, s szó szerint annyit jelent: uralom nélkül, vagyis egy olyan 
állapotot jelöl, melyben az emberek intézményesített hatalom, állam nélkül élnek.

Az anarchia szót azelőtt általában a rendetlenség és zűrzavar értelmében használták. A 
helyzet akkor változott, amikor egy egész tudományos iskola kezdte az anarchiát lehetsé
gesnek és üdvösnek tartani, s egy olyan párt tűzte céljául, mely korunk társadalmi küzdel
meinek egyik legjelentősebb szereplőjévé vált. A tájékozatlanok számára a szó még ma is 
káoszt jelent, és az anarchizmus politikai ellenfelei is igyekeznek jelentését eltorzítani.

Nem kívánunk filológiai vitákba bocsátkozni, annál is inkább, mivel a kérdés történelmi 
és nem filológiai jellegű. Az általánosan elfogadott értelmezés a szó valódi, etimológiai 
jelentéséhez igazodik: mindazonáltal már ez a jelentés is másodlagos és ahhoz az előítélet
hez kapcsolódik, mely szerint a kormányzat a társadalmi élet elengedhetetlen eleme, tehát 
a kormányzat nélküli társadalom a káosz állapotába süllyedne, felőrölné az emberek féktelen 
önzése és vak indulatai.

Nem nehéz megmagyarázni, miért él ez az előítélet s miképpen befolyásolja az anarchia 
szó közkeletű értelmezését. Az ember a többi élőlényhez hasonlóan alkalmazkodik s idomul 
életkörülményeihez, hogy aztán tovább örökítse felvett szokásait. így, amikor a rabságban 
született és felnövekedett szolganemzedékek leszármazottai végre gondolkodni kezdtek, 
azt hitték, hogy a szolgaság az élet tartozéka, a szabadság pedig elképzelhetetlennek tűnt 
számukra. így volt ez a dolgos emberekkel: munkájuk, azaz kenyerük évszázadokon 
keresztül az urak jószándékától függött, emberemlékezet óta a föld és a tőke tulajdonosainak 
kiszolgáltatva éltek, s mivel nem lehetett másképp, hát megszokták, s végtére elhitték, hogy 
valóban az úr a kenyéradójuk; ezért merült föl bennük a kérdés: mi lenne a világból, ha nem 
volnának urak?

Mint az az ember, aki születésétől fogva megkötözött lábakkal él, de azért megtanul járni 
úgy-ahogy, meglehet, hogy ügyességét a lábait béklyóba verő, izomerejét kiszívó köteleknek 
fogja tulajdonítani.

Ha a megrögzött szokásokhoz még hozzávesszük, hogy mire tanítja a népet az uraság, 
a pap, a tanár s mindazok, akiknek jól felfogott érdekében áll az urak és a kormányzat 
hatalmának szükségességéről prédikálni; ha meggondoljuk, hogy rajtuk kívül ott van még 
a bíró és a rendőr, szorgos munkával igyekezvén elhallgattatni azokat, akik esetleg másképp 
gondolnák, sőt nem átallnák ezt még ki is mondani, akkor nem lesz nehéz megértenünk, 
miképpen vert gyökeret a munkástömegek kiműveletlen elméjében a balga hit, hogy az urak 
s a kormányzat nélkül a világ összedőlne.

Gondoljuk csak el, hogyha mesebeli megkötözött lábú emberünkhöz kijönne az orvos és
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ezernyi kitalált esettel példálózva elmagyarázná neki, hogy lehetetlenség a lábairól a kötelet 
levenni, mert anélkül megbénulna, mi több, menten elpusztulna, akkor emberünk foggal-kö
römmel ragaszkodna e béklyóhoz, és ellenségnek tartana mindenkit, aki megpróbálná 
leoldani róla.

így, mióta általánossá vált az a felfogás, hogy az államra feltétlenül szükség van, hogy 
kormányzat nélkül felbomlana a rend és úrrá lenne a zűrzavar, azóta mindenki számára 
természetes és logikus, hogy az anarchia, mely meg akarja szüntetni a kormányzatot, csakis 
a káoszt jelentheti. A jelenség nem áll példa nélkül az írott történelemben. Azokban a 
korokban és azokban az országokban, ahol az egyszemélyi hatalomban (a monarchiában) 
hitt a nép, a köztársaság szó -  mely a sokak hatalmát jelenti -  a fejetlenség és össze
visszaság értelmében volt használatos, s a népnyelvben mindmáig megőrizte ezt a jelen
tését, szinte kivétel nélkül minden országban.

Változtassuk meg az emberek véleményét, győzzük meg őket, hogy a kormányzat 
nemcsak fölösleges, hanem egyenesen káros, s az anarchia szó, a kormányzatnélküliség 
eszméje mindenki számára egyet fog jelenteni: természetes rendet, az emberi szükségletek 
és érdekek egységét, s a testvéri együttműködésen belül tökéletes szabadságot.

Éppen ezért tévednek azok, akik azt mondják, hogy az anarchisták rosszul választottak 
nevet, mert a tömegek félreértik és hamisan értelmezik. A világ a rossz és nem a szó: és 
mindazok a nehézségek, amikkel az anarchisták tanaik hirdetésekor szembekerülnek, nem 
az általuk választott névből fakad, hanem abból, hogy felfogásuk ellenkezik a kormányzat, 
vagyis az állam feladatáról alkotott megrögzött előítéletekkel.

Mielőtt továbbmennénk, helyénvaló lenne végre tisztázni, mit is jelent aszó: állam -  mely 
véleményünk szerint minden félreértés legfőbb forrása.

Az anarchisták s köztük e sorok írója számára az állam mindig a politikai, törvényhozói, 
bírói, katonai és pénzügyi intézmények összességét jelentette és jelenti ma is. Azon intéz
ményekről van szó, amelyek megfosztják az embert saját ügyeinek irányításától, viselkedé
sének szabályozásától, az önmagáért viselt felelősségtől, másra bízván mindezeket a 
feladatokat, olyanokra, akiket a bitorolt vagy a rájuk ruházott hatalom feljogosít arra, hogy 
minden ügyben, mindenki fölött törvénykezzenek és az embereket e törvények betartására 
kényszerítsék, ha szükséges, akár a kollektív erőszak eszközével is.

Az állam szó következésképp a kormányzatot jelenti, más szóval a személytelen, abszt
rakt kifejezését mindannak, amit a kormányzat testesít meg: tehát az anarchisták az állam 
eltörlésével, az állam nélküli társadalom eszméjével a tekintélyre épülő politikai rend lerom
bolását és az érdekek összhangján, a társadalmi feladatok önkéntes vállalásán, vagyis a 
szabadságon és egyenlőségen alapuló társadalom megteremtését hirdetik.

Ám a szónak számos más jelentése is van, s nem egy közülük félreértés forrása. A téves 
értelmezés veszélye elsősorban azok részéről fenyeget, akik számára alacsony társadalmi 
helyzetük nem tette lehetővé, hogy megszokják a tudományos nyelv árnyaltságát. Ennél is 
rosszabb azonban, mikor az állam szót az anarchisták politikai ellenfelei használják, akik 
rosszhiszeműen nem értelmének tisztázására, hanem összezavarására törekednek.

Az állam szó így gyakran egyfajta társadalomtípusra utal, egy úgynevezett társadalmi 
egységre, melyet egy adott területen élő emberi közösség alkot, tekintet nélkül tagjainak 
belső szerveződésére, a közösséget összetartó kapcsolatok jellegére. Az állam szót a 
társadalom szinonimájaként is szokták használni. S miután e szóhoz ilyen jelentések 
kapcsolódnak, a politikai ellenfelek azt hiszik vagy inkább úgy tesznek, mintha azt hinnék, 
hogy az anarchisták meg akarnak szüntetni minden társadalmi köteléket, minden kollektív
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tevékenységet és arra ítélik az embert, hogy magányos elszigeteltségben éljen, ami még a 
szolgaságnál is rosszabb.

Az állam szóval egy ország legfelső vezetését is szokták jelölni: a tartományi, illetve a helyi 
vezetéssel szemben a központi hatalmat. Ezért egyesek azt hiszik, hogy az anarchisták 
egyszerűen csak területi decentralizációra törekednek a kormányzás elvének megsértése 
nélkül. Ezek az emberek az anarchizmust a kantonalizmussal és a kommunalizmussal 
tévesztik össze.

Végül, ha az államról beszélünk*, az uralkodó társadalmi feltételekre, életmódra stb. is 
utalunk. Ezért mondjuk például, hogy a „munkásság gazdasági helyzetét [state] kell meg
változtatni", illetve ide sorolhatók az olyan kiszólások, hogy az anarchista rendszer az 
egyetlen olyan társadalmi rendszer, mely a szolidaritás elvén alapul. Az effajta megfogalma
zások első hallásra tán bizarrnak és ellentmondásosnak tűnhetnek, főleg, ha az anarchisták 
szájából hangzanak el, akik egyébként az állam mint rendszer eltörlésére törekednek.

Ezért azt javasoljuk, hogy az olyan kifejezéseket, mint az állam eltörlése, minél kevesebbet 
használjuk, helyette mondjuk inkább azt -  ez érthetőbb és konkrétabb is -, hogy a kormány
zat eltörlése.

Értekezésünkben mi is ezt a módszert fogjuk követni.

2 .

Arról beszéltünk, hogy az anarchia a kormányzat nélkül felépülő társadalmat jelenti. De vajon 
lehetséges, illetve kívánatos-e a kormányzat eltörlése, megvalósítható-e egyáltalán belátható 
időn belül?

Vegyük hát szemügyre ezt a kérdést.
Mi a kormányzat? Az emberek gondolkodását ma, a pozitivista tudomány minden 

igyekezete ellenére a szó metafizikai1 értelmezése uralja, olyannyira, hogy a kormányzatot 
sokan valamiféle erkölcsi intézménynek tekintik, és olyan, a kormányzati tisztségeket betöltő 
emberek személyétől független, eleve adott tulajdonságokkal ruházzák fel, mint ésszerűség, 
igazságosság, jogszerűség. Számukra a kormányzat, illetve egy még ködösebb elképzelés 
szerint az állam egyfajta elvont erőt testesít meg; a még elvontabb általános érdek képvise
lője, ő fejezi ki és helyezi szembe az összesség jogait az egyénekéivel. Ezt a felfogást 
támogatják mindazok, akik biztosítékokkal bástyázzák körül a kormányzatot, és azt vallják, 
hogy mindig túl kell élnie a hatalom gyakorlóinak hibáit és botlásait.

A kormányzat számunkra a tekintély elvét jelenti; a kormányzók -  a királyok, elnökök, 
miniszterek, képviselők -  pedig azok, akik fel vannak jogosítva arra, hogy törvényben 
szabályozzák az emberek közötti kapcsolatokat; hogy gondoskodjanak e törvények végre
hajtásáról; hogy adót vessenek ki és hajtsanak be; hogy katonának sorozzanak; hogy 
ítéljenek és büntessenek; hogy szabályozzák, ellenőrizzék és szankcionálják a magánszer
ződéseket; hogy monopolizáljanak gazdasági ágazatokat és közszolgáltatásokat vagy ha 
úgy tetszik, az egész gazdaságot és minden közszolgáltatást; hogy elősegítsék vagy 
korlátozzák az árucserét; hogy háborúzzanak vagy békét kössenek más országok kormány
zóival ; hogy előjogokat adományozzanak és vegyenek vissza... és így tovább, és így tovább.

*„state": állam, állapot, helyzet; lefordíthatatlan jelentésazonosság.
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Röviden, a kormányzók azok, akiknek megvannak az eszközeik ahhoz -  kinek többé, kinek 
kevésbé hogy saját akaratuk érvényesítése végett mozgásba hozzák a társadalom erejét, 
azaz a közösség egészének fizikai, szellemi, gazdasági képességeit...

De mégis, mi indokolja a kormányzat létezését? Miért mondanak le szabadságukról és 
alkotókészségükről az emberek és ruházzák át néhány kiváltságosra? Miért teszik képessé 
őket arra, hogy kényükre-kedvükre használják a közösség erejét? Tán oly különleges 
tehetséggel vannak megáldva, hogy elég megcsillantani tudásukat és máris mindenki 
elhiszi, hogy hivatva vannak emberek ezreinek nevében fellépni és képviselni érdekeiket, 
mindenkiét, az érintetteknél is hatékonyabban? Egy kis okoskodástól már oly tévedhetetle
nek és feddhetetlenek, hogy a közösség tudásukra és jószándékukra bízhatja sorsát?

S még ha létezne is határtalan jóság és határtalan tudás, s feltételeznénk azt -  amire még 
nem volt példa a történelemben -, hogy a kormányzati hatalmat mindannyiunk közül a 
legrátermettebbek és a legderekabbak birtokolják -  vajon kormányzati hivataluk elősegíte- 
né-e magasztos képességeik kibontakoztatását? Vagy inkább gúzsba kötné és semmivé 
foszlatná azt a kormányzókra háruló rengeteg, tőlük sokszor oly idegen kötelességet, s 
mindenekelőtt azt a legfőbb feladatot, hogy erejüket hatalmuk megőrzésére és híveik 
felemelésére tékozolják, meg arra, hogy féken tartsák az elégedetlenkedőket és leverjék a 
lázadókat?

Továbbmenve, bármilyen jók vagy rosszak, okosak vagy buták is legyenek a kormányzók, 
mégis, ki emeli őket magasztos tisztségükbe? Tán hódítás, háború vagy forradalom ülteti 
őket mások nyakába? Ám ha így van, mi biztosít arról, hogy a közérdek vezérli szándékukat? 
Mert ez esetben csupán hatalomátvételről van szó, s ha a vesztesek elégedetlenek, nem 
marad más számukra, minthogy erőszakkal rázzák le az igát. S vajon kit képviselnek, egy 
osztályt vagy pártot? Ha így van, az osztály vagy a párt érdekei és eszméi bizton győzni 
fognak, a többség akarata pedig feláldoztatik. Vagy tán általános választójog alapján emelik 
őket hatalomra? Mert akkor minden a számokon múlik és semmi az észen, igazságosságon 
és képességen. Azt választják meg, aki a legügyesebben tudja becsapni a népet: a 
kisebbséget pedig, mely akár a közösség fele is lehet egyet levéve, feláldozzák. Megfeled
keznek róla, hogy a tapasztalatok szerint lehetetlen olyan választói gépezetet kiagyalni, 
melyben a sikeres jelöltek legalább a többség érdekeit megfelelően képviselnék.

3.

A kormányzat létezését már számos és sokféle elmélet próbálta megmagyarázni és igazolni. 
A legtöbb -  ha nem is vallja be -  azon az előítéleten alapul, hogy az embereket egy külső 
és fölébük rendelt tekintéllyel kell egymás érdekeinek tiszteletben tartására kényszeríteni, s 
hogy e tekintély magatartási szabályok előírásával és kikényszerítésével oldja fel az érdek- 
ellentéteket és éri el, hogy az emberek a lehető legkisebb áldozatok árán minél boldogabbak 
legyenek.

A tekintélyelv hívei azt kérdezik: ha az emberek érdekei, céljai és törekvései ellentétesek 
egymással, sőt az egész társadaloméval is, akkor kinek áll jogában és hatalmában őket 
egymás érdekeinek tiszteletben tartására kötelezni? Ki lesz képes megvédeni a közérdeket 
az egyén támadásaitól? Azt mondják, szabadságunkat mások szabadsága korlátozza; de 
ki fogja megállapítani és ellenőrizni e korlátokat? Az emberi érdekek és törekvések termó-
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szetes különbözőségei teszik szükségessé és igazolják a kormányzat létezését, mert ez 
mérsékli a társadalmi küzdelmeket és szabja meg az egyéni jogok és kötelességek határait.

Ez az elmélet: ám, ha azt akarjuk, hogy az elméletek érvényesek legyenek, tényekkel kell 
alátámasztanunk őket -  azonban jól tudjuk, hogy a közgazdaságtanban elméletek inkább a 
tények igazolására születnek, így kívánják védelmezni a kiváltságosok előjogait és elfogad
hatóvá tenni azokat a tömegek számára. Úgyhogy elméletek helyett nézzük inkább a 
tényeket.

A történelem és korunk tapasztalatai arra tanítanak minket, hogy a kormányzat, lett légyen 
az a kevesek kegyetlen, erőszakos és önkényes uralma a többség felett vagy az uralom és 
az előjogok biztosításának szervezett intézményrendszere, mindig azok kezében összpon
tosul, akiknek sikerült erőszak, fortély vagy örökösödés folytán fölhalmozni a világi javakat, 
köztük is elsősorban a földet, amelyet arra használnak, hogy rabságban tartsák a népet és 
dolgoztassák a maguk hasznára.

Az embereket kétféleképpen lehet elnyomni: vagy közvetlenül, nyers, fizikai erőszakkal, 
vagy közvetett módon, ha megfosztjuk őket a létfenntartási eszközöktől s így kényszerítjük 
őket kiszolgáltatott helyzetbe. Az első a hatalom, a politikai előjogok forrása; a második a 
tulajdoné, a gazdasági előjogoké. Az embereket úgy is el lehet nyomni, hogy átformálják 
érzelmeit és gondolkodását -  ezt vallási vagy univerzális hatalomnak nevezzük. Ám, ahogy 
a gondolkodást is csak az anyagi viszonyok határozzák meg, úgy a hazugság és a 
szolgálatában álló gépezet sem létezhet csak addig, amíg a gazdasági és politikai előjogok 
indokolják, amíg szükség van rá az előjogok védelméhez és megszilárdításához.

Amikor a gyér népességű, egyszerűbb viszonyok között élő primitív társadalmakban 
megbomlottak a hagyományok és nem engedelmeskedtek többé az együttműködést előíró 
szokásoknak, illetve amikor lerombolták ezeket a hagyományokat és az emberek egy része 
uralkodni kezdett a többiek felett, a kétféle hatalom -  a politikai és a gazdasági -  egy kézben, 
gyakran egyetlen ember kezében összpontosult. Azok, akik erőszakkal legyűrték és meg
félemlítették a többieket, rendelkeztek a legyőzőnek személyével és vagyonával; és arra 
kényszerítették őket, hogy nekik dolgozzanak, nekik szolgáljanak és engedelmeskedjenek 
akaratuknak minden téren. Ők lettek a földbirtokosok, a királyok, a bírák és a végrehajtók 
egy személyben.

Ám ahogy növekedett a társadalom és fokozódtak az igények, ahogy a társadalmi 
viszonyok egyre bonyolultabbá váltak, az effajta despotizmust nem lehetett fenntartani 
többé. Az uralmon lévők, biztonsági és kényelmi okokból, illetve mert egyszerűen nem 
tehettek másképp, hagyták, hogy kialakuljon egy közös hatalmi érdekekkel rendelkező 
kiváltságos osztály, mely támogatta uralmukat. Emellett pedig egyre nagyobb szabadságot 
engedtek az egyénnek saját ügyeiben, csak a legfőbb hatalmat tartván meg maguknak, ami 
annyit jelent, hogy ezzel a legfőbb hatalommal biztosították maguknak a jogot a tömegek 
lehető legteljesebb kizsákmányolására és elégítették ki vágyukat, hogy másoknak paran
csolgassanak. így fejlődött ki a hatalom árnyékában -  a hatalom védelmére és támogatására 
szövetkezve, gyakran annak tudta nélkül, és olyan okokból, melyek fölött a hatalomnak már 
nincsen befolyása -  a magánvagyon, azaz a tulajdonosi osztály. A tulajdonosi osztály 
fokozatosan saját kezébe összpontosítja a termelési eszközöket, a létezés alapjait, a 
mezőgazdaságot, az ipart, az árucserét és még folytathatnánk a sort, hogy végül megszi
lárdítsa saját hatalmát, ez a hatalom pedig eszközeinek mindenhatósága és érdekeinek 
kiterjedtsége folytán -  leplezve vagy leplezetlenül -  mindig a politikai hatalom (a kormány) 
fölé kerekedik, és azt saját csendőrévé degradálja.
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A történelem már számos példával szolgált erre a jelenségre. Valahányszor egy katonai 
akció vagy támadás folytán a nyers fizikai erőszak ragadta magához a társadalom vezetését, 
a győztesek mindig arra törekedtek, hogy saját kezükbe koncentrálják a kormányzást és a 
tulajdont. Ám, mivel a kormányzatnak egyrészt mindig szüksége van egy erős osztály 
támogatására, másrészt mivel képtelen mindent egymaga irányítani és ellenőrizni, valamint, 
mert a termelés szükségletei úgy kívánják, a magántulajdon mindig újra feléled, s vele a 
függőség, mely az erőt, a kormányzatot az erő forrásának, a tulajdonosoknak rendeli alá. A 
kormányzat kikerülhetetlenül a tulajdonosok csendőrévé válik.

Az itt ábrázolt folyamat a modern korszakban érvényesül a legerőteljesebben. A termelés 
fejlődése, a kereskedelem hatalmas kiterjedtsége, a pénz felmérhetetlen hatalma, az Amerika 
felfedezéséből, valamint a gépek alkalmazásából származó gazdasági előnyök biztosították 
a tőkés osztály számára a felsőbbséget. Ez az osztály nem elégszik meg többé a kormány 
támogatásával, ő maga akarja gyakorolni azt. A hódítás jogán (vagy ahogy a királyok és 
papjaik nevezik: Isten kegyelméből) uralkodó kormányok, noha a körülmények kiszolgáltat
ják a tőkésosztálynak, továbbra is gőgös megvetéssel tekintett gazdagságukban tündöklő 
egykori szolgáira, és nem akart lemondani a hatalmi függetlenségről. Ez a kormány valójá
ban a tulajdonosok védelmezője, a tulajdon csendőre volt, olyan csendőr azonban, ki azt 
hiszi, hogy ő valaki és nem átall pimaszul bánni azokkal, akiket őriznie és oltalmaznia kellene, 
amikor éppen nem üti le és rabolja ki őket a következő utcasarkon. A tőkésosztály jó úton 
van afelé, hogy megszabaduljon tőle vagy már meg is tette és nem válogatott az eszközök
ben. Helyébe egy maga választotta, saját osztálya tagjaiból kikerülő kormányzatot ültet, 
melyet mindenkor az ellenőrzése alatt tarthat, s mely fel van készülve arra, hogy megvédje 
őt a kisemmizettek esetleges követeléseivel szemben. így születik a modern parlamentáris 
államrendszer.

Ma a tulajdonosokból, és az általuk pénzelt emberekből álló kormányzat teljesen a 
tulajdonosok rendelkezésére áll, olyannyira, hogy a legvagyonosabbak nem is ereszkednek 
le odáig, hogy tisztséget vállaljanak benne. Rotschildnek nincs szüksége rá, hogy képvise
lőnek vagy miniszternek válasszák: bőven elég számára, hogy a képviselők és a miniszterek 
tőle kapják az utasításokat.

A munkásoknak nem egy országban több-kevesebb beleszólási joguk van a kormányzat 
megválasztásába. A burzsoázia ezzel a látszólagos engedménnyel biztosította a maga 
számára a monarchikus és arisztokratikus hatalom elleni küzdelemben a nép támogatását, 
ugyanakkor megadván nekik a választójoggal a szuverenitás látszatát, kiirtja belőlük az 
egyenlőségnek még a gondolatát is. A tény az, hogy ez a szavazati jog -  akár látta a 
burzsoázia ezt előre, akár nem -  teljesen nevetséges, egyedül a polgárság hatalmának 
megszilárdítását szolgálta, és ugyanakkor a munkásosztály legaktívabb rétegét a hatalom 
csalóka reményével kecsegtette. így az általános választójog is csak arra szolgált -  sőt 
minden eddiginél hathatósabban - , hogy az kormányzatot a burzsoázia szolgálójává, 
csendőrévé degradálja. Mert próbálna csak meg egyszer is az kormányzat ellenséges 
érzelmeket mutatni a polgárság felé, gyaníttatná bár egyszer is, hogy a demokrácia lehet 
még másra is jó, mint hogy port hintsenek vele az emberek szemébe, az érdekeiben 
fenyegetett burzsoázia nem késlekedne latba vetni minden erejét és befolyását -  ami csak 
pénzén megvásárolható -, hogy visszaparancsolja az kormányzatot az őt megillető helyre, 
a polgári rend csendőrposztjára.

Bármilyen névvel is illessék, bármi is legyen jogalapja vagy szervezeti felépítése, a 
kormányzat mindig és mindenhol egy alapvető célt szolgált: hogy elnyomja és kizsákmá
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nyolja a tömegeket, hogy védje az elnyomókat és a kizsákmányolókat. Legfőbb jellegzetes
sége, nélkülözhetetlen támasza a rendőr és az adószedő, a katona és a börtönőr -  mellettük 
mindig ott találjuk a hazugság sáfárait, legyenek bár papok vagy tanárok, akiket azért fizet 
és oltalmaz a kormányzat, hogy leigázván az emberek elméjét, engedelmes barommá 
tegyék őket.

Való igaz, hogy a történelem folyamán a kormányzat e fő funkcióihoz, és lényegi intéz
ményeihez más funkciók és intézmények is kapcsolódtak. Hadd jegyezzük meg, hogy a 
civilizáció bizonyos fokán az állam mindig, illetve majdnem mindig összeegyeztette elnyomó 
és kizsákmányoló funkcióját más, a társadalom számára hasznos tevékenységekkel. Ez 
azonban semmit sem von le annak a megállapításnak az érvényéből, hogy a kormányzat 
lényegénél fogva elnyomó és kizsákmányoló, s hogy eredetéből és működéséből törvény
szerűen fakad az uralkodó osztály védelme, sőt helyzetének megszilárdítása és erősítése.

A kormányzat vállalja, hogy bizonyos fokú védelmet nyújt az állampolgároknak a közvet
len és erőszakos támadásokkal szemben. Törvényesen is elismer nem egy olyan alapvető 
jogot és kötelességet, szokást és gyakorlatot, amely nélkül a társadalmi élet nem tudna 
működni. Szervez és irányít számos közszolgáltatást: a postát, az utak karbantartását, a 
köztisztasági feladatokat, a hulladékelszállítást, óvja és kezeli a közföldeket. Támogatja a 
gyermekotthonokat és a kórházakat, nem egyszer a szegények és az elesettek védelmező
jének és jótevőjének szerepében tetszeleg. Ám elég, ha megértjük, miért és hogyan végzi a 
kormányzat ezeket a feladatokat, s máris bizonyságot szerezhetünk arról, hogy bármit is 
tesz a kormányzat, mindig a hatalomvágy vezérli, célja mindig a saját s az általa képviselt 
és pártfogolt osztály előjogainak védelme, kiterjesztése és megszilárdítása.

A kormányzat nem tudná sokáig fenntartani hatalmát, ha valódi természetét nem rejtené 
a közhasznúság álarca mögé. Ha nem írná elő álságosán minden emberi élet tiszteletét, 
nem követelhetné meg a kiváltságosok életének tiszteletben tartását sem. Ha nem öltené 
magára a jogok védelmezőjének szerepét, nem tudna érvényt szerezni a kiváltságosok 
előjogainak sem. „A jog -  írja Kropotkin, sérti alatta a jog alkotóit, azaz az államot-az Ember 
közösségi érzületére apellálva a számára is elfogadható erkölcsi szabályokon kívül olyan 
rendelkezéseket is bevezetett, amelyek egyedül a kizsákmányoló kisebbséget szolgálták az 
Emberek esetleges támadásaival szemben.”

A kormányzat nem akarhatja, hogy a társadalom szétessen, mert akkor az uralkodó 
osztállyal együtt elvesztené gazdagságának forrását. Viszont azt sem engedheti meg, hogy 
a társadalom -  kormányzati beavatkozás nélkül -  maga gondoskodjék magáról, mert akkor 
hamar kiderülne, hogy az államnak nincs más célja, csak az embereket nyomorba döntő 
tulajdonosi osztály védelme; ha pedig ez nyilvánvalóvá válna, az emberek nem késleked
nének megszabadulni mind az kormányzattól, mind a vagyonos osztálytól.

Manapság, amikor a kormányok szembekerülnek a munkásság sürgető és fenyegető 
követeléseivel, mind gyakrabban lépnek fel döntőbíróként a gyárosok és munkások vitás 
ügyeiben. így próbálják megtéveszteni a munkásmozgalmat, s megakadályozni, hogy a 
szegények elvegyék, ami megilleti őket, vagyis, hogy ők is másokhoz hasonló jómódban 
éljenek.

Továbbá nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy egyrészt a birtokos osztály önmagá
val is mindig háborúban áll, a tőkések egymást is felfalják; másrészt meg a kormányzat, bár 
a polgári rendből nő ki, annak szolgálója és protektora, maga is, mint minden szolga és 
Protektor, függetlenségre törekszik és uralkodásra védencei felett. így hát megkezdődik a 
hintajáték, a lavírozás, az engedmények és a visszavonulások, a kísérletek, hogy szövetsé
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geseket találjanak a nép között a konzervatívok ellen, meg a konzervatívok között a nép 
ellen, vagyis mindaz, amihez az uralkodók mindennél jobban értenek, s amivel megtévesztik 
az egyszerű és jámbor embereket, akik mindig fölülről várják a megváltást.

Bármi is történjék, a kormányzat természete nem változik. Kiforgatja az igazságról alkotott 
fogalmainkat, amikor úgy lép fel, mint a jogok őre és a kötelességek végrehajtatója. 
Bűnténynek nyilvánít és büntet minden olyan tettet, mely sérti vagy fenyegeti az uralkodók 
és a vagyonosok előjogait, azonkívül igazságosnak és törvényesnek kiáltja ki a szegények 
legalávalóbb kizsákmányolását, azt a lassú és szakadatlan anyagi és erkölcsi pusztítást, 
amit a vagyonosok visznek végbe a nincstelenek között. Amikor a közszolgáltatások 
felelősének nevezi ki magát, akkor is, mint mindig, az uralkodók és a vagyonosok érdekét 
nézi, s a munkásokéval csak a legritkább esetben törődik, amikor a nép hajlandó megfizetni. 
Amikor a tanár szerepét ölti magára, az igazság elrejtésére tör, s az a célja, hogy az ifjakból 
-  aszerint, hogy melyik osztályból jöttek -  kegyetlen zsarnokot vagy engedelmes szolgát 
neveljen. A kormányzat kezében minden a kizsákmányolást szolgálja, rendfenntartó intéz
ménnyé válik minden, mely csak arra jó, hogy kordában tartsa az embereket.

És ennek így kellett lennie. Mert ha a lét küzdelem, kell hogy legyenek győztesek és 
vesztesek, és a kormányzat, mely az emberek közötti harc célja és egyben a győzelemmel 
járó jutalmak biztosításának és megőrzésének eszköze, sohasem kerülhet a vesztesek 
kezébe, vívják bár a harcot szellemi, gazdasági vagy valódi fegyverekkel. És akik kivívták a 
győzelmet, azaz előjogokat és hatalmat szereztek, egyszersmind másoknál jobb életkörül
ményeket biztosítottak maguknak, bizonnyal nem fogják hatalmukat a legyőzöttek jogainak 
védelmére használni, ahogy nem fognak korlátokat sem szabni, sem maguknak, sem 
híveiknek és támogatóiknak.

A kormányzati rendszer, vagy ahogy egyesek nevezik, a jogállam, mint a társadalmi 
küzdelmek fékezője, mint a közérdek pártatlan képviselője -  hazugság, illúzió, utópia, melyet 
sohasem fogunk elérni, melyet sohasem fogunk megvalósítani.

Ha az emberek érdekei tényleg ellentétesek lennének, ha a harc tényleg az emberi 
társadalom alapelve lenne, ha szabadságunk valóban mások szabadságába ütközne, akkor 
az emberek mindig csak saját érdekeik érvényesítésére törekednének, szabadságát min
denki mások rovására próbálná meg kiterjeszteni és létrehoznák a kormányzást, de nem 
azért, mert az a társadalom minden tagja számára előnyt jelentene valamilyen formában, 
hanem mert a győzők a vesztesek teljes alávetésével kívánnák győzelmük gyümölcseit 
biztosítani, és mert terhes lenne számukra örökké készenléti állapotban lenni, védelmüket 
különösen képzett emberekre, hivatásos csendőrökre bíznák. Az emberi társadalom így 
pusztulásra lenne ítélve, vagy ha nem is pusztulna el, hol a zsarnok győztesekkel, hol a 
lázadó legyőzőitekkel állna hadban az idők végezetéig.

Szerencsére az emberiségre boldogabb jövő vár, mert a társadalmat kegyesebb törvény 
fogja irányítani. Ez a törvény a szolidaritás törvénye.

Alapvetően két erő irányítja az embereket: a létfenntartási ösztön, amely nélkül nem 
létezhetne élet a földön, és a fajfenntartás ösztöne, amely nélkül nem alakulhattak volna ki 
és nem maradhattak volna fenn a fajok. Természetes, hogy az ember ösztönösen védi a 
maga és ivadékai életét és kenyerét minden és mindenki ellen.

A természetben két módja van az életben maradásnak és az élet elviselhetőbbé tételének. 
Az élőlény vagy egymaga veszi fel a harcot az elemekkel és a saját, illetve más fajokhoz 
tartozó egyedekkel vagy társul a küzdelemre, és a kölcsönös segítség, az együttműködés

193



révén teszi könnyebbé a harcot a maga és társa nyugalmát, életét és fejlődését fenyegető 
természeti erőkkel.

Terjedelmi okokból nem engedhetjük meg, de egyébként sincs szükség rá, hogy részle
tesen taglaljuk e két elv -  a harc és az együttműködés -  egymáshoz viszonyított szerepét 
az élővilág fejlődésében. Elegendő, ha megállapítjuk, hogy ami az embert illeti, a fejlődés, 
a haladás és az élet biztonsága csakis az -  önkéntes vagy kényszerű együttműködés -  révén 
érhető el. Őseink öröksége, a harc, nemcsak az egyéni jólét megteremtésére volt képtelen, 
hanem károsnak is bizonyult mindenki -  a győztesek és a legyőzöttek -  számára egyaránt. 
A nemzedékek felhalmozott és továbbadott tapasztalata arra tanította az embereket, hogy 
közös erőfeszítéssel nagyobb biztonság és jólét érhető el. így a természeti környezettel és 
a fajtársaival folytatott küzdelem, vagyis a létért vívott harc fejlesztette ki az emberben a 
közösségi érzést, mely gyökereiben alakította át létfeltételeit. A szociális érzék képessé tette 
az embert arra, hogy kiemelkedjék az állati létből, hatalomhoz jusson, és a többi állatot oly 
messze lehagyja a fejlődésben, hogy az idealista filozófusok egy testetlen és halhatatlan 
lélek nélkül ezt már ne is tartsák elképzelhetőnek.

Számos, egymás mellett ható tényező járult hozzá a közösségi érzés kialakulásához. Ez 
a hajlam, mely eredetileg az állat fajfenntartó ösztönében (a természetes családra korlátozott 
társas ösztönben) gyökerezik, mára már oly fejlettségi fokot ért el mind erejét, mind hatókörét 
tekintve, hogy bizton állíthatjuk, az ember erkölcsi lényét is ez alapozta meg.

Az ember, noha az alacsonyrendű állati létből emelkedett ki, gyenge és alkatilag alkalmat
lan volt arra, hogy egyedül szálljon szembe a ragadozó vadállatokkal. Ám agya rendkívül 
fejlődőképes volt, s amellett oly hangképző szervekkel rendelkezett, melyekkel változatos 
hangokat és szájpadlási rezgéseket tudott előcsalni, végül ott volt a kéz, mely különösen 
alkalmas volt arra, hogy az anyagot az ember akaratának megfelelően formálja. Az ember, 
mindeme képességek birtokában, bizonyára igen korán szükségét érezte annak, hogy 
csapatba verődjék, s hamar ráébredt a társaslétből fakadó előnyökre. Sőt, nyugodtan 
állíthatjuk, hogy az ember csak akkor volt képes kiválni az állati létből, amikor társadalmi 
lénnyé vált és beszélni kezdett, mely utóbbi a közösségi életformának egyformán oka és 
következménye. Az emberek viszonylag kevesen voltak, s ez az egymással folytatott 
létharcot a társas létmód nélkül is enyhítette, és kevésbé hosszan tartóvá tette, az emberek
nek nem volt mindig szükségük rá, hogy harcoljanak egymással; így ez az együttérzés 
képességének kialakulását jócskán megkönnyítette, majd lehetővé tette, hogy az emberek 
felismerjék és megtanulják értékelni a kölcsönös segítség előnyeit.

Végül, az ember környezetátalakító képessége, melyet a kisebb-nagyobb közösségek
ben, embertársaival együttműködve kibontakoztatott, eredeti adottságainak köszönhet; a 
fokozódó igények, melyek a kielégítésükre szolgáló eszközök fejlődésével együtt gyarapod
nak és válnak szükségletté; a munkamegosztás, mely a természetet módszeresen kizsák
mányoló emberi tevékenység eredménye-szóval mindezek a tényezők odavezettek, hogy 
a társadalom az ember második természetévé vált, rajta kívül nem élhet, vagy ha mégis 
megpróbálná, állati sorba süllyedne vissza.

Ahogy a kapcsolatok sokrétűbbé válásával finomodtak érzelmeink és kialakultak az 
évezredek örökségeként ránk hagyományozott szokások, a társas lét, valamint a gondola
taink és érzéseink közlése iránti igény életünk részévé, az emberiség létezési módjává vált, 
számos alakban mutatkozván meg az idők folyamán, hogy csak az együttérzést, barátságot 
és szeretetet említsük. Ez az igény mindvégig a közösségi létforma által biztosított anyagi
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előnyöktől függetlenül fejlődött, olyannyira, hogy kielégítése érdekében az ember semmiféle 
szenvedéstől, sőt a haláltól sem riadt vissza.

Más szóval, a társaslétből fakadó hatalmas előnyök; az ember szellemi képességeivel 
össze sem hasonlítható testi alkata, mely az elszigetelt egyént az állatvilághoz köti; az, hogy 
a mind bensőségesebb és összetettebb viszonyok kialakításával a társas kapcsolatok 
bővítésének szinte végtelen lehetősége végül elvezethet az egész emberiséget, az élet 
minden területét átfogó szövetség megvalósulásához; s ami tán minden eddiginél fonto
sabb, az embernek az a képessége, hogy közös munkával többet termeljen, mint amennyire 
szüksége van; valamint az ezekből az adottságokból és lehetőségekből fakadó érzések és 
gondolatok -  mindez az ember létért folyó küzdelmét egészen más jellegűvé teszi, mint az 
állatvilág többi tagja által vívott harcot.

Noha jól tudjuk -  s erre a modern természettudomány felfedezései is nap mint nap új 
bizonyságul szolgálnak -, hogy az együttműködés továbbra is oly jelentős szerepet játszik 
az élővilág fejlődésében, amilyenre még álmukban sem gondoltak volna azok, akik -  
mellesleg igen helytelenül -  a kapitalista rendszert a darwini elmélettel szerették volna 
igazolni, meg kell állapítanunk, hogy az ember és az állatvilág harca közt óriási különbség 
van, s e különbség egyenes arányban növekszik azzal a távolsággal, mely az embert a többi 
állattól elválasztja.

A többi állat egyedül, illetve ami gyakrabban előfordul, kisebb állandó, vagy alkalmi 
csoportosulásokba verődve vívja harcát a természet s fajtársai ellen. A hangya, a méh meg 
a többi, társadalomban élő állat segíti az ugyanahhoz a bolyhoz, illetve rajhoz tartozó 
egyedeket, viszont támadólag vagy közömbösen viselkedik a más közösségekhez tartozó 
fajtársaival. Az ember ezzel szemben mindig arra törekszik, hogy bővítse társas kapcsolatait, 
kiszélesítse az emberi érdekközösséget, hogy fokozza az emberek egymás iránt érzett 
felelősségét, valamint, hogy a külső természeti erőket emberi összefogással és az emberi
ség érdekében küzdje le. Minden olyan törekvés, mely másoktól függetlenül vagy mások 
rovására akar előnyökhöz jutni, ellenkezik a modern ember társadalmi természetével, s 
előbb-utóbb visszaveti őt az állati létezés szintjére.

Az ember csakis a szolidaritás közegében, az „egy mindenkiért, mindenki egyért” szelle
mében létrejött érdek- és érzelmi összhang közegében tudja kifejezni és kiteljesíteni önmagát 
s tudja megteremteni a lehető legnagyobb jólétet. E cél felé halad az emberi fejlődés: ez az 
a magasabb elv, mely feloldja az egyébként feloldhatatlan ellentéteket, s végül megteremti 
a szabadságot, melynek nem korlátja, hanem kiegészítője -  sőt, valójában elengedhetetlen 
feltétele a másik ember szabadsága.

4.

Mihail Bakunyin szerint „Az emberséget magunkban fölfedezni és életünkben annak érvényt 
szerezni csak úgy lehet, ha azt másokban is felfedezzük, s másokkal együtt, másokért 
igyekszünk azt megvalósítani. Csak akkor lehetünk szabadok, ha nemcsak saját szabad
ságunkért, hanem embertársaink szabadságáért is harcolunk. Szabadságom egyben má
sok szabadsága, minthogy sem gondolatban, sem a valóságban nem lehetek igazán 
szabad, csak ha szabadságom és jogaim mások szabadságában és jogaiban nyer igazolást 
és megerősítést.

Nagyon is sokat számít a többi ember, hisz bármilyen magasra is emeljen rangom, volnék
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bár pápa, cár, császár vagy akár miniszterelnök, tartsam magamat bár mégoly függetlennek, 
mindig a legnyomorultabbja fogja meghatározni, ki vagyok: ha tudatlanok, szegények és 
alávetettek, szolgaságuk engem is fogva tart. Ha úgy esik, butaságuk engem, a felvilágosult, 
éleselméjű gondolkodót is ostobává tesz, bármily vakmerő is legyek, rabságuk rabságba 
dönt, gazdagként is remegek, ha ők szegények s kiváltságos személyem szégyenkezik 
igazságuk előtt. Én, aki olyannyira áhítom a szabadságot, nem lehetek az, mert embertár
saim még nem akarnak kitörni a rabságból s így elnyomatásom eszközeivé válnak."

így hát csak a szolidaritás teremtheti meg az ember számára a legnagyobb fokú bizton
ságot és jólétet. Maga az önzés, mely mindig csak saját érdekével törődne, kényszeríti az 
embert és a társadalmat együttműködésre, jobban mondva, az egyén és a társadalom 
érdekének egybeesésével, az egoizmus és az altruizmus (a mások érdekének szem előtt 
tartása) egyetlen érzésben olvad össze.

Azonban az ember nem tud egy csapásra kiemelkedni az állati létből és az embernek 
emberrel vívott kegyetlen harcát azonmód az összesség bajtársi szövetségévé tenni a 
természet külső erőivel szemben.

A szövetkezésből és a munkamegosztásból fakadó előnyök az együttműködés irányába 
terelték az emberiség fejlődését; ám egy akadály eltérítette céljától az emberiséget s 
fejlődését tévútra vitte. Az ember ugyanis rájött, hogy a közös munka előnyeit egy darabig 
a másik alávetésével is elérheti, legalábbis ami az alapvető és a többi anyagi szükségletet 
illeti, sőt ez utóbbiak tulajdonképpen éppen a másik ember alávetésekor jelentkeznek. 
Lévén, hogy az állati ősöktől örökölt ádáz, társadalomellenes ösztönök még mindig igen 
erősen éltek az emberben, a gyengét kényszerűen szolgájává tette, a szövetkezés helyett a 
mások feletti uralmat részesítve előnyben. Legtöbb esetben tán éppen a legyőzőnek kizsák
mányolása vezette rá az embert a társulás hasznaira, hogy mi minden előny származhat a 
másik ember segítségéből.

Ekképp történt, hogy a közös munka hasznosságának felismerése, melynek a szolidari
tást kellett volna győzelemre vinnie az emberi kapcsolatokban, a magántulajdon és a 
hatalom megszületéséhez vezetett, s létrehozta a közös munkának a kiváltságos kisebbség 
általi kizsákmányolását.

Mindez még így is szövetkezés és együttműködés maradt, mert enélkül az emberi élet 
elképzelhetetlen; ám ezt az együttműködést egy szűk kisebbség kényszerítette ki és irányí
totta saját személyes érdekének megfelelően.

Ettől kezdve az emberiség történetének különböző fejezetei arról a hatalmas ellentmon
dásról szólnak, mely a két ellentétes törekvés között feszül: bajtársi szövetségben egyesülni, 
utat engedvén a szeretet érzésének, a külvilág legyőzése és az emberi igényeknek megfelelő 
átalakítása érdekében -  vagy ellenséges csoportokban különülni el. E csoportok lehetnek 
földrajzi és etnográfiai tényezők által megosztott közösségek; az ellentétes gazdasági 
törekvések; a nyertesek, akik biztosan szeretnének ülni babérjaikon és szaporítani győzel
mük gyümölcseit; azok, akik hatalomról álmodnak; s azok, akik a kiváltságoktól vagy az 
igazságtalanságtól szenvednek, lázadnak és változtatni szeretnének.

A mindenki magáért elve, a mindenki harca mindenki ellen a történelem folyamán csak 
nehezítette, hátráltatta és akadályozta a természettel szemben az emberiség jólétéért vívott 
harcot. Ez a harc csak akkor lehet igazán sikeres, ha a mindenki egyért, egy mindenkiért 
elvén alapul.

Az emberi közösségre erőszakolt uralom és kizsákmányolás már sok kárt okozott az 
emberiségnek. Ám a tömegekre kényszerített rettentő elnyomás ellenére, annak ellenére,
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hogy a szegénység és a szolgaság bűnbe viszi és lealjasítja a szolgát s urát egyaránt, annak 
ellenére, hogy fokozódó ellentétek, irtóháborúk és mesterségesen előidézett érdekkonflik
tusok szaggatják az emberiséget, a társas ösztön tovább él és fejlődik az emberben. Az 
elnyomatás kifejlesztette a tömegekben a bajtársiasság érzését. Egyedül ez a többé-kevós- 
bé tudatos és általános szolidaritásérzés tette képessé az emberiséget arra, hogy elviselje 
a szolgaságot és a sorait pusztító erők ellenére megmaradjon.

Korunkban a hatalmas gazdasági fejlődés, az olyan igények megszaporodása, melyek 
kielégítése minden országban hatalmas tömegeket mozgat, az utazást mindennapivá tevő 
közlekedési eszközök, a tudomány, az irodalom, a kereskedelem, sőt a háborúk -  mindez 
az emberiséget mind szorosabb egységbe vonja. Ennek az egységnek egymásba kapcso
lódó részei csak úgy tökéletesedhetnek, csak úgy fejlődhetnek szabadon, ha mind az egész, 
mind a többi rész javára munkálkodnak.

Az Appenninek szakadékai közt eltévedt hegylakó további sorsa, jóléte és szabadsága 
nemcsak falujának gazdagságától vagy szegénységétől, illetve az általános olaszországi 
körülményektől függ majd, hanem az amerikai és az ausztrál munkások életkörülményeitől, 
a svéd tudósok felfedezéseitől, Kína anyagi és szellemi fejlettségétől; attól, hogy Olaszor
szág hadban áll-e Afrikával vagy sem, vagyis minden olyan jelentős vagy kevésbé jelentős 
tényezőtől, mely a világ bármelyik sarkában befolyással van az emberek életére.

Napjaink társadalmi körülményei nem teszik lehetővé, hogy e mindenkit egybefogó, 
nagyfokú szolidaritás minden emberben tudatosodjék, minthogy spontán módon születik 
az egyéni érdekütközésekből -  már ahol az emberek egyáltalán törődnek a közösség 
javával. És ez mindennél fényesebb bizonyítéka annak, hogy a szolidaritás az emberi 
társadalom természettörvénye, és minden akadály, a korunkban kialakult minden társadalmi 
ellentét ellenére megvalósulásra tör és tiszteletet parancsol magának.

Másrészt, az elnyomott tömegek, amelyek sohasem nyugodtak igazán bele az elnyoma
tásba és a szegénységbe, és amelyek ma minden eddiginél jobban szomjúhozzák az 
igazságot, a szabadságot és az emberi életet, kezdik megérteni, hogy csak kizsákmányolt 
társaikkal, csak a világ elnyomottaival szövetségben és együttműködésben lesznek képe
sek felszabadítani önmagukat. És már azt is megértik, hogy szabadságuk csak egyfélekép
pen valósítható meg -  ami nélkül ezt elérni nem lehet ha birtokba veszik a termelési 
eszközöket, a földet és a munka eszközöket, vagyis megszüntetik a magántulajdont. A 
tudomány, a társadalmi jelenségek vizsgálata megmutatta, hogy a magántulajdon megszün
tetése még a kiváltságos kisebbség számára is igen nagy haszonnal járna, feltéve, ha 
egyszer végre lemondanának hatalmi vágyaikról és hajlandók lennének együtt munkálkodni 
a többiekkel a közösség javára.

így hát, ha az elnyomott tömegek elhatároznák, hogy nem dolgoznak többé másokért és 
elvennék a birtokosoktól aföldet és a munkaeszközöket, ha a saját felelősségükre akarnának 
dolgozni vagy a maguk, azaz az egész közösség hasznára, ha elhatároznák, hogy soha 
többé nem tűrnek meg semmiféle gazdasági előjogokat, sem erőszakot és uralmat maguk 
fölött, ha az emberek érdekközösségben megerősödött szolidaritásérzése véget vetne a 
háborúknak és a gyarmatosításnak -  mi igazolná akkor a hatalom létezését?

Ha egyszer megszűnik majd a magántulajdon, őre, a kormányzat is el kell hogy tűnjék. 
Ha mégis megmaradna, valamilyen álruhában mindig újrateremtené a kiváltságos és elnyo
mó osztályt.

A kormányzat megszűnése nem jelenti és nem is jelentheti a társadalmi kapcsolatok 
felbomlását. Épp ellenkezőleg, a közösen végzett munka, melyet ma egy szűk csoport
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kényszerít rá a többiekre és egymaga húz hasznot belőle, szabad és önkéntes együttműkö
déssé válna az egész közösség szolgálatában, s mint ilyen, sokkal nagyobb tömegeket 
fogna át, egyszersmind sokkal hatékonyabban működve.

A társas ösztön, a szolidaritás érzése elérné kiteljesedését; és minden ember arra 
törekedne, hogy ereje legjavát adja a közösségért, mert ezt nemcsak saját jól felfogott érdeke 
diktálná így, hanem legbensőbb érzései is.

A szabad szövetkezésből, az emberek egyéni igényeinek és vonzalmainak megfelelő 
spontán csoportképződésből új társadalomszervezet alakulna ki, alulról fölfelé, az egysze
rűtől a bonyolult felé építkezve; ilyeténképpen előbb a legalapvetőbb szükségleteket elégí
tené ki, később pedig sort kerítene a kevésbé közvetlen, általános érdekek érvényesítésére 
is. Az új társadalomszervezet, melynek feladata az összesség számára a legteljesebb jólét 
és szabadság megteremtése lenne, bajtársi közösségben egyesítené az egész emberiséget, 
mely pedig mindig alakítaná és tökéletesítené azt a változó körülményeknek és a tapasz
talatok tanulságainak megfelelően.

A szabad emberek e testvéri társadalma, ez lenne az anarchia.

5.

Eddig a kormányzat történelmileg megvalósult formáit vizsgáltuk. Megállapítottuk, hogy 
szükségszerűen létre kell jöjjék egy olyan társadalomban, mely előjogokon, az embernek 
ember általi kizsákmányolásán és elnyomásán, érdekellentéteken, társadalmi küzdelmeken, 
egyszóval a magántulajdonon alapul.

Láttuk, hogy a harc állapota egyáltalán nem tartozik törvényszerűen az emberi létezéshez, 
és ellentétes mind az egyén, mind az emberiség érdekeivel. Megállapítottuk, hogy az emberi 
fejlődés törvénye az együttműködés és a szolidaritás, majd levontuk a következtetést, hogy 
a magántulajdon felszámolásával, az uralom mindenféle formájának megszüntetésével a 
kormányzás fölöslegessé válik és eltöröltetik.

Mindazonáltal nekünk szegezhetik, hogy „Ha egyszer a társadalomszervezet mai alapel
vei megváltoznának és a harcot felváltaná a testvériség, a magántulajdon helyébe pedig a 
köztulajdon lépne, megváltozna a kormányzás természete is, és az osztályok megszűntével 
az osztályérdekek védelmezőjéből és képviselőjéből az össztársadalmi érdekek képviselő
jévé válna. Feladata az lenne, hogy az egész közösség érdekében szervezze és szabályozza 
a társadalmi együttműködést; hogy megvédje a társadalmat a kiváltságok visszaállítására 
irányuló nyílt törekvésektől, hogy megakadályozzon és elfojtson minden olyan kísérletet, 
mely bármilyen irányból valamelyikünk élete, boldogsága vagy szabadsága ellen támadna.

Vannak a társadalomban olyan feladatok, melyek túlságosan is jelentősek s minthogy 
folyamatos törődést igényelnek, a káosz felidézésének veszélye nélkül nem lehet őket a 
szabad akaratra bízni.

Ha nem volna kormány, ki szervezné meg és ki garantálná az élelmiszer-ellátást, az 
elosztást, az egészségügyi szolgálatokat, a posta- és távíró-szolgáltatást, a vasúti közleke
dést és a többit? Ki gondoskodna a közoktatásról? Ki vállalná a földfelszínt átalakító, az 
emberi erőt megsokszorozó hatalmas kutatási programok, csatornarendszerek, tudo
mányos kísérletek kivitelezését?

Ki gondoskodna a közvagyon megőrzéséről és gazdagításáról, hogy majdan megszépít
ve és meggyarapítva adják tovább az eljövendő nemzedékeknek?
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Ki lenne felhatalmazva arra, hogy megakadályozza és büntesse a bűntetteket, vagyis a 
társadalomellenes cselekményeket?

És mi lesz azokkal, akik nem engedelmeskednek a szolidaritás törvényének és nem 
akarnak dolgozni? Meg azokkal, akik fertőző betegségben szenvednek és nem hajlandók a 
tudomány által célszerűnek Ítélt egészségügyi óvintézkedéseket betartani? Vagy tegyük fel, 
hogy lennének olyan, akár épelméjű, akár tébolyodott emberek, akik fel akarnák gyújtani a 
termést, meg akarnák rontani a gyermekeket vagy erejüket arra használnák, hogy bántal
mazzák a gyengébbeket.

Ha anélkül törölnénk el a magántulajdont és szüntetnénk meg a fennálló kormányzatot, 
hogy a helyébe állítanánk egy másik hatalmasságot a társadalmi élet megszervezésére és 
a szolidaritás biztosítására, akkor bizony nem tűnnének még el az előjogok s nem köszön
tene be a béke és boldogság kora; ehelyett felbomlanának a társadalmi kötelékek, az 
emberiség a barbárság állapotába süllyedne, úrrá lenne a mindenki magáért törvénye, mely 
először is a nyílt erőszak, másodsorban pedig a gazdasági előjogok győzelmét jelentené.”

Ilyen érveket hoznak fel a tekintélyelv hívei ellenünk, még akkor is, ha szocialistáknak 
nevezik magukat, azaz a magántulajdon és a belőle származó osztályhatalom megszünte
tését hirdetik.

Válaszképp megállapíthatjuk, hogy először is nem igaz, hogy a társadalmi körülmények 
megváltoztával a kormányzás lényege és szerepe is megváltozik. Szerv és funkció egymás
tól elválaszthatatlan. Tegyünk funkciótlanná egy szervet és vagy a szerv fog elhalni, vagy a 
funkció éled újjá. Állítsanak csak fel hadsereget egy olyan országban, ahol senki sem akar 
háborúzni s nem is tartanak sem belső, sem külső támadástól, majd meglátják, hogy e 
hadsereg háborúra fog uszítani, vagy összeomlik, ha próbálkozásai nem sikerülnek. Ahol 
nincsenek felderítendő bűncselekmények és letartóztatandó elkövetők, ott a rendőrség 
gondoskodni fog róla, hogy legyenek, vagy megszűnik létezni.

Franciaországban évszázadok óta létezik egy louveterie-nek nevezett intézmény -  jelen
leg az Erdészeti Igazgatóság része. Dolgozói a farkasok és más káros állatok irtásával 
vannak megbízva. Senki sem lepődne meg, ha megtudná, hogy éppen ennek az intézmény
nek köszönhető, hogy még ma is élnek farkasok Franciaországban, s nagy pusztítást 
végeznek zord telek idején. A nép nem aggódik a farkasok miatt, hisz ott vannak ezek a 
farkasirtók, hogy a farkasokkal törődjenek. Bizonyára vadásznak is rájuk, de oly „vigyázva” , 
hogy nem bántják az állatok vackát, míg azok kicsinyeiket fel nem nevelik. így óvnak meg a 
vadászok egy érdekes állatfajt a kipusztulástól. A parasztok valójában nem nagyon bíznak 
ezekben a farkasfogókban, és inkább farkasvédőknek tartják őket. És ez érthető is, hisz mi 
lenne a „farkasvadász-kapitánnyal” ha kihalnának a farkasok?

A kormányzat, vagyis az az embercsoport, mely a törvénykezés feladatát végzi s jogában 
áll a kollektív hatalom eszközével engedelmességre kényszeríteni az egyént, immár maga 
is kiváltságos osztállyá vált és eltávolodott a néptől. Mint minden intézményesült szervezet, 
a kormányzat is saját hatalmának kiterjesztésére fog törekedni, hogy kikerüljön a társadalmi 
ellenőrzés alól, hogy saját céljait másokra kényszerítse s hogy elsősorban saját elkülönült 
érdekeire legyen figyelemmel. A kiváltságos helyzetbe emelt kormányzat immár ellenlábasa 
lett a népnek, melynek ereje fölött rendelkezik.

Mindenesetre, a kormányzat, még hasikerülne is neki jót tenni néhány emberrel, minden
kinek úgyse tudna kedvében járni. Meg kéne védenie magát az elégedetlenkedőkkel 
szemben és ehhez szüksége lenne a nép egy részének támogatására. A kormányzatot 
támogató néprétegből pedig megint csak kiváltságos osztály válna, és így újból kezdődne
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a régi történet. Az új osztály, ha nem is a földet, de a hatalmi pozíciókat biztosan megszerezné 
és éppúgy elnyomná, meg kizsákmányolná a népet, mint a tőkés osztály.

A parancsolgatáshoz szokott uralkodók nem akarnának többé egyszerű emberekké válni, 
és ha hatalmukat nem tudnák megtartani, kiváltságos helyzetüket mindenesetre biztosítanák 
leköszönésük idejére. A hatalmon lévők rendelkezésére álló minden eszközzel azon lenné
nek, hogy barátaikat jelöljék ki megüresedett posztjukra, akik viszonzásképpen majd őket 
védelmeznék és támogatnák. Ekképpen a hatalom kézről kézre járna és a demokrácia, mely, 
úgymond a nép hatalma, mint mindig, oligarchiává torzulna, mely egy szűk csoport, egy 
osztály hatalmát képviseli.

És egy ilyen, mindenre kiterjedő, teljhatalmú, zsarnoki oligarchiának minden a rendelke
zésére kell hogy álljon, mindennek őt kell szolgálnia: az egész közvagyonnak és minden 
közszolgáltatásnak az élelmiszerektől a gyufagyártásig, egyetemektől a mulatóhelyekig!

6 .

Ám tételezzük csak fel, hogy a kormányzat nem minden esetben válik kiváltságos osztállyá, 
hogy fenn tudna maradni anélkül, hogy egy új kiváltságos osztályt hozna létre maga körül és 
meg tudna maradni, úgymond a társadalom szolgálójának, a társadalom képviselőjének. 
Szolgálhatna-e bármiféle hasznos célt egy ilyen kormányzat? Hogyan és miképpen fokozná 
a szellemi és anyagi erőket, a szolidaritás szellemét, az összesség s a jövő nemzedékek 
sorsáért érzett felelősséget, mely bármikor jellemzővé válhat egy adott társadalomban?

Már megint a megkötött lábú ember történeténél vagyunk, aki, minthogy béklyóival is 
elboldogul valahogy, azt hiszi, nélkülük már nem élhet. Megszoktuk, hogy kormányzat alatt 
élünk, mely a maga szolgálatába állítja erőnket, szellemünket és akaratunkat, aki pedig nem 
hajlandó céljainak szolgálatába állni vagy akár ellenségesen fordul szembe azokkal, annak 
gáncsot vet, azt gúzsba köti és elhallgattatja -  és mi azt hisszük, hogy minden, ami a 
társadalomban történik, az az államnak köszönhető, hogy a kormány nélkül elapadnának a 
társadalom jótékony energiái, életereje és szellemi forrásai. így lesz képes az uraság, akié 
a föld, arra -  mint azt már korábban kifejtettük - , hogy a maga hasznára dolgoztasson 
másokat, nem hagyván a puszta kenyérnél többet a parasztnak, azt is csak azért, hogy 
legyen ereje s akarata másnap is kimenni a földekre. A szolgává aljasított paraszt pedig azt 
képzeli, hogy ura nélkül megállna az élet, mintha bizony az teremtette volna a földet meg a 
természeti erőket.

Mit tehet a kormányzat önmagában hozzá a társadalom erkölcsi és anyagi erőihez? Tán 
az állam is a semmiből teremt, mint a Bibliában a Mindenható?

Mint ahogy semmi sem teremtetik az úgynevezett anyagi világban, úgy ezt az anyagi világ 
bonyolultabb formájában, a társadalomban sem tehetjük fel. Az uralkodók csak azokat az 
erőket állíthatják szolgálatukba, amelyek már megvannak a társadalomban -  eltekintve 
azoktól a roppant energiáktól, melyeket az állam bénít meg és pusztít el, azoktól az erőktől, 
melyeket a lázadások és a viszálykodások emésztenek fel. Irdatlan veszteségek ezek, de 
kikerülhetetlenek egy ilyen mesterséges rendszer esetében, mint a kormányzat. Mint embe
rek, talán ők is hozzá tudnak járulni valamivel a közöshöz, de hatalmi helyzetüknek ehhez 
semmi köze. A kormányzat rendelkezésére álló anyagi és erkölcsi erőkből sajnos csak egy 
csekélyke rész szentelődik valóban a társadalom javára. A többit vagy a lázadó erők féken
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tartására használják fel, vagy másképp térítik el céljától, a köz üdvének szolgálatától, a 
kiváltságosokat hizlalván a nép verítékén.

Sokat vitatkoztak már az egyéni kezdeményezésnek, illetőleg a közös erőfeszítésnek az 
emberi társadalmak életében és fejlődésében betöltött szerepéről. A metafizikus okoskodás 
azonban, a tőle megszokott rafináltsággal olyannyira összezavarta a fogalmakat, hogy ma 
már mindenki radikálisnak tűnik, aki azt állítja, hogy az emberek világában mindent az egyéni 
kezdeményezés hoz létre és tart működésben. Pedig ez a magától értetődő igazság 
mindenki számára nyilvánvalóvá válik, aki megpróbálja megérteni a szavak jelentését. A 
valódi létező az ember, az egyén. A társadalom, illetve a közösség -  amennyibe nem pusztán 
üres absztrakcióról van szó -  szükségképpen egyénekből áll, s ugyanúgy az állam, illetve 
a kormányzat is, mely képviselőjének kiáltja ki magát. Minden gondolat és tett szükségkép
pen az egyénben születik meg, az egyéni gondolat és tett később válik közösségivé, amikor 
azt többen elfogadják és magukévá teszik. Ezért a társadalmi cselekvés sem nem tagadása, 
sem nem kiegészítője az egyéni kezdeményezésnek, mivel éppen hogy a társadalmat alkotó 
egyének kezdeményezései, gondolatai és tettei összegződnek benne. Hatékonysága pedig 
attól függ -  lévén minden más egyformán adott -, hogy az egyéni törekvések közös célra 
irányulnak-e, avagy megosztottak és ellentétesek. És ha valaki ehelyett kormányzati cselek
vésre gondol, miközben társadalmi cselekvésről beszél -  mint az autoritariánusok -, attól 
az még az egyéni kezdeményezések eredménye marad, a különbség csak annyi, hogy a 
szóban forgó emberek kormányzati tisztviselők vagy olyanok, akik pozíciójuknál fogva 
befolyásolni tudják a kormányzati politikát.

A hatalom és a szabadság, vagy más szóval az osztályállam és a szocializmus között 
folyó évszázados küzdelemben nem az a feladat vár igazán megoldásra, hogy megváltoz
tassuk a társadalom és az egyén viszonyát, s nem is az, hogy a társadalmi ellenőrzés 
háttérbe szorításával növeljük az egyén függetlenségét vagy fordítva. A teendő az, hogy 
megszüntessük az elnyomást; hogy minden embernek egyforma jogokat és cselekvési 
lehetőségeket adjunk. Meg kell akadályoznunk, hogy csak egy kisebbségnek legyen módja 
a cselekvésre, mert ez szükségképpen a többség elnyomásához vezet. Végül is az a kérdés, 
hogy egyszer s mindenkorra elejét vegyük, hogy az egyik ember uralkodjon a másik felett, 
hogy az egyik ember kizsákmányolja a másikat. így lehet lehetővé tenni, hogy a köz java 
mindenkinek érdeke legyen és az egyéni energiák ahelyett, hogy elpusztítanánk vagy 
egymás ellen fordítanánk őket, az elkülönültségből kilépve utat találjanak egymáshoz, és 
önmaguk mind teljesebb kibontakoztatása közben együtt szolgálják az összesség boldo
gulását.

Ha magunkévá is tesszük a tekintélyelvű szocialisták ideális kormányzásról szóló elkép
zelését, a fentiekből akkor sem juthatunk más következtetésre, mint hogy egy ilyen ideális 
állam ahelyett, hogy növelné a társadalom termelő, szervező és védelmi erőit, inkább 
nagymértékben csökkentené azokat, lévén hogy a cselekvési lehetőséget egy szűk kisebb
ségre korlátozná, amelyet felruházna ugyan a mindenhatóság jogával, de persze anélkül, 
hogy képes lenne megadni neki a mindentudás képességét.

Csakugyan, ha a jogból és az állam egész tevékenységéből leszámítjuk mindazt, ami a 
kiváltságos kisebbség védelmét szolgálja, ami e kisebbség akaratát fejezi ki, mi marad, ami 
nem az egész közösség tevékenységének az eredménye? Sismondi azt írja, hogy „az állam 
mindig konzervatív erő, mely törvényesíti, szabályozza és megszervezi a fejlődés eredmé
nyeit (sőt, atörténelem tanulsága szerint, ki is használja azokat a saját s a kiváltságos osztály 
érdekében), de maga soha, semmit nem tesz hozzá. Ezek az eredmények mindig alul
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születnek, a társadalom szívében, az egyéni gondolat hozza őket létre, innen terjednek szét 
a világba, s válnak közfelfogássá, szótöbbséggé, ám amíg idáig elérkeznek, addig szükség
képpen szembekerülnek és megküzdenek a mindenkori hatalommal, hagyományokkal, 
szokásokkal, előjogokkal és tévedésekkel."

Mindenesetre, ha meg akarjuk érteni, miképpen működhet kormány nélkül egy társada
lom, csak a létező társadalmat kell a maga mélységében szemügyre vennünk és látni fogjuk, 
hogy a társadalmi élet nagyobb, jelentősebb része valójában mindmáig mentes maradt az 
kormányzati beavatkozástól, hogy a kormányzat csak azért avatkozik be, hogy kizsákmá
nyolja a tömegeket, hogy védelmezze a kiváltságos kisebbséget, s ráadásul büntet is -  
teljesen eredménytelenül -  minden olyan tevékenységet, mely az ő közreműködése nélkül 
vagy gyakran annak ellenére, sőt ellenében történik. Az emberek dolgoznak, kereskednek, 
tanulnak, utaznak és legjobb tudásuk szerint követik az erkölcsi szabályokat és próbálnak 
boldogulni. Életüket szebbé és jobbá teszi a tudomány s a művészetek fejlődése, egymás 
közt széles körű kapcsolatokat alakítanak ki -  mindeközben semmi szükségét nem érzik 
annak, hogy valaki megmondja nekik, hogyan viselkedjenek. Sőt, valójában az életnek 
éppen azok a területei a legproblémamentesebbek, ahol nem érvényesül a kormányzat 
befolyása, itt van a legkevesebb ellentét, s ha merülnek is fel vitás kérdések, közmegegyezés 
útján rendeződnek, ezért aztán az emberek egyformán elégedettnek és hasznosnak érzik 
magukat.

Nincs különösebben szükség a kormányzat közreműködésére azon nagyüzemek és 
közszolgáltatások működtetéséhez sem, melyek nagyszámú, különböző országokból és 
életkörülmények közül érkezett dolgozó teljes munkaerejét veszik igénybe. E vállalkozások 
ezrei -  s bizton állíthatjuk, hogy a leghatékonyabbak -  mind a mai napig szabadon jönnek 
létre, egyéni társulások eredményeképp, közös megállapodás alapján. Nem a kizsákmá
nyolásra berendezkedett kapitalista társulásokról beszélünk, bár ezek szintén bizonyítékai 
a szabad társulásokban rejlő lehetőségeknek és energiáknak, amellett oly kiterjedt működést 
folytatnak, hogy a világ összes országának dolgozói, valamint nagyszámú és ellentétes 
érdekeik is megférnek kereteik között. Nem, ehelyütt inkább azokról a társulásokról kívánunk 
szólni, amelyek az emberbaráti szeretettől vagy a tudomány iránti szenvedélytől indíttatva 
jöttek létre, vagy egyszerűen azért, mert alapítóik elismerésre vágytak és jól akarták érezni 
magukat. Ezek a közösségek már az eljövendő társadalom hírnökei, amelyben a magántu
lajdon megszüntetésével és az emberek közötti testvérháború felszámolásával megvalósul 
majd az érdekek harmóniája és mindenki abban leli majd legnagyobb örömét, hogy jót tehet 
s kedvére lehet másoknak. A tudományos társaságok és kongresszusok, a nemzetközi 
életmentő szövetségek, a Vöröskereszt, a földrajzi társaságok, a munkásszervezetek, anagy 
természeti katasztrófák idején a károsultak segítségére siető önkéntes testületek többek közt 
arra szolgáltatnak példát, hogy mily erőt hordoz a közösségi szellem, mely mindig megmu
tatja magát, amikor csak meg kell oldani egy nehéz helyzetet vagy egy fontos kérdést és az 
eszközök sem hiányoznak hozzá. A kormányzatok által emelt akadályok, a magántulajdon 
miatti megosztottság az oka, hogy az önkéntes szövetkezés nem vált világméretűvé s nem 
fogja át az emberi tevékenység minden anyagi és erkölcsi vonatkozását; az emberek 
tehetetlennek érzik magukat és elkedvetlenednek, ha azt látják, hogy egy szűk kisebbségnek 
jut minden gazdagság.

Példának okáért, a kormányzat gondoskodik a postaszolgáltatás, a vasúti közlekedés stb. 
megszervezéséről. Ám mi módon segíti e szolgáltatások működését? Ha az embereknek 
lehetőségük és szükségük van rá, megszervezik e szolgáltatásokat, s a szakembereknek
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nem kell kormányzati engedélyre várniuk, hogy megkezdjék munkájukat. Minél általánosabb 
és sürgetőbb az igény, annál több önkéntes fog jelentkezni a feladat elvégzésére. Ha a 
népnek módjában állana, hogy maga gondoskodjék a termelésről és az élelmiszer-ellátásról, 
biz’ nem kellene attól félni, hogy üres gyomorral várnák, amíg a kormányzat meghozza a 
szükséges rendelkezéseket. Ha már mindenképp lennie kell kormányzatnak, várná legalább 
meg, míg minden elkészül, hogy aztán törvényeivel szentesítse az elvégzett munkát, s a 
hasznát lefölözze. Láthattuk, hogy minden tevékenység legfőbb mozgatója az egyéni érdek: 
tehát, ha a közérdek mindenkinek érdeke lesz (s bizonnyal így lesz, ha a magántulajdon 
megszűnik létezni), akkor mindenki szorgoskodni fog, s ha most olyan dolgokért fáradunk, 
mely csak egy kisebbségnek érdeke, mennyivel jobban és serényebben végezzük majd 
munkánkat, ha az majd mindenkinek érdekében áll. Nehéz megérteni, hogy miért hiszik még 
mindig azt egyesek, hogy a mindennapi életünkhöz szükséges közszolgáltatásokat meg
bízhatóbban lehet kiépíteni és működtetni kormányzati irányítás mellett, mintha azok a 
munkások végzik, akik -  közvetlen választás vagy közös megállapodás alapján -  maguk 
választják ezt a munkát és az érdekelt felek közvetlen ellenőrzése mellett viszik végbe 
feladatukat.

Az természetes, hogy minden nagyobb közös vállalkozásnál szükség van munka- 
megosztásra, szakmai irányításra, munkavezetésre és más, hasonló feladatok elvégzésére. 
Az autoritariánusok azonban a szavakon lovagolnak, amikor a munkaszervezésből fakadó 
valódi szükségletekkel próbálják megindokolni a kormányzat létezését. Ám nem árt újból 
hangsúlyozni, hogy a kormányzat nem más, mint azoknak az egyéneknek a csoportja, 
akiknek megvan a joga és a lehetősége, illetve akik megszerezték a jogot és a lehetőséget, 
hogy törvényeket alkossanak és engedelmességre kényszerítsenek másokat. Ezzel szem
ben a munkavezető, a mérnök és a többi hasonló önként vállalja az adott munka elvégzését, 
vagy választás útján jelölik ki őket erre a feladatra. A kormányzat a hatalom átruházását 
jelenti, vagyis azt, hogy a nép lemond a szuverenitásról és az önálló cselekvésről egy 
kisebbség javára. Az irányítás azonban feladatok átruházását jelenti, hogy ki-ki tennivalókat 
ad és kap, hogy önkéntes megállapodások alapján szolgálatokat végez szolgálatokért. Az 
uralkodó kiváltságos személy, akinek joga van a parancsoláshoz s hogy mások verítékével 
valósítsa meg saját elképzeléseit és vágyait. A munkavezető, a szakmai irányító stb. olyan, 
mint a többi munkás -  persze egy olyan társadalomban, ahol mindenki számára egyformán 
adottak az eszközök az önmegvalósításra; ahol mindenki egyformán szellemi és fizikai 
munkás vagy az lehet, ha akar; ahol az embereket egyedül képességeik természetes 
sokfélesége különbözteti meg, és ahol elvégzett munkája, kötelessége alapján mindenkinek 
egyformán joga van a társadalom nyújtotta lehetőségeket kihasználni. A kormányzati funkció 
és az irányítás feladata alapjaiban különbözik egymástól, s éppen ezért nem szabad 
összekevernünk őket. Hogy ez manapság mégis oly gyakran megtörténik, az csakis a 
gazdasági és politikai előjogok következménye.

Ám hadd térjünk át sietve azokra a feladatokra, amelyek miatt -  mindazok, akik nem 
anarchisták -  a kormányzást nélkülözhetetlennek tartják. A társadalom külső és belső 
védelméről van szó, azaz a háború, a rendőrség és az igazságszolgáltatás intézményéről.

Ha majd megszűnnek az államok, és a társadalmi javak mindenki rendelkezésére állnak, 
az emberek közötti ellentétek is legott eltűnnek majd és nem lesz többé ok a háborúra. Hadd 
tegyük hozzá továbbá, hogy a jelenlegi világhelyzetben, ha forradalom tör ki valahol, a többi 
ország is rögvest lángra kap, vagy ha nem, hát nagyfokú együttérzésről tesz tanúbizonysá
got, s ez olyannyira így van, hogy nincs oly kormány, mely csapatokat merne küldeni
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külföldre, attól félvén, hogy saját népe is fegyvert ragad. Mindazonáltal hadd jegyezzük meg, 
hogy az elnyomott országok kormányai minden eszközzel azon igyekeztek -  s ezt meg is 
tehették volna -, hogy megkíséreljék a szabad népeket újból szolgaságba dönteni. Szüksé
ge lenne-e egy forradalmi népnek kormányzatra ahhoz, hogy megvédje szabadságát? A 
háborúhoz megfelelő földrajzi és technikai tudással rendelkező emberekre van szükség, 
mindenekelőtt pedig a népesség nagy tömegeire, amelyek hajlandók harcba menni. A 
kormányzat sem amazok tudását, sem emezek hajlandóságát és bátorságát nem képes 
növelni. A történelem tapasztalatai megtanítottak minket arra, hogy az a nép, mely igazán 
meg akarja védeni hazáját, legyőzhetetlen. Olaszországban mindenki tudja, hogy az önkén
tes csapatok (anarchista alakulatok) előtt a trónok meginognak és széjjelszaladnak a 
sorkatonákból vagy zsoldosokból álló reguláris hadseregek.

Mi mondható ezek után a rendőrségről és az igazságszolgáltatásról? Sokan azt hiszik, 
hogy ha nem volna csendőrség, rendőrség és bíróság, az emberek szabadon, kedvük 
szerint gyilkolhatnának, bántalmazhatnának és erőszakolhatnának meg másokat. Elképze
léseik szerint az anarchisták valami olyan furcsa szabadságot szeretnének elveik szerint 
megvalósulva látni, mely sérti és felszámolja mások szabadságát. Talán még azt is elhiszik, 
hogy miután száműztük a kormányzatot és a magántulajdont, nyugodt lélekkel hagynánk, 
hogy újból visszatérjenek, pusztán azok szabadsága iránti tiszteletből, akik hatalomra és 
birtoklásra vágynak. Igazán különös módja eszméink értelmezésének! -  persze könnyebb 
egy kézlegyintéssel elhessenteni egy gondolatot, mint venni a fáradságot és megcáfolni.

A szabadság, amit a magunk s mások számára megvalósítani kívánunk, nem valami 
abszolút metafizikai, elvont fogalom, mely a gyakorlati életre lefordítva kikerülhetetlenül a 
gyengék elnyomásához vezet. A mi vágyunk az igazi, a megvalósítható szabadság, mely 
tudatos érdekközösséget, önkéntes együttműködést jelent. Tégy, amit akarsz -  ez a jelsza
vunk, s ez mintegy programunk összegzése is, lévén, hogy egy harmonikus társadalomban, 
egy kormányzat és tulajdon nélküli társadalomban -  nem kell nagy ész ahhoz, hogy ezt 
megértsük -  mindenki azt fogja akarni, amit tennie kell. Ám tegyük fel, hogy lennének 
olyanok, akik ártani szándékoznának nekünk és másoknak, mert még nem sajátították el az 
új gondolkodást, de az is lehet, hogy valami más körülmény vagy csapás indítaná erre őket. 
Mindenkit biztosíthatunk afelől, hogy az anarchisták minden rendelkezésükre álló eszközzel 
igyekeznének megakadályozni az ártani szándékozót. De mert tudjuk, hogy az ember külső 
és belső, kozmikus és társadalmi körülményeinek eredője; és mert a társadalom önvéde
lemhez való jogát nem tévesztjük össze az egyébként nevetséges büntetéshez való joggal; 
meg ami azt illeti, a vétkesben, azaz a társadalomellenes cselekmény elkövetőjében, korunk 
bíráitól eltérően, mi nem a lázadó rabszolgát látnánk, hanem a gyógyításra szoruló beteg 
felebarátunkat -  szóval mindezek következtében nem lenne bennünk gyűlölet, amikor 
óvintézkedést tennénk és igyekeznénk, hogy egy lépéssel se menjünk túl azon, amit a 
társadalom önvédelme megkíván. Nem bosszút állni, hanem gyógyítani szeretnénk, a 
rendelkezésünkre álló tudományos eszközök segítségével megjavítani a szerencsétlen 
vétkezőt. Akárhogy is vélekedjenek az anarchisták (akik, mint minden teoretikus, hajlamosak 
szem elől téveszteni a valóságot a látszatlogika bűvöletében), az biztos, hogy senki sem 
hagyná, hogy büntetlenül támadjanak szabadsága és boldogsága ellen. Ezért, ha szüksé
gessé válna, védelmi intézkedéseket tennének az esetleges társadalomellenes törekvések 
ellen. Ám e cél érdekében tehetnek-e bármi hasznosat olyan emberek, akiknek az a 
foglalkozásuk, hogy jogszabályokat alkossanak, vagy akik egész életüket azzal töltik, hogy 
üldözzék és elfogják a törvényszegőket? Az emberek mindig sokkal eredményesebben
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szállnak szembe azokkal a dolgokkal, amit tényleg helytelennek és károsnak ítélnek, mint a 
hivatásos törvényhozók, rendőrök és bírák. Lázadások idején, amikor a nép, még hatévesen 
is, tiszteletben akarta tartatni a magántulajdont, ezt sokkal ügyesebben tette, mint akármilyen 
rendőrhadsereg.

A szokások mindig követik a tömegek érzelmeit és igényeit. Minél kevésbé szabályozza 
a szokást a törvény, annál inkább tiszteletben tartják az emberek, mert mindenki tudja és érti, 
mi célt szolgál. Amellett, minthogy az érintetteknek nincsenek illúzióik a törvényes védelmet 
illetően, maguk gondoskodnak a szokások betartatásáról. Az afrikai sivatagokon átkelő 
karavánok számára a vízkészletek megfelelő adagolása élet-halál kérdés; ilyen körülmények 
között a víz szent dologgá válik és senki sem merészelné pocsékolni. Az összeesküvők 
titokban tevékenykednek és mindenki tartja a száját, mert gyűlölet sújtaná azt, aki megsérti 
a titkot. A kártyaadósságok mögött nem áll ott a törvény, mégis, az a kártyás, aki nem fizet, 
megvetésre méltó mind a saját, mind mások szemében.

Tán a csendőröknek köszönhető, hogy nem gyilkolnak meg még több embert? A legtöbb 
olasz faluban csak nagy ritkán tűnik fel a csendőr. Milliók kelnek át a hegyeken és vágnak 
át a földeken távol a hatóságok óvó tekintetétől, bárki leüthetné őket a büntetés legkisebb 
veszélye nélkül. Mégsincsenek kevésbé biztonságban, mint ott, ahol csendőr vigyáz rájuk. 
A statisztikai adatok tanúsága szerint az elnyomó intézkedések jóformán nem befolyásolják 
a bűnelkövetések számát, noha a gazdasági körülmények vagy a közvélemény beállítottsá
gának változásakor drámai visszaesés tapasztalható.

A büntető jogszabályok különben is csak a kivételes, szokatlan esetekkel foglalkoznak. 
A mindennapi élet folyása kívül esik a törvénykönyv hatókörén, önkéntes, hallgatólagos 
megállapodások, szokások és gyakorlatok szabályozzák szinte öntudatlanul. A társadalmi 
életben ennek sokkal nagyobb szerepe van, mint a büntető törvénykönyv cikkelyeinek, és 
noha a szabályszegőt a tettének következményeit sújtó közmegvetésen kívül semmi sem 
szankcionálja, ezt mégis sokkal nagyobb tiszteletben tartják, mint a törvény előírásait.

Az emberek közt felmerülő vitás kérdésekben nem illetékesebb-e tán az önként elismert 
választott bíráskodás vagy a közvélemény, mint egy független bíróság, melynek joga van 
mindenki fölött, minden ügyben ítélkezni, s mint ilyen, óhatatlanul inkompetens s ezért 
igazságtalan?

Minthogy általánosságban véve a kormányzat egyetlen célja a kiváltságos osztályok 
védelme, a rendőrség és a bíróság is csak azokat a bűncselekményeket üldözi, amelyeket 
a közvélemény egyáltalán nem tart annak és egyedül az állam meg a vagyonosok érdekeit 
sértik. A társadalom, az egyén jólétének és szabadságának védelme szempontjából semmi 
sem károsabb, mint ezeknek az osztályoknak a léte, melyek állítólag a közösség biztonságát 
szolgálják, mégis, úgy lesnek az emberre, mint vadász a vadra, és sokkal inkább tarthatók 
lelkiismeretlen, fizetett banditáknak, akik főnökük parancsára bármikor lecsaphatnak a 
gyanútlan polgárra anélkül, hogy az tudná, miért.

7.

Mindez nagyon szépen hangzik, mondhatja a tisztelt olvasó, és meglehet, hogy tényleg az 
anarchia lesz a tökéletes társadalom, mi azonban félünk nekivágni az ismeretlennek. 
Mondjátok hát el nekünk részletesen, hogyan épülne fel ez a ti anarchista társadalmatok. És 
itt egy egész sor kérdés következik, amiket mind nagyon érdekesnek tartanánk, ha a szabad
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társadalomban felmerülő problémák tanulmányozását tekintetnénk feladatunknak. Azt várni 
azonban, hogy e kérdésekre konkrét választ adjunk, képtelenség, amellett haszontalan, sőt 
nevetséges. Milyen módszerekkel tanítanánk a gyerekeket? Hogyan szerveznénk meg a 
termelést? Megmaradnának-e a nagyvárosok vagy egyenlően oszlana meg a népesség a 
föld felszínén? Mi lenne, ha Szibéria összes lakója Nizzában szeretné tölteni a telet? Vagy 
ha mindenki fácánsültet akarna enni és azt burgundi borral öblítené le? Ki végezné a 
bányászok vagy a tengerészek munkáját? Ki tartaná tisztán az illemhelyeket? És a betegeket 
hol ápolnák, otthon vagy kórházban? Ki állapítaná meg a vasúti menetrendet? És mi a 
teendő, ha a mozdonyvezetőbe belé áll a gyomorgörcs a száguldó vonaton? ...Még sok 
ilyen kérdést lehetne feltenni, ha valaki feltételezné, hogy az ismeretlen jövőről mindentudás 
és tapasztalat a rendelkezésünkre áll, vagy ha úgy gondolná, hogy az anarchia nevében elő 
kéne írnunk a jövő nemzedékeknek, mikor bújjanak ágyba és mely napokon vágják ki a 
tyúkszemüket.

Ha olvasóink valóban választ várnak ezekre a kérdésekre vagy legalábbis az igazán 
komoly és fontos problémákra, túl a jelenlegi személyes véleményünkön, akkor ez azt jelenti, 
hogy sikertelenül próbálkoztunk megértetni velük, mi az anarchizmus lényege.

Nem vagyunk különb próféták másoknál; ha kijelentenénk, hogy képesek vagyunk 
hivatalos megoldással szolgálni az eljövendő társadalom mindennapjai során felmerülő 
összes problémára, akkor a kormányzás eltörléséről szóló állításaink értelme, enyhén 
szólva, kétessé válna. Ezzel ugyanis magunkat kiáltanánk ki kormányzatnak, és a vallásos 
törvényalkotókhoz hasonlóan örök érvényű törvényeket hoznánk a jelen s az eljövendő 
nemzedékek számára. Jobb is, hogy sem máglyával, sem börtönnel nem kényszeríthetjük 
az embereket bibliánk tiszteletére, legalább szabadon, félelem nélkül nevethetnek rajtunk és 
céljainkon!

Minket nagyon is érdekelnek mind a társadalmi élet, mind a tudomány körébe tartozó 
problémák éppen azért, mert úgy véljük, hogy az anarchia egyszer majd meg fog valósulni, 
s szeretnénk, ha az anarchisták akkor legjobb tudásuk szerint vennének részt az új társada
lom felépítésében. Ezért nekünk is megvannak a magunk megoldásai, melyeket a körülmé
nyektől függően vagy véglegesnek, vagy átmenetinek tekintünk -  a helyszűkére tekintet 
nélkül, ejtsünk hát néhány szót most ezekről a kérdésekről. Ám mivel jelenlegi tapasztalataink 
meghatározzák, hogy hogyan gondolkozunk ma bizonyos problémákról, elképzeléseink 
érvénye nem feltétlenül terjeszthető ki a jövőre. Ki láthatja előre, mi fog történni akkor, amikor 
az emberiség megszabadul majd a nyomortól és az elnyomástól, amikor nem lesznek többé 
urak és szolgák, amikor majd nem a viszálykodás, meg a nyomában járó harag és gyűlölet 
teszi ki életünk nagy részét? Ki jósolhatja meg, hogy milyen fejlődés fog végbemenni a 
tudomány, a termelési eszközök, a kommunikáció meg az élet több területén?

A fontos az, hogy egy olyan társadalom jöjjön létre, amelyben nem lehetséges többé 
kizsákmányolás és elnyomás; amelyben a létfenntartáshoz, az önmegvalósításhoz és a 
munkavégzéshez szükséges eszközök mindenki számára egyformán rendelkezésre állnak; 
ahol mindenki aktív részese lehet a társadalmi életnek, kívánsága és tudása szerint. Nyilván
való, hogy egy ilyen társadalomban mindent el fognak követni -  összhangban a kor 
ismereteivel s a körülményekkel -  hogy az igényeket maximálisan kielégítsék. És akkor a 
tudás, valamint az eszközök fejlődésével az élet is szebbé válik majd.

A társadalomszerkezet alapjaival foglalkozó program végtére is nem tehet mást, minthogy 
módszert javasol. A módszer alapján mindenekelőtt megkülönböztethetjük a pártokat és 
kijelölhetjük történelmi helyüket. Minden párt -  a módszertől függetlenül -  az emberiség
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fejlődését tűzi céljául, és sok valóban erre is törekszik. Idővel minden párt eltűnik s velük 
minden szervezett akció, mellyel céljaik megvalósítására törekedtek. Az anarchiát ezért 
mindenekelőtt módszernek kell tekintenünk.

Azok a megoldási módok, melyektől a különböző nem anarchista pártok az emberiség 
sorsának jobbra fordulását remélik, két csoportra oszthatók: az autoritariánus és az úgyne
vezett liberális csoportra. Amaz egy kisebbségre bízza a társadalmi élet irányítását és a 
tömegek elnyomásához és kizsákmányolásához vezet. Emez az egyéni vállalkozás szabad
ságán alapul és a kormányzati funkciókat a minimumra kívánja csökkenteni, esetleg teljesen 
fel is számolni. Ám mivel a liberális elgondolás a magántulajdon tiszteletére, a „mindenki 
magáért” kizárólagos elvére, valamint -  ami ebből következik -  az egyének közötti versenyre 
épül, az általa meghirdetett szabadság csak az erősek, csak a tulajdonosok számára létezik 
és a szegények, a nincstelenek elnyomását és kizsákmányolását szolgálja. Ez a szabadság 
nem teremt harmóniát, csak a gazdagok és a szegények közti szakadékot mélyíti egyre, újra 
teremti az elnyomást és a kizsákmányolást, azaz a hatalmat. A liberalizmus módszere 
elméleti szempontból sokban hasonlít az anarchiához, ám szocializmus nélkül; ezért üres 
hazugság, minthogy szabadság egyenlőség nélkül, valódi anarchia szolidaritás, szocializ
mus nélkül nem létezhet. A liberálisok csak azért támadják az államot, mert szeretnék elvenni 
feladatai egy részét s azokat a versengésben erősebbnek bizonyult kapitalistákra bízni. 
Azonban, minthogy a tulajdonosi osztály csendőri védelemre szorul, nem bírálhatják az 
állam lényegét alkotó elnyomó funkciót, ahogy a szabad verseny következtében mélyülnek 
az ellentétek és az egyenlőtlenség, szükségszerűen jutnak el a kormányzati elnyomó 
hatalom fokozásához.

Az anarchisták újfajta módszert ajánlanak: valósuljon meg a kezdeményezés és a szer
ződés szabadsága, de csak azután, hogy a forradalom elsöpörte a magántulajdont és 
lehetővé tette, hogy a társadalmi javak fölött mindenki egyformán rendelkezzék. Ez a 
módszer, miután nem engedi meg a magántulajdon újjászületését, a szabad társulásokon 
keresztül a szolidaritás elvének teljes győzelméhez fog elvezetni.

Ha a problémákat ebből a szempontból közelítjük meg, világossá válik, hogy az ellenünk 
felhozott érvek csak alátámasztják elképzeléseinket, mivel egyedül az anarchia jelöli ki azt 
az utat, amelyen elindulva a tudomány fejlődésének, valamint az emberi szükségleteknek 
és vágyaknak leginkább megfelelő megoldások fokozatosan kikísérletezhetők.

Milyen módszerekkel tanítanánk a gyerekeket? Nem tudjuk. Hogy akkor mi fog történni? 
A szülők, a pedagógusok, meg mindenki, akit érdekel az ifjú nemzedék jövője, majd 
összejönnek és megbeszélik, nézeteik alapján majd egyetértenek vagy vitába szállnak 
egymással, s végül a legjobbnak tartott módszert ültetik át a gyakorlatba. Gyakorlat közben 
pedig majd kiderül, melyik az a módszer, amit valóban érdemes alkalmazni.

És ez így lesz majd minden felmerülő problémával.
Mindabból, amit eddig elmondtunk, az következik, hogy az anarchia az anarchisták 

értelmezésében -  egyedül ők tudják ilyen jelentéssel megtölteni -  a szocializmuson alapul. 
Sőt, ha nem létezmének azok a szocialista iskolák, amelyek mesterségesen megosztják a 
szociális kérdés természetes egységét, hogy annak csak néhány, összefüggéseiből kiraga
dott vonatkozásával foglalkozzanak, ha tévképzeteikkel nem akarnának eltévelyíteni a 
társadalmi forradalomhoz vezető útról, nyíltan kimondhatnánk, hogy anarchia és szocializ
mus egyet akar, hiszen mindkettő az elnyomás és a kizsákmányolás megszüntetéséért 
harcol, függetlenül attól, hogy azt szuronyt szegezve vagy a létfeltételek monopolizálásával 
kényszeríti rá egyik ember a másikra.
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Az anarchiának, ugyanúgy, mint a szocializmusnak az egyenlő feltételek biztosítása az 
alapja, a kiindulópontja, a léttere. Fáklyája a testvériség, pályája a szabadság. Az anarchia 
nem a tökéletesség, nem az abszolút eszme, mely mint a horizont, ahogy közelítünk, újból 
távolba vész; az anarchia a mindenki javát szolgáló fejlődés és kiteljesedés útja.

8 .

Most, hogy megállapítottuk, hogy az anarchia az egyetlen olyan társadalmi forma, mely -  
minthogy egyedül ő számolja föl a tömegek elnyomására és nyomorba döntésére törekvő 
osztályokat -  lehetőséget ad az emberiségnek a legnagyobb fokú kiteljesedésre; most, hogy 
kimondtuk, az anarchia képes megszabadítani az emberiséget a kormányzattól -  sőt tulaj
donképpen nem is tesz mást, csak ezt -, s vele együtt minden akadályt elgördít, mellyel rögös 
útján előrehaladván mindig meg kellett küzdenie, az autoritariánusok visszavonulnak sáncaik 
mögé, oldalukon azok népes táborával, akik -  noha azt hiszik, hogy a szabadság s az 
igazságosság szerelmesei -  félnek a szabadságtól és képtelenek egy olyan emberiséget 
maguk elé képzelni, mely őrök meg pásztorok nélkül él és fejlődik. Érezvén az igazság 
szorítását, e tábor hitványul azért imádkozik, hogy a szabadság ügye, ameddig lehet, 
elodázódjék.

Ez az ellenünk eddig felhozott érvek lényege, s most menjünk tovább.
A szabad és önkéntes együttműködésre alapuló, állam nélküli társadalom, mely minden

ben a spontán érdekérvényesítésre, a szolidaritásra és a szeretetre támaszkodik -  bizony
gatják ellenfeleink -, kétségkívül gyönyörű elgondolás, de mint minden eszme, a felhőkben 
jár. Olyan világban élünk, melyben az emberiség mindig elnyomókra és elnyomottakra 
szakadt; ám míg amazokat a hatalomvágy feszíti s a zsarnokság összes bűne terheli lelkűket, 
emezek gerincét az alázat törte meg, s a szolgaság az előbbieknél is súlyosabb bűnökbe 
taszította őket. Korunk társadalmából még hiányzik a szolidaritás érzése, és ha igaz, hogy 
az emberiség egységes s mind egységesebbé válik, akkor az is ugyanúgy igaz, hogy a nap 
mint nap mindenki ellen megvívandó küzdelem a létén mindegyre fokozódik és az emberi 
jellemre sokkal nagyobb hatást gyakorol. A verseny az, mely hajszolja az embereket, 
sarkallja az urat és a szolgát, a verseny miatt tekinti minden ember ellenségének felebarátját. 
Képesek lesznek-e majd hirtelen megváltozni ezek az emberek, akik egy egyéni és osztály
konfliktusoktól szabdalt társadalomban nőttek fel? Képesek lesznek-e majd egy olyan 
társadalomban élni, ahol a vágy mindenkinek ugyanazt diktálja, mint a kötelesség, ahol 
mindenki saját akaratából, külső kényszer nélkül fogja a közösség érdekét szolgálni? Miféle 
eltökéltség, miféle ésszerűség alapján fogja bárki is a szegénység által megnyomorított, a 
papság által elbutított tudatlan tömegre bízni a forradalom és az emberiség sorsát? Arra a 
tömegre, mely ma vakon vérre szomjúhozik, holnap pedig ostobán bedől majd egy csalónak 
vagy engedelmesen fejet hajt az első katonai diktátor előtt, aki urának meri nevezni magát? 
Nem volna-e okosabb előbb egy demokratikus vagy szocialista köztársaságot megvalósí
tani átmenetként az anarchista eszmény felé? Nem kéne-e létrehozni előbb a jó emberek 
államát, hogy neveljük a népet és előkészítsük az eljövendő eseményekre?

Ha sikerült volna megértetnünk magunkat, ha sikerült volna meggyőzni olvasóinkat arról, 
amit írtunk, e kérdések nem merülnének föl bennük. Mindazonáltal, vállalva az ismétlés 
kockázatát, nem árt, ha megválaszoljuk őket.

Újból és újból szembekerülünk azzal az előítélettel, hogy a kormányzás valami újkeletű
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dolog, mely ki tudja, honnét, a társadalom fölé emelkedett, meg hogy az állam önmagában 
több, mint az őt alkotó és a neki engedelmeskedő egyének erőinek és képességeinek 
összessége. Ezzel szemben nekünk az a véleményünk, hogy a világban minden az emberek 
műve és a kormányzat, mint olyan, a világhoz semmi sajátlagosat nem tesz hozzá, eltekintve 
attól a törekvésétől, hogy egy meghatározott párt vagy osztály érdekében mindent mono
polizáljon, valamint hogy elvágjon minden olyan kezdeményezést, mely saját körein kívülről 
indul.

A hatalom lerombolása, a kormányzat eltörlése nem jelenti a társadalomban működő 
egyéni és közösségi erők elpusztítását, sem az emberek kölcsönösen egymásra ható 
kapcsolatainak felszámolását. Ez egyenlő lenne azzal, mintha az emberiséget elkülönült és 
érzéketlen atomok tömegévé akarnánk tenni, ez azonban képtelenség, mindazonáltal meg
valósulása mindenféle társadalmi alakzat megsemmisítését, az emberiség végét jelentené. 
A hatalom eltörlése a kényszer és befolyás monopolizálásának megszüntetését jelenti. A 
hatalom eltörlése összedönti azt a rendszert, mely a társadalmi energiát, vagyis a társadalom 
egyesült erőit egy szűk csoport eszméinek, akaratának és érdekének szolgálatába állítja. Ez 
a szűk kisebbség a társadalmi energiák összességének birtokában, saját elvei és személyes 
jóléte érdekében elfojtja az egyéni szabadságot. A hatalom eltörlése lebontja azt a fajta 
társadalomszerveződést, mely két forradalom között, a pillanatnyi győztesek érdekében 
elvágja a továbbfejlődés útját.

Egy 1872-ben közreadott cikkében Mihail Bakunyin, miután hangsúlyozza, hogy az 
Internacionálé működésének legfőbb eszköze a szervezet által hirdetett eszmék propagálá
sa, valamint tagjainak a tömegek megnyerésére irányuló spontán tevékenységének meg
szervezése, a következőket írja:

„Akik netalán azt állítanák, hogy ilyetén szervezett tevékenységünk merénylet a tömegek 
szabadsága ellen, kísérlet egy új, tekintélyelvű hatalom létrehozására, azoknak azt válaszol
juk, hogy gondolkodásuk kisiklott álokoskodás. Ennél is rosszabb véleménnyel vagyunk 
azokról, akik nem vesznek tudomást az emberi szolidaritás természeti és társadalmi törvé
nyéről, s hitetlenségükben odáig mennek, hogy az egyének, valamint a tömegek abszolút 
függetlenségét lehetségesnek vagy legalábbis üdvösnek tartják. Az abszolút függetlenség 
egyet jelentene a társadalom lerombolásával, lévén, hogy a társadalmi élet egésze nem más, 
mint e kölcsönös függőségi viszonyok összessége. Minden egyén, még a legokosabbak 
és a legerősebbek is -  sőt ők a leginkább -  életének minden egyes pillanatában újrateremti 
e függőségi viszonyokat és maga is e viszonyok terméke. Maga az egyén nem más, mint a 
környezet által az emberekre gyakorolt anyagi, szellemi és erkölcsi hatások tömegének 
folyamatosan változó eredője, s szabadsága abból a társadalomból bontakozik ki, melyben 
születik, felnövekszik és meghal. Aki valami transzcendentális, isteni, egyébként pedig egy 
teljesen önelégült és egoista szabadság nevében ki akarja vonni magát e hatások alól, annak 
útja a pusztulásba visz. Ez az idealisták és metafizikusok által oly nagyra tartott függetlenség, 
valamint az így felfogott egyéni szabadság nem más, mint maga a megsemmisülés.

A természetben csakúgy, mint a társadalomban -  mely egyébként ugyanúgy a természet 
része -, minden élet legfőbb feltétele a legpozitívabb értelemben vett, valamint egyes 
élőlények képességeinek megfelelő mérvű, kölcsönös hatás. E viszonyrendszer felszámo
lása a halált jelentené. És amikor szabadságot követelünk a tömegeknek, semmi esetre sem 
kívánjuk az egyének, illetve az egyének csoportjai által reájuk gyakorolt hatások kiküszöbö
lését. Amit követelünk, az a mesterséges, kivételezett, jogi és hivatalos kapcsolatok meg
szüntetése."
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9.

Nyilvánvaló, hogy a jelenlegi világhelyzetben, amikor a megalázott tömegek, megnyomorít
ván a szegénységtől, elbutítván a babonáktól, mozdulatlanságra vannak kárhoztatva, az 
emberiség sorsa egy meglehetősen szűk csoport kezébe van letéve. Magától értetődik, 
hogy az emberek nem tudnak majd egyik pillanatról a másikra oly magasságokba emelked
ni, hogy kötelességüknek, sőt kedvükre valónak érezzék a maguk sorsát olyképpen irányí
tani, hogy az másoknak is a legfőbb üdve legyen. Noha a társadalom szellemi és alkotó erői 
egy szűk rétegre korlátozódnak, ez még nem ok arra, hogy mind fokozottabban fojtsuk el 
őket és a legtöbbjüket néhány potentátnak rendeljük alá. Nem ok arra, hogy az éltető 
energiák és az igazi képességek java része a társadalom felépítésénél fogva (az előre 
lefoglalt pozíciókból fakadó közömbösségnek, a születési előjogoknak, a gyámkodásnak, 
a klikkszellemnek s a többi kormányzati praktikának köszönhetően) kirekesztessék a kor
mányzás szervezetéből és szinte semmiféle befolyást ne tudjon gyakorolni a társadalmi 
életre. Szintúgy helytelen, hogy akik hatalomhoz jutottak, kiszakítván környezetükből s a 
hatalom megtartását mindenek elé helyezvén, elveszítsék cselekvési lehetőségeiket és ne 
legyenek jók másra, csak arra, hogy útjába álljanak másoknak.

Mihelyt megszűnik ez a negatív hatalom, azaz a kormányzat, a társadalom visszanyeri 
önmagát és kihoz magából mindent, ami csak a kor fejlettségi szintje mellett lehetséges. Ha 
lesznek majd tudásuk továbbadására vágyó tanult emberek, ők minden tőlük telhetőt el 
fognak követni, hogy meggyőzzék az embereket a tanulás örömeiről és hasznairól. Ha ilyen 
emberek nem, vagy csak kevesen lennének, a kormányzat mindössze annyit tehetne -  
minthogy nem tudná őket előteremteni a semmiből amennyit ma is tesz, vagyis hogy 
elszakítja e nevelőket áldásos tevékenységüktől és rendőrök számára dolgozó rendeletgyár
tókká teszi őket. A kormányzat ezzel az okos és elhivatott tanítókat politizálja, azaz haszon
talan élősködővé teszi, akik csak saját hóbortjaikkal és a hatalom megtartásával törődnek.

Ha lesznek orvosok és egészségügyi szakemberek, ők majd megszervezik az egész
ségügyi szolgálatokat. Amennyiben egy sem akadna, a kormányzat mindössze annyit 
tehetne -  minthogy nem tudná őket a semmiből előteremteni hogy kétségbe vonná a 
meglévők képességeit, a nép pedig, lévén joggal gyanús számára minden, ami föntről 
érkezik, kapna az alkalmon, hogy megszabaduljon tőle.

Ha lesznek mérnökök, mozdonyvezetők és más szakemberek, ők majd megszervezik a 
vasutakat. S ha egy sem akadna, az állam őket sem tudná a semmiből előteremteni.

A forradalom, mely eltörli a kormányzást és a magántulajdont, nem fog olyan erőket életre 
hívni, melyek nem léteztek már előtte. A forradalom a meglévő erők és képességek előtt 
nyitja meg a fejlődés útját. A forradalom elsöpör minden olyan osztályt, melynek az az 
érdeke, hogy a tömegeket állati létbe taszítsa, továbbá megteremti annak lehetőségét, hogy 
mindenki tehetségének, kedvének és érdekeinek megfelelően cselekedhessék s gyakorol
hasson hatást másokra.

Csak így indulhatnak el a tömegek a felemelkedés útján, mert egyedül a szabadság 
nevelhet szabadságra, mint ahogy dolgozni is csak munka közben tanulhat meg az ember. 
A kormányzat, feltéve, hogy más rosszat nem tesz, mindig gyávaságra szoktatja az aláve
tetteket, s miközben elnyomó hatalmát szüntelen fokozza, magát egyre nélkülözhetetleneb
bé teszi.

Amellett, ha valaki azt akarná, hogy a kormányzat feladata legyen a tömegek nevelése, s
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hogy elindítsa őket az anarchia útján, akkor azt is el kellene mondania, hogy milyen alapon 
s mi módon hozná létre ezt a kormányzatot.

Tán a legjobbak diktatúrájaként képzeljük el? De hát kik a legjobbak? S ki hivatott arra, 
hogy eme értékeket felfedje bennük? A többség általában megrögzött előítéleteket követ, s 
olyan eszméket, álláspontokat vall magáénak, melyeket a tehetséges kisebbség már rég 
maga mögött hagyott. Ám amikor e kisebbség tagjai egytől egyig azt hiszik, hogy nekik van 
igazuk, s bizonyos kérdésekben mindegyiküknek igaza is lehet, amikor csak a jövő döntheti 
el, hogy a vitában álló felek közül melyik állt a jó oldalon, akkor ki és milyen alapon fogja 
kiválasztani azt az egyet, akinek a társadalom erői a rendelkezésére bocsáttatnak? Ha 
találunk száz okos embert, aki a diktatúrát támogatja, rájövünk, hogy százból száz magát 
fogja jelölni e pozícióra, vagy legalábbis szeretne közel kerülni a hatalomhoz. Ily módon az 
lenne a diktátor, akinek sikerülne -  bármilyen meggyőződésű is egyébként -  a többiek fölé 
kerekednie. Bizton állíthatjuk, hogy a jelenlegi politikai légkörben a diktátor minden erejét az 
ellenfeleivel szembeni küzdelem kötné le, s hatalmának védése közben jótékony homály 
borulna egykori ingatag elhatározására -  ha élt benne ilyen egyáltalán -, hogy társadalmi 
ismereteket szerezzen.

Vagy tán általános választójog hozná létre a kormányzatot, s így az a többség akaratának 
többé-kevésbé őszinte kifejezése lenne? Ám ha képtelennek tartjuk a derék választópolgá
rokat arra, hogy maguk intézzék saját dolgaikat, akkor hogyan hihetjük, hogy a vezetésükre 
hivatott pásztorokat meg tudják majd választani? Miféle politikai mágia folytán kerekedhet 
ki az ostoba tömegek szavazataiból a zseni megválasztása? És mi lesz a tehetséges 
kisebbséggel, mely még mindig a társadalom legaktívabb és legradikálisabb részét képezi?

Egyetlen módon oldhatjuk meg a társadalmi problémát mindenki számára kielégítően: ha 
a forradalommal elsöpörjük mindazokat, akik a társadalmi javakat birtokolják, és mindenki 
rendelkezésére bocsátjuk azt, ami mindenkié; hagyni fogjuk, hogy az emberek képességei, 
erői és jószándékai szabadon működjenek, s ekképpen ők gondoskodjanak majd a közös
ség jólétéről.

Az anarchiáért és a szocializmusért harcolunk, mert meggyőződésünk, hogy az anarchiát 
és a szocializmust mielőbb meg kell valósítani. Mindez annyit jelent, hogy a forradalmi tettel 
el kelltávolítanunk a kormányzatot, meg kell szüntetnünk a tulajdont; és a közszolgáltatáso
kat, melyek e vonatkozásban az egész társadalmi életet felölelik, az érdekelt felek és a 
segíteni akarók spontán, szabad cselekvésére és nem a hivatalos törekvésekre kell bíznunk.

Persze mindebből számos hátrány és nehézség fog adódni, de e problémák megoldód
nak és megoldásuk csakis anarchista módszerekkel képzelhető el, vagyis az érdekelt felek 
közvetlen részvételével, szabad megegyezések útján.

Nem tudjuk, hogy a következő forradalom elhozza-e majd az anarchia és a szocializmus 
diadalát. Annyi azonban bizonyos, hogy ha az elkövetkezendő forradalomban az úgyneve
zett kompromisszumos megoldás győzedelmeskedne, az a mi számunkra a vereséget 
jelentené. Nem mintha mi valaha is hasznosnak tartottuk volna, hogy az emberiséget igába 
hajtó káros hatalom bármely intézményének életét meghosszabbítsuk.

Adott esetben úgyis olyan befolyással fogunk rendelkezni, ami tükrözi számbeli nagysá
gunkat, erőnket, szellemi felkészültségünket és állhatatatosságunkat. Ha mégis vereséget 
szenvednénk, munkánk akkor sem volt hiába, hiszen minél szilárdabban akarjuk progra
munk teljes egészében való megvalósítását, annál közelebb kerülünk a tulajdon és hatalom 
nélküli új társadalomhoz. Hasznos feladatot teljesítünk, elvégre az emberi fejlődés előreha
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ladottságát az jelzi, hogy milyen mértékben sikerül háttérbe szorítani a kormányzati hatalmat 
és a magántulajdont.

S ha ma, megalkuvást nem ismerve, elbukunk, biztosak lehetünk benne, hogy holnap 
győzni fogunk.

Jegyzet

1 A metafizika az értelem betegsége, melybe akkor esik az ember, ha egy logikus gondolatsorban 
elkezd emberi minőségeket absztrahálni. A betegség érzékcsalódást okoz, mely elhiteti vele, hogy az 
elvonatkoztatott emberi lényeg létező valóság.

(Fordította: Náday 
Press, 1974.)

Judit. A fordítás alapja: Errico Malatesta: Anarchy. London, Freedom



EMMA
GOLDMAN AZ EGYÉN HELYE 

A TÁRSADALOMBAN

Zavar költözött az emberek leikébe, mert inogni látszanak civilizációnk alapjai. Az emberek 
elvesztették hitüket a fennálló intézményekben; az intelligensebbek rájöttek, hogy a kapita
lista indusztrializmus épp azokat a célokat semmisíti meg, amelyeket a feltevések szerint 
szolgálnia kellene.

A világ tanácstalan a kiút tekintetében. A parlamentarizmus és a demokrácia hanyatlik. A 
megváltást a fasizmusban és a kormányzás más „erős" formáiban keresik.

A világban most színre lépő, egymással ellentétes eszmék harca sürgős megoldást 
követelő társadalmi problémákat foglal magába. Az egyén jóléte és az emberi társadalom 
sorsa attól függ, sikerül-e helyes választ találni ezekre a kérdésekre. A válság, a munkanél
küliség, a háború, a leszerelés, a nemzetközi kapcsolatok stb. tartoznak ezek közé a 
problémák közé.

Az állam, a kormány funkciói és hatalma minden gondolkodó ember számára ma életbe 
vágóan fontos témává váltak. A politikai fejlemények minden civilizált országban aktuálissá 
tették ezeket a kérdéseket. Erős kormányra van-e szükségünk? A demokráciát és a parla
mentáris kormányzást kell-e előnyben részesítenünk, vagy a fasizmus, illetve valamilyen -  
monarchikus, burzsoá vagy proletár -  diktatúra oldja meg azokat a bajokat és nehézségeket, 
amelyek ma a társadalmat szorongatják?

Azaz több demokráciával kell a demokrácia bajait meggyógyítani, vagy a diktatúra 
kardjával kell átvágnunk a népi kormányzás gordiuszi csomóját?

Én sem az egyik, sem a másik megoldással nem értek egyet. Éppúgy ellenzem a diktatúrát 
és a fasizmust, mint a parlamentáris rendszereket és az úgynevezett politikai demokráciát.

A nácizmust joggal nevezik a civilizáció elleni támadásnak. Ez a jellemzés a diktatúra 
minden formájára illik; sőt mindenfajta elnyomásra és erőszakos hatalomra is. Mert mi a 
civilizáció a szó valódi értelmében? Minden haladás lényegében az egyén szabadságának 
bővülése a külső erők felette gyakorolt hatalmának párhuzamos csökkenésével. Ez egyaránt 
érvényes a fizikai, a politikai és a gazdasági létezés birodalmára. A fizikai világban az ember 
annyira haladt előre, amennyire legyőzte a természet erőit és szolgálatába állította őket. A 
primitív ember akkor lépett egyet a haladás útján, amikor először csiholt tüzet és így 
diadalmaskodott a sötétség felett, amikor befogta a szelet vagy hasznosította a vizet.

Milyen szerepet játszott a hatalom vagy a kormány a jobbítást célzó emberi vállalkozás
ban, a feltalálásban és a felfedezésben? Egyáltalán semmilyet, vagy legalábbis nem olyat, 
ami hasznos lett volna. Minden csodát az egyén vitt véghez ezen a területen, általában a 
földi és égi hatalmak tiltásával, üldözésével és beavatkozásával szembeszegülve.

A haladás a politika szférájában is azt jelenti, hogy egyre többet vesznek el a törzsfőnök 
vagy a kulák, a fejedelem és a király, a kormány, az állam hatalmából. Gazdaságilag a
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haladás abban áll, hogy egyre nagyobb tömegek élnek egyre jobban. Kulturálisan a haladás 
az összes többi teljesítmény -  a nagyobb politikai, szellemi és fizikai függetlenség -  
eredményét fejezi ki.

Innen nézve az ember és az állam kapcsolatának problémái egészen más jelentőséget 
nyernek. Nem az a kérdés többé, hogy a diktatúra jobb-e vagy a demokrácia, hogy az olasz 
fasizmus kiválóbb-e, mint a hitlerizmus. Nagyobb és fontosabb kérdés merül fel, nevezete
sen az, hogy a politikai kormány az állam hasznára van-e az emberiségnek, és hogyan hat 
az egyénre a dolgok társadalmi rendszerében?

Az életben az egyén az igazi realitás. Kozmosz önmagában, nem az államért van, és nem 
a „társadalomnak" vagy „nemzetnek" nevezett absztrakcióért, amely csak egyének összes
sége. A fejlődésnek és a haladásnak mindig szükségszerűen az ember, az egyén volt és 
marad az egyedüli forrása és hajtóereje. A civilizáció az egyén vagy egyének csoportjainak 
folyamatos harca az állam, sőt a „társadalom” ellen, vagyis az állam és az államimádat által 
leigázott és hipnotizált többség ellen. Az ember mindig ember készítette akadályok és a 
növekedését és fejlődését megbénító, mesterségesen előidézett hátrányok ellen vívta leg
nagyobb csatáit. A hagyomány és a szokás mindig meghamisította az emberi gondolatot, 
a hamis nevelés pedig eltorzította azok érdekében, akik a hatalmat birtokolták és az 
előjogokat élvezték, vagyis az állam és az uralkodó osztályok érdekében. Ez a nem szűnő, 
szakadatlan konfliktus az emberiség története.

Az egyéniséget úgy jellemezhetjük, mint az egyén tudatát arról, hogy ki ő, és hogyan él. 
Az egyéniség elválaszthatatlan minden emberi lénytől, és olyasmi, ami növekszik. Az állam 
és atársadalmi intézmények jönnek és mennek, de az egyéniség nem múlik el, rendületlenül 
fennmarad. Az egyéniség lényege a kifejezés, s a méltóságérzet és a függetlenség az a talaj, 
amelyen gyarapodik. Az egyéniség nem az a személytelen és gépies dolog, amit az állam 
„individuumként", egyénként kezel. Az egyén nem pusztán az öröklődés és a környezet, 
nem pusztán ok és következmény produktuma. Ez, és több; sokkal, de sokkal több. Az élő 
ember meghatározhatatlan; ő minden élet és érték forrása; nem része ennek és annak, 
hanem egyén, individuális egyén, növekvő, változó, mégis mindig állandó egész.

Az egyéniséget nem szabad összetéveszteni a különböző individualista eszmékkel és 
fogalmakkal, még kevésbé azzal a „robusztus individualizmussal", amely csupán leplezett 
formában kísérli meg elnyomni és megsemmisíteni az egyént és az egyéniséget. Az 
úgynevezett individualizmus a társadalmi és gazdasági laissez faire\ a tömegek kizsákmá
nyolása az osztályok által törvényes csalással, szellemi lealacsony ítással, s a szolgalelkűség 
rendszeres sulykolásával, amit „oktatásnak" neveznek. Ez a romlott és elferdült „individua
lizmus" az egyéniség kényszerzubbonya. Ez változtatta az életet lealázó versenyfutássá a 
külsőségekért, a birtoklásért, a társadalmi presztízsért és hatalomért. Legmagasabb rendű 
bölcsessége a „meneküljön, ki hogy tud”.

Ez a „robusztus individualizmus” szükségképpen a legnagyobb modern rabszolgaság
hoz, a legdurvább osztálykülönbségekhez vezetett, ez hajtott milliókat az elnyomorodásba. 
A „robusztus individualizmus” azt jelenti, hogy minden „egyéniség” az uraké, miközben a 
népet valamiféle rabszolgakasztba sorozzák be, hogy egy maroknyi önző „felsőbbrendű 
embert” szolgáljon. Amerika képviseli talán a leginkább ezt a fajta individualizmust, amelynek 
nevében erényként védik és tartják fenn a politikai zsarnokságot és a társadalmi elnyomást; 
miközben az ember minden törekvését és kísérletét, hogy szabadságra és társadalmi 
lehetőségre tegyen szert, „amerikaiatlannak” és károsnak minősítik ugyanennek az indivi
dualizmusnak a nevében.
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Volt idő, amikor nem ismerték az államot. Természetes állapotában az ember állam és 
szervezett kormányzat nélkül létezett. A nép úgy élt, mint a családok a kis közösségekben; 
művelték a földet, űzték a mesterségeket és a művészeteket. A társadalmi élet egysége az 
egyén, később pedig a család volt; mindenki szabad volt, és egyenlő a szomszédjával. Az 
emberi társadalom akkor nem állam volt, hanem társulás; önkéntes társulás egymás 
kölcsönös védelmére és javára. A nép vezetői és tanácsadói az öregek és a tapasztaltabbak 
voltak. Nem uralták és nem kormányozták az egyént, hanem segítették, hogy megoldja az 
élet dolgait.

A politikai kormány és az állam jóval későbbi fejlemény, az erősebbeknek, a kisebbségnek 
abból a vágyából alakult ki, hogy kihasználják a gyengébbeket, a többséget. Az egyházi és 
a világi állam arra szolgált, hogy a jogszerűség és az igazságosság látszatával ruházza fel 
azokat a rossz cselekedeteket, amelyet a kisebbség a többség ellen elkövetett. A törvényes
ség látszatára azért volt szükség, hogy könnyebben lehessen uralkodni a népen, mert 
egyetlen kormány sem létezhet a nép beleegyezése nélkül, akár nyílt, akár hallgatólagos, 
akár pedig vélt ez a beleegyezés. Az alkotmányosság és a demokrácia ennek a beleegye
zésnek a modern formái, s ezt a beleegyezést a „nevelésnek" nevezett folyamat segítségével 
oltják be az emberbe otthon, a templomban s az élet minden más területén.

Ez a beleegyezés a hatalomba a hatalom szükségességébe vetett hit. Alapja az a tanítás, 
hogy az ember gonosz, bűnös és túlságosan illetéktelen arra, hogy tudja, mi jó neki. Erre 
épül minden kormányzat és minden elnyomás. Ez a dogma hozta létre és tartja fenn az istent 
és az államot.

Az állam ezzel együtt sem más, csak név. Absztrakció. A hasonló fogalmakkal -  a 
nemzettel, a fajjal, az emberiséggel -  együtt nélkülözi a szerves realitást. Ha valaki organiz
musnak nevezi az államot, csak a szavak fétissé változtatására irányuló beteges hajlamát 
árulja el.

Az állam annak a törvényhozó és igazgatási gépezetnek az elnevezése, amelynek 
segítségével a nép bizonyos ügyeit bonyolítják -  méghozzá rosszul. Nincs benne semmi 
szent, semmi titokzatos. Az államnak nincs több lelkiismerete vagy erkölcsi küldetése, mint 
annak a kereskedelmi cégnek, amelyik egy szénbányát vagy egy vasutat működtet.

Az állam pont annyira létezik, mint az istenek és az ördögök. Velük együtt az ember 
teremtménye, tükröződése más emberek számára, az egyéné, az egyetlen realitásé. Az 
állam csak az ember árnyéka, korlátoltságának, tudatlanságának és félelmének árnyéka.

Az élet az emberrel, az egyénnel kezdődik és vele végződik. Nélküle nincs faj, nincs 
emberiség, nincs állam. Sőt még „társadalom” sem lehetséges ember nélkül. Az egyén az, 
aki él, lélegzik és szenved. Fejlődése, haladása folytonos harc a maga gyártotta fétisei, 
kiváltképp az „állam" ellen.

Régebben a vallási hatalom az egyház képére formálta a politikai életet. Az állam, az 
uralkodók jogai az égből eredtek; a hatalom is, mint a hit, isteni volt. Filozófusok vastag 
köteteket írtak tele az állam szentségének bizonyításával, egyesek még tévedhetetlenséggel 
és isteni tulajdonságokkal is felruházták. Voltak, akik bebeszélték maguknak azt az őrült 
gondolatot, hogy az állam „emberfeletti", hogy az állam a legfőbb valóság, maga az 
„abszolútum”.

A kutatást istenkáromlásnak bélyegezték. A szolgalelkűség volt a legnemesebb erény. 
Ilyen elvek és tanítások következtében bizonyos dolgokat magától értetődőnek, szentnek 
kezdtek tekinteni, nem igazságuk, hanem állandó és kitartó ismétlésük miatt.

Minden haladás lényegében az állítólag szent és örök „igazság” „isteni voltának" és

215



„titokzatosságának” leleplezésében állt, a haladás az absztrakt fokozatos kiküszöbölése, és 
a valóságossal, a konkréttal való felváltása volt. Röviden: a képzelgés felváltása tényekkel, 
a tudatlanságé tudással, a sötétségé világossággal.

Az állam nem segítette az egyént ebben a lassú és fáradságos felszabadulásban. Épp 
ellenkezőleg. Ez a felvilágosodás folyamatos konfliktus, élethalálharc volt az állammal a 
szabadság és a függetlenség legkisebb morzsájának megszerzéséért is. Rengeteg idejébe 
és vérébe került az emberiségnek, hogy megvédje a királyoktól, a cároktól és a kormányoktól 
azt a keveset, amit megszerzett magának.

Ennek a hosszú Golgotának az ember volt a hőse. Mindig az egyén harcolt és vérzett el 
az elnyomás és a zsarnokság, az őt leigázó és lealacsonyító hatalmak ellen vívott évszáza
dos küzdelemben -  gyakran egyedül és magányosan, időnként más magafajtájúakkal 
egyesülve és együttműködve.

S ami ennél is többet jelent és fontosabb: az ember, az egyén lelke lázadt fel először az 
igazságtalanság és a lealjasítás ellen; az egyénben fogant meg először az a gondolat, hogy 
ellene szegül az őt felháborító körülményeknek. Röviden: a felszabadító gondolatnak és a 
felszabadító tettnek mindig az egyén volt a szülője.

Ez nemcsak a politikai küzdelmekre, hanem az emberi élet és tevékenység teljességére 
vonatkozik minden korban és minden tájon. Az egyén, az erős lelkű és szabadságra vágyó 
egyén kövezte ki minden emberi haladás útját, ő tett meg minden lépést egy szabadabb és 
jobb világ felé: a tudományban, a filozófiában és a művészetben éppúgy, mint az iparban; 
az ő tehetsége szárnyalt a magasba, fogta fel a „lehetetlent” , képzelte el megvalósítását, s 
ő adta át másoknak lelkesedését, hogy dolgozzanak érte és törekedjenek felé. Hogy 
társadalmi fogalmakat használjunk: mindig a próféta, a látnok, az idealista álmodta meg a 
szíve vágyának jobban megfelelő világot, s mindig ő volt a lángoszlop a nagyobb teljesít
ményhez vezető úton.

Az állam, minden kormány, bármilyen is a formája, jellege vagy színe -  akár abszolút, akár 
alkotmányos, akár monarchia, akár köztársaság, akár fasiszta, akár náci, akár bolsevik -, 
természeténél fogva konzervatív, statikus, türelmetlen a változással szemben és ellenzi azt. 
Ha bármilyen változás végbemegy, az mindig az államra gyakorolt nyomás eredménye, 
olyan nyomásé, amely elég erős ahhoz, hogy rákényszerítse az uralkodó hatalmakat, hogy 
békésen vagy másképp -  többnyire „másképp”, forradalom hatására -  engedelmeskedje
nek. Ráadásul a kormány és mindenfajta hatalom inherens konzervativizmusa óhatatlanul 
reakcióssá válik. Két okból: az egyik az, hogy a kormány természeténél fogva nem egysze
rűen meg akarja tartani azt a hatalmat, amellyel rendelkezik, hanem erősíteni, növelni és 
állandósítani akarja nemzetileg éppúgy, mint nemzetközileg. Minél erősebbé válik a hatalom, 
minél nagyobb az állam és ereje, annál kevésbé tűri maga mellett a hasonló hatalmat vagy 
politikai erőt. A kormányzat pszichológiája azt követeli, hogy hatása és presztízse folyama
tosan növekedjék otthon és külföldön, s minden alkalmat megragad, hogy ezt elérje. Ezt a 
hajlamot azok a kormány mögött meghúzódó pénzügyi és kereskedelmi érdekek ösztönzik, 
amelyeket képvisel és szolgál. A kormányzatok alapvető raison d ’étre-je, amely fölött a 
korábbi történészek szándékosan szemet hunytak, mára annyira nyilvánvalóvá vált, hogy 
már a professzorok sem hagyhatják figyelmen kívül.

A másik tényező, amely arra kényszeríti a kormányokat, hogy egyre konzervatívabbá és 
reakciósabbá váljanak, megszüntethetetlen bizalmatlanságuk az egyénnel szemben, és 
rettegésük az egyéniségtől. Politikai és társadalmi rendszerünk nem képes tolerálni az 
egyént és az egyén kiapadhatatlan újítókedvét. Az állam ezért „önvédelemből” elnyomja,
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üldözi, bünteti, sőt életétől is megfosztja az egyént. Ebben segíti minden intézmény, amely 
a fennálló rendszer fennmaradását védi. Kényszerre és az erőnek minden formájára támasz
kodik, s erőfeszítéseit támogatja a többség „erkölcsi felháborodása”, melyet az eretnek, a 
másként gondolkodó és a politikai lázadó ellen érez; az a többség, amelyet évszázadokon 
át az állam imádatára, fegyelemre és engedelmességre idomítottak, akit otthon, az iskolá
ban, a templomban és a sajtóban engedelmességre tanított a hatalomtól való félelem.

A hatalom legerősebb bástyája az egyformaság; az egyformától való legkisebb eltérés a 
főbűn. A modern élet teljes elgépiesítése ezerszeresen felfokozta az egyformaságot. Minde
nütt ott találjuk: a szokásokban, az ízlésben, az öltözködésben, a gondolatokban, az 
eszményekben. Koncentrált uralma a „közvélemény” . Kevesen mernek a közvéleménynek 
ellenszegülni. Aki ellenkezik, azt azonnal „különcnek”, „másnak” nevezik, és zavaró elem
ként becsmérlik a modern élet kényelmes állóvizében.

A társadalmi egyformaság és uniformizáltság talán még az alkotmányos hatalomnál is 
jobban zavarja az egyént. „Egyedülvalósága", „különállása” és „mássága” magányossá 
teszi nemcsak szülőföldjén, de még saját otthonában is. Gyakran magányosabbá, mint a 
külföldön születettet, aki általában alkalmazkodik a fennállóhoz.

A szülőföld -  hagyományainak hátterével, a korai benyomásokkal és az embernek kedves 
egyéb dolgokkal -  valójában elégtelen arra, hogy az emberi lényben felkeltse azt az érzést, 
hogy otthon van. Az otthonosságérzet szempontjából lényegesebb az „odatartozás" bizo
nyos atmoszférája, az a tudat, hogy az ember „egy" a néppel és a környezettel. így van ez 
az ember családjával, szűkebb helyi környezetével éppúgy, mint azzal az átfogóbb élet- és 
tevékenységkörrel, amit általában „hazának” neveznek. Az egyén, akinek víziója átfogja az 
egész világot, gyakran sehol sem érzi magát olyan bekerítettnek, s a környezetétől elszakí- 
tottnak, mint a szülőföldjén.

A háború előtti időkben az egyén legalább elmenekülhetett a nemzeti és családi unalom
ból. Az egész világ nyitva állt vágyódása és kutatókedve előtt. Mostanra a világ börtönné 
vált, az élet pedig folyamatos megánzárkává. Különösen igaz ez a jobb- és baloldali 
diktatúrák beköszöntése óta.

Friedrich Nietzsche hideg szörnynek nevezte az államot. Hogy hívná vajon a modern 
diktatúra öltözékébe bújt förtelmes vadállatot? Nem mintha a kormány valaha is túl nagy 
teret adott volna az egyénnek; de az új államideológia bajnokai még ezt a keveset sem 
biztosítják. „Az egyén semmi -  jelentik ki -, csak a közösség számít.” Az új istenség 
csillapíthatatlan étvágyát csak az egyén teljes alávetése fogja kielégíteni.

Ennek az új evangéliumnak a leghangosabb hirdetőit különös mód éppen az angol és az 
amerikai értelmiség köreiben találjuk. Pont most szerettek bele a „proletariátus diktatúrájá
ba”. Persze csak elméletileg. Gyakorlatilag még mindig jobban szeretik az országaikban 
meglévő csekély szabadságot. Rövid kirándulásra vagy a „forradalom" ügynökeként elmen
nek Oroszországba, otthon azonban biztonságosabban és kényelmesebben érzik magukat.

Talán nem is csak a bátorság hiánya tartja ezeket a jó angolokat és amerikaiakat inkább 
a szülőföldjükön, mint az eljövendő millenniumban*. Tudat alatt talán érzik, hogy minden 
emberi társulás legalapvetőbb ténye az egyéniség marad, melyet elnyomtak és üldöztek, de 
soha le nem győztek, és amely hosszú távon győzni fog.

Az „ember géniusza”, ami csak a személyiség és az egyéniség másik neve, átfúrja magát

‘ millennium: ezredév
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a dogmák minden üregén, a hagyományok és szokások vastag falain, dacol minden tabuval, 
sértően semmibe veszi a hatalmat és a vesztőhelyet -  s végül a későbbi generációk 
prófétaként és mártírként áldják. Ha nem létezne az „ember géniusza", az egyéniségnek ez 
az inherens, állandó tulajdonsága, akkor még mindig az őserdőket járnánk.

Pjotr Kropotkin mutatta meg, hogy milyen csodálatos eredményeket ér el az ember 
egyéniségének ez a kivételes ereje, ha más egyéniségek együttműködése erősíti. A létért 
való küzdelem egyoldalú és teljesen elégtelen darwini elmélete a nagy anarchista tudóstól 
és gondolkodótól nyerte el biológiai és szociológiai kiteljesedését. Mélyenszántó művében, 
a Kölcsönös segítségben Kropotkin kimutatja, hogy az állatvilágban -  éppúgy, mint az 
emberi társadalomban -  az együttműködés tette lehetővé a fajok fennmaradását és fejlődé
sét, s nem a gyilkos verseny és a küzdelem. Bebizonyította, hogy csak a kölcsönös segítség 
és az önkéntes együttműködés, nem pedig a mindenható és mindent elpusztító állam 
teremtette meg a szabad egyéni és társas élet alapját.

Jelenleg az egyéniség a diktatúra fanatikusainak és a „radikális individualizmus" nem 
kevésbé megszállott fanatikusainak a játékszere. Az előbbiek mentsége az, hogy új céljuk 
van. Az utóbbiak még csak nem is tettetik, hogy valami újért hevülnek. A „robusztus 
individualizmus" nem tanult semmit és nem felejtett semmit. Vezetése alatt még mindig folyik 
a kegyetlen harc a fizikai fennmaradásért. Különösnek tűnhet, és végletes képtelenség, hogy 
a fizikai fennmaradásért vívott harc vidáman folyik, noha immár semmi szükség rá. Valójában 
a harc azért folyik, mert nyilvánvalóan nincs rá szükség. Nem ezt bizonyítja talán az 
úgynevezett túltermelés? Az egész világra kiterjedő gazdasági válság nem ékesszóló 
bizonyítéka talán annak, hogy a létértfolyó küzdelmet a „robusztus individualizmus" vaksága 
tartja fenn saját megsemmisülését kockáztatva?

Ennek a harcnak az egyik esztelen jellegzetessége a termelő és az általa termelt dolgok 
közötti kapcsolat teljes megszűnése. Az átlagmunkásnak nincs belső kapcsolódási pontja 
azzal a gyárral, amelyben alkalmazzák, idegenként áll szemben a termelési folyamatokkal, 
amelynek mechanikus része. Mint a gép bármely csavarját, őt is ki lehet bármikor cserélni 
egy másik, hasonlóan elszemélytelenített emberi lénnyel.

A szellemi proletár, bár ostobán szabad ágensnek véli magát, nincs sokkal jobb helyzet
ben. Épp oly kevés választása van, épp oly kevéssé ura magának a maga sajátos területén, 
mint kétkezi munkát végző testvére. Az értelmiségi pályák választásában általában az anyagi 
megfontolások, s a nagyobb társadalmi presztízs utáni vágy a döntő tényezők. Mindehhez 
jön még az a tendencia, hogy folytatni kell a családi hagyományt, és orvossá, ügyvéddé, 
tanárrá, mérnökké stb. kell válni. A megszokás kevesebb erőfeszítést és személyiséget 
kíván. Ennek következtében szinte senki sincs a helyén jelenlegi rendszerünkben. A töme
gek részben azért küszködnek, mert érzékeiket eltompítja a munka holt rutinja, és részben 
azért, hogy nagy nehezen összekaparják a megélhetésüket. Mindez még inkább vonatkozik 
napjaink politikai szövetére. Ennek textúrájában nincs helye a független gondolat és cselek
vés szabad megválasztásának. Csak szavazó és adófizető báboknak van helyük.

Az állam és az egyén érdekei alapvetően eltérőek és kibékíthetetlenül ellentétesek. Az 
állam és azok a politikai, illetve gazdasági intézmények, amelyeket fenntart, csak úgy tudnak 
létezni, ha speciális céljaiknak megfelelően formálják az egyént: arra idomítják, hogy tisztelje 
a „törvényt és a rendet” , engedelmeskedjék, vesse alá magát és kétely nélkül higgyen az 
állam bölcsességében és igazságosságában; s mindenekfölött, hogyha az állam úgy 
kívánja, például háborúban, hűségesen szolgálja és teljesen áldozza fel magát. Az állam 
önmagát és érdekeit feljebbvalónak tartja még az egyház és Isten igényeinél is. Bünteti az
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egyéniség vallási vagy lelkiismereti aggályait, mert nincs egyéniség szabadság nélkül, a 
szabadság pedig a legnagyobb fenyegetés a hatalom számára.

Az egyén küzdelme ezek ellen az óriási hátrányok ellen -  amely során nem ritkán a bőrét 
kockáztatja -  annál is nehezebb, mert ellenállásának megítélésekor nem az igazság vagy a 
tévedés kritériuma a mérce. Nem gondolatának vagy cselekedetének érvényessége vagy 
hasznossága kelti fel ellene az állam és a „közvélemény” erőit. Az újító és az ellenszegülő 
üldözését mindig a fennálló hatalomnak az a félelme ihleti, hogy megkérdőjelezik tévedhe
tetlenségét és aláássák hatalmát.

Az ember igazi egyéni és kollektív szabadsága a hatalomtól és a hatalomba vetett hittől 
való megszabadulásában áll. Az emberi evolúció mindig ilyen irányú és ezért a célért vívott 
harc volt. A fejlődés nem feltalálásból és mechanikából áll. Az, hogy száz mérföldnyi utat 
tudunk megtenni egy óra alatt, nem a civilizálttá válás bizonyítéka. Az igazi civilizáció mértéke 
a valódi társadalmi élet egysége: az egyén. Az, hogy milyen mértékben létezik az egyéniség, 
mennyire tud kibontakozni, fejlődni és növekedni a hatalom tolakodó és erőszakos beavat
kozásától mentesen.

A civilizáció és a kultúra mértéke az, hogy mennyire szabad és milyen gazdasági 
lehetőségekkel rendelkezik az egyén; hogy milyen mértékben tud kibontakozni az ember 
gyártotta törvények és más mesterséges korlátok által nem akadályozott társadalmi és 
nemzetközi egység és együttműködés; hogy milyen mértékig mentes a társadalom a 
privilegizált kasztoktól, s mennyire vált valóra a szabadság és az emberi méltóság; vagyis 
a szóban forgó mérték az egyén valódi emancipációja.

A politikai abszolutizmust megszüntették, mert az emberek az idők során rájöttek, hogy 
a korlátlan hatalom káros és romboló. De ugyanez vonatkozik minden hatalomra: akár a 
privilégiumok, akár a pénz, akár a papok, akár az úgynevezett demokrácia politikusainak 
hatalmáról van szó. Az egyéniségre gyakorolt hatás szempontjából nem sokat számít, hogy 
milyen az erőszak sajátos jellege -  fekete-e, mint a fasizmus, sárga-e, mint a nácizmus vagy 
nagyratörő vörös, mint a bolsevizmus. Maga a hatalom az, ami megrontja és lealacsonyítja 
az urat is, a szolgát is, s közömbös, hogy a hatalmat autokraták, parlamentek vagy szovjetek 
birtokolják. Egy diktátor hatalmánál csak egy osztály hatalma veszélyesebb; a legszörnyű
ségesebb pedig a többség zsarnoksága.

A történelem hosszú folyamata arra tanítja az embert, hogy a megosztottság és a 
küzdelem halált jelent; s hogy az egység és az együttműködés előreviszi ügyét, megsok
szorozza erejét és növeli jólétét. A kormányzat szelleme mindig ennek az életfontosságú 
tanításnak a társadalmi alkalmazása ellen dolgozott, kivéve, ha ez a tanítás az államot és 
annak partikuláris érdekeit szolgálta. Az ember és ember közötti keserves küzdelemért az 
államnak és az államot támogató privilegizált kasztoknak ez a haladásellenes és társada
lomellenes szelleme a felelős. Az egyén, sőt az egyének nagyobb csoportjai kezdenek átlátni 
a dolgok bevett rendszerének felszínén. Nem vakítja már el őket annyira, mint a múltban az 
állameszme és a „robusztus individualizmus áldásainak” csillogó látszata. Az ember kinyújt
ja a kezét, hogy elérje azokat az átfogóbb emberi kapcsolatokat, amelyeket csak a szabad
ság tud megadni. Mert a valódi szabadság nem az „alkotmánynak", a „törvényes jogoknak” 
vagy a „törvénynek" nevezett puszta papírdarab. Nem az „állam"-ként ismert irrealitásból 
eredő absztrakció. Nem a valamitől való szabadság negatívuma, mert az ilyen szabadsággal 
éhen pusztulhat az ember. A valódi szabadság, az igazi szabadság pozitív: valaminek a 
szabadsága; a létezés, a cselekvés szabadsága, röviden: a tényleges és aktív lehetőség 
szabadsága.
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Ez a fajta szabadság nem ajándék: az ember, méghozzá minden ember természetes joga. 
Nem adományozható: nem ruházhatja ránk semmiféle törvény vagy kormányzat. A rá 
irányuló szükséglet, a vágyakozás utána minden emberrel vele születik. Az elnyomás 
bármely formájával szembeni engedetlenség ennek az ösztönös kifejezése. A lázadás vagy 
a forradalom az elérésére irányuló többé vagy kevésbé tudatos kísérlet. Ezek az egyéni és 
társadalmi megnyilvánulások alapvetően az ember értékeinek a kifejeződései. Ahhoz, hogy 
ezek az értékek létrejöhessenek, a közösségnek fel kell ismernie, hogy legnagyobb és 
legmaradandóbb kincse, elemi egysége az egyén.

A vallásban, a politikában az emberek absztrakciókról beszélnek és azt hiszik, hogy 
realitásokkal foglalkoznak. De a legtöbb ember elveszti eleven kapcsolatát a reálissal és a 
konkréttal, amikor a közelébe kerül. Ennek talán az az oka, hogy a realitás önmagában 
túlságosan földhözragadt, túlságosan hideg ahhoz, hogy rajongással töltse el az emberi 
lelket. Ezt csak a nem mindennapi, csak a nem közönséges gyújtja lángra. Más szóval az 
ember képzeletét és szívét az Ideál szikrája lobbantja fel. Valamilyen ideálra van szükség 
ahhoz, hogy az ember kiszökkenjen tehetetlenségéből és léte sivárságából, hogy a nyomo
rult rabszolga hősi alakká váljon.

Természetesen itt közbevág a marxista kritikus, aki marxistább magánál Marxnál. Az ő 
számára az ember puszta báb a gazdasági meghatározottságnak vagy vulgárisabban 
osztályharcnak nevezett metafizikus mindenható kezében. Az ember egyéni és kollektív 
alakzata, pszichikai léte és szellemi orientációja szinte semmit se számít marxistánk szemé
ben, s egy csöppet sem befolyásolja az emberi történelemről alkotott felfogását.

Értelmes tudós nem tagadja a gazdasági tényezők jelentőségét az emberiség társadalmi 
növekedésében és fejlődésében. De csak a szűkös és makacs dogmatizmus maradhat vak 
azzal a ténnyel szemben, hogy ebben a folyamatban jelentős szerepet játszottak az egyén 
képzeletében és vágyaiban megfoganó eszmék is.

Hiábavaló és hasztalan dolog volna megkísérelni, hogy az emberi tapasztalat egyik 
tényezőjét kijátsszuk egy másikkal szemben. A bonyolult egyéni vagy társadalmi viselke
désből nem lehet kiemelni egyetlen tényezőt, amelyet aztán a döntő tényezőnek minősítünk. 
Túl keveset tudunk, és soha nem is fogunk eleget tudni az ember lélektanáról ahhoz, hogy 
megmérjük ennek vagy annak a tényezőnek a viszonylagos súlyát az ember viselkedésének 
meghatározásában. Az ilyen dogmák létrehozásának társadalmi konnotációjából sohasem 
hiányzik némi vakbuzgóság, létrehozásuk mégsem haszontalan talán, mert maga a kísérlet 
az emberi akarat szívósságát bizonyítja, és cáfolja a marxistákat.

Szerencsére már néhány marxista is kezdi belátni, hogy nincs minden rendben a marxista 
hitvallással. Végtére Marx is ember volt -  nagyon is s ezért semmiképp sem volt 
tévedhetetlen. A gazdasági determinizmus oroszországi gyakorlati alkalmazása elősegíti az 
intelligensebb marxisták tisztánlátását. Ezt mutatja a marxi értékek átértékelése, ami egyes 
európai országok szocialista, sőt kommunista köreiben zajlik. Kezdenek lassan rájönni, hogy 
elméletük figyelmen kívül hagyta az emberi elemet, den Menschen, ahogyan egy szocialista 
újság írta. Bármilyen fontos is a gazdasági tényező, ez nem minden. Az emberiség megúju
lásához egy ideál inspiráló és felszabadító ereje kell.

Ilyen ideálnak látom az anarchizmust. Persze nem az állam- és hatalomimádók által 
terjesztett népszerű meghamisításait. Én egy új társadalmi rend filozófiájára gondolok, amely 
társadalmi rend az egyén felszabadult energiáin és afelszabadult egyének társulásain alapul.

A társadalomelméletek közül kizárólag az anarchizmus állítja eltökélten, hogy a társada
lom van az emberért, s nem az ember a társadalomért. A társadalom egyetlen legitim célja
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az, hogy az egyén szükségleteit és aspirációinak fejlődését szolgálja. Létét csak akkor 
igazolhatja, ha ezt teszi, s csak ekkor járul hozzá a kultúra haladásához.

A hatalomért vadul tülekedő politikai pártok és emberek gúnyosan azt fogják mondani, 
hogy reménytelenül nem illik korunkhoz, amit mondok. Szívesen elismerem ezt a vádat: 
nyugalmat ad nekem az a bizonyosság, hogy hisztériájuk nem tartós. Hozsannájuk a 
percnek szól.

Az ember vágyát, hogy megszabaduljon minden tekintélytől és hatalomtól, nem csende
síti el ütődött daluk. Az ember vágya, hogy megszabaduljon minden béklyótól, örök. Fenn 
kell maradnia és fenn is marad.

(Fordította: Pap Mária. A fordítás alapja: Emma Goldman: The Place of The Individual in 
Society. New York, Garden City, é. n.)



EMMA
GOLDMAN KISEBBSÉG 

VAGY TÖBBSÉG?

Ha össze kéne foglalnom korunk fő jegyeit, azt mondanám, mennyiség. A tömeg- és a 
nyájszellem áraszt el mindent, elpusztítva a minőséget. Egész életünk-atermelés, a politika 
és az oktatás -  mennyiségen és számokon nyugszik. A lelkiismerettel s mesterkézzel végzett 
munkájára büszke munkás mára agyatlan, semmihez sem értő automatává vált, kinek 
ezrével kerülnek ki a keze alól a számára értéktelen s az emberiségnek is inkább csak kárt 
okozó kacatok. A mennyiség így ahelyett, hogy gazdagította volna az életet és elhozta volna 
az ember számára a lelki békét, csak növelte terheit.

A politikában is csak a mennyiség számít. Ahogy növekszik a politika jelentősége, úgy 
tűnnek el teljesen az elvek és az eszmék, az igazság és a becsület a számok halma alatt. A 
hatalomért folyó küzdelemben a politikai pártok egymást múlják felül a csalásban és 
álnokságban, az aljas és sötét mesterkedésekben, abban a biztos reményben, hogy a 
sikeresebbiket győztesként fogja ünnepelni atömeg. Igen, egyetlen istent ismernek- a sikert. 
S hogy mibe kerül mindez, hogy mily szörnyű árat fizet ezért az emberi jellem, az nem 
érdekes. Nem kell messzire mennünk, hogy alátámaszthassuk e szomorú tény igazságát.

Velejéig rothadt kormányzatunk még sohasem állt ily lemeztelenedve: sosem látta még 
az amerikai nép a politikai testület júdáslelkét ily leplezetlen valójában; ez a kormányzat, mely 
évek óta saját feddhetetlenségéről papol, magát intézményeink talapzatának hirdeti és a nép 
jogainak és szabadságának hű védelmezőjeként tetszeleg.

Dacára, hogy e társaság gaztettei már oly arcátlanná váltak, hogy az a vaknak is szemet 
szúr, nem kellett mást tenniük, csak hadrendbe állítani buzgó híveiket, s máris biztonságban 
érezhették magukat. így történt, hogy éppen maguk a százszor is rászedett, elárult és 
megalázott áldozatok voltak azok, akik nem a győztes ellen, hanem mellette tették le 
voksukat. S mi, kevesek, döbbenten kérdeztük: hogyan lehetséges, hogy az emberek 
elárulták az amerikai demokrácia hagyományait? Hová tették józan eszüket és ítélőképes
ségüket? Hát éppen erről van szó, a többség képtelen gondolkodni, nincs ítélőképessége. 
Mindig is hiányzott belőle az eredetiség és az erkölcsi bátorság, sorsának intézését mindig 
másokra bízta. A tömeg maga alkalmatlan a felelősségvállalásra, vezéreket követ, akár a 
pusztulásba is. Igaza volt Dr. Stockmannek: „Az igazság és igazságosság legveszedelme
sebb ellensége a szilárd többség, az az átkozott szilárd többség.” A tömegnek nincs 
fantáziája, hiányzik belőle a kezdeményezőkészség, s így semmit sem gyűlöl jobban, mint 
az újat. Mindig ellene fordult az újítóknak, kígyót-békát kiabált rájuk és üldözte őket, az új 
igazság prófétáit.

A politikusok körében -  beleértve a szocialistákat is -  gyakran elhangzik manapság az a 
közhely, hogy az individualizmus korát éljük, hogy ez most a kisebbségek ideje. Csak akik 
nem látnak be a felszín alá, juthatnak ilyen következtetésre. Vagy mégsem? Tán nem szűk
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kevesek kezén halmozódik fel a világ gazdagsága? Talán nem ők a helyzet urai, a világ 
korlátlan uralkodói? Sikerük azonban nem az individualizmusnak köszönhető, hanem a 
tömeg tehetetlenségének és gyávaságának, a vak engedelmességnek. A tömeg azt akarja, 
hogy uralkodjanak fölötte, hogy vezessék, szolgálni akar. Ami az individualizmust illeti, soha 
az emberiség történetében nem volt még kisebb az esélye, hogy szóhoz jusson, kevesebb 
alkalma, hogy normális, egészséges módon érvényre juttassa magát.

A magányos pedagógusokat, akiket a szándék tisztessége fűt, az eredeti gondolatok íróit 
és művészeit, a független tudósokat és kutatókat, a társadalmi változások megalkuvást nem 
ismerő előharcosait nap mint nap falhoz szorítják olyan emberek, akiknek tudását és 
alkotókedvét már ugyancsak kikezdte az idő. Ma már sehol sem tűrnének meg egy Ferrer 
típusú pedagógust, de az „á la” Professor Eliot és Buttler elkészített gyógytápok diétaszak
értői sikeres továbbvivői egy olyan kornak, melynek báblétre kárhoztatott tömegemberek a 
lakói. Az irodalmi és színházi életben a Humphrey Wards-ok és Clyde Fitches-ek a tömeg 
bálványai és csak kevesen ismerik vagy értékelik egy Emerson, Thoreau, Whitman; egy 
Ibsen, egy Hauptman, egy Butler Yeats vagy egy Stephen Phillips zsenijét és szépségét. 
Olyanok ők, mint a magányos csillagok, messze túl a sokaság látóhatárán.

A kiadókat, színházigazgatókat, kritikusokat nem érdeklik az alkotóművészet belső érté
kei, csak az, hogy eladható-e a piacon, hogy megfelel-e a közönség ízlésének. Sajnos ez 
az ízlés leginkább a szemétdombhoz hasonlítható és csak azt fogadja be, ami emésztés 
nélkül fogyasztható. így aztán a szokványos, az alpári középszer teszi ki az irodalmi termés 
zömét.

Kell-e mondanom, hogy a művészet más területein sem rózsásabb a helyzet? Csak végig 
kell néznünk utcáinkon és kertjeinken: a látvány visszataszító és közönséges. Csak a 
többség ízlése tűrheti el, hogy így meggyalázzák a művészetet. Fals elképzelés, igénytelen 
megvalósítás; az amerikai városokat elárasztó szobroknak annyi közük van az igazi művé
szethez, mint egy totemnek egy Michelangelóhoz. Mégis, csak ennek a művészetnek van 
sikere. Az igazi művész zseni, aki hű akar maradni az élethez, és a megszokott formákból 
kitörve eredetit alkot, nyomorultul, az ismeretlenség homályában tengeti életét. Műveit 
egyszer tán felkapja a tömeg szeszélye, de csak ha már kiszívták a szíve vérét, csak ha már 
kihunyt a vezérlőcsillag fénye és az üresfejű, fantáziátlan csőcselék sárba tiporta a mester 
örökét.

Mondják, hogy korunk művészetét az akadályozza meg az alkotásban, hogy, mint a 
leláncolt Prométheuszt a szikla, fogva tartja őt a gazdasági szükségszerűség. Ez azonban 
sohasem volt másképp. Michelangelo nem kevésbé volt lekötelezve patrónusának, mint a 
mai szobrász vagy festő, a különbség csak az, hogy az akkori műértőhöz nem hatolt el a 
tömeg zajongása és megtiszteltetésnek vett, hogy áldozhat a művészet oltárán.

A mai műpártolók egyetlen megkülönböztető jegyet, egyetlen értéket ismernek -  a dollárt. 
Nem érdekli őket a nagy mű művészeti értékei, csak a szerzeményükből származó dollár- 
bevételek nagysága. így lehetséges, hogy Mirabeau Les Affairs sont les Affaires-jében a 
pénzember egy színes mázolmány láttán ekképpen kiált fel: „Nézzétek, milyen gyönyörű; 
50 000 frankba kerül." Mintha csak a mi parvenüinket látnám. Ezek a mesébe illő figurák, 
akik hatalmas művészeti felfedezéseket tesznek, minden bizonnyal pénzzel pótolják szegé
nyes ízlésüket.

A társadalom szemében a legmegbocsáthatatlanabb bűn az önálló gondolat. S hogy ez 
oly szörnyen magától értetődő egy országban, mely a demokrácia szimbóluma, mindennél 
jobban jelzi a többség felmérhetetlen hatalmát.
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Wendell Phillips mondta egyszer ötven évvel ezelőtt: „Hazánkban, ahol a teljes demokra
tikus egyenlőség uralkodik a közvélemény nemcsak mindenható, de mindenütt jelenvaló is 
egyben. Nincs menekvés zsarnoki hatalma elől, mindenhová elér a keze, s ennek az a vége, 
hogy ha fogod a régi görög lámpást, hogy száz közül egyet keress, hát egyetlen amerikait 
sem fogsz találni, akinek az érvényesülés szempontjából vagy a társadalmi, illetve az üzleti 
élet területén ne lenne valami féltenivalója -  indokoltan vagy indokolatlanul -  környezetének 
véleményétől és szavazatától. így aztán az ember ahelyett, hogy egy lenne a többi individu
um között, minden további nélkül szétkürtöli legbensőbb meggyőződését. Összehasonlítva 
magunkat más népekkel, elmondhatjuk, hogy gyávák gyülekezete vagyunk. Senki más nem 
fél úgy a másik ember véleményétől, mint az amerikai.” Látható, hogy nem jutottunk túl 
messze a Wendell Phillips által felvázolt problémáktól.

A közvélemény ma is, mint az ő idejében, mindenütt jelenvaló zsarnoki hatalom; ma is, 
úgy, mint akkor, a többség ma is, mint akkor, gyávák tömege, csak azt hajlandó befogadni, 
aki közszemlére teszi ki lelkét és fél a szegénységtől. Mindez az olyan emberek eleddig 
példátlan felemelkedésének tudható be, mint Roosevelt. Ez az államférfiú a tömeglélek 
legrosszabb oldalait testesíti meg. Mint politikus, Roosevelt jól tudja, hogy a többség nem 
sokat törődik az eszmékkel és az elvekkel. Egy valami kell neki: a cirkusz. Teljesen mindegy, 
hogy az egy kutyakiállítás, egy bokszmérkőzés, egy „nigger” meglincselése, valami kisstílű 
bűnöző lebukása, az örökösnő kirakatesküvője vagy az exelnök akrobata mutatványai-e. 
Minél visszataszítóbban vetkőzik ki valaki önmagából, annál nagyobb a nép ujjongása és 
öröme. Sekélyes gondolatok és durva lélek -  ez Roosevelt, ki jelzi a kort.

Másfelől meg beléfojtják a szót olyan emberekbe, akik magasan az efféle politikai törpék 
fölött állnak, kifinomult, kulturált, tehetséges emberkbe, akik hallgatnak, mint a megszeppent 
kisiskolás. S még mondja valaki, hogy az individualizmus korát éljük -  képtelenség. Ami ma 
történik, az csak szánalmas utánjátszása annak, amit már annyiszor láthattunk a történelem
ben: aki csak tesz valamit a haladásért, a felvilágosodásért, a tudományért, a vallási, a 
politikai, és a gazdasági felszabadulásért, az mind a kisebbséghez és nem a tömeghez 
tartozik. A kivételes embereket ma is, mint bármikor, félreértik, üldözik, bebörtönzik, kínozzák 
és legyilkolják.

A felebaráti szeretet eszméje, amit a názáreti próféta hirdetett, az élet, az igazság és az 
igazságosság lángját őrizte, mindaddig, míg jelzőtüze a kiválasztott kevesek számára 
lobogott. Mihelyt e nagy eszmét birtokába vette a többség, vérbe és lángba borult a világ, 
amerre hírnökei jártak, akik e jelben sanyargatták és pusztították az emberiséget. Amikor 
Húsz, Kálvin és Luther, ezek a történelmi óriások, támadást indítottak Róma mindenhatósága 
ellen, mintha fény villant volna az éjszaka sötétjébe. Amint azonban Luther és Kálvin 
politikusokká lettek és elkezdték a fejedelmek, a nemesség, meg a nép kegyeit keresni, 
veszélybe sodorták a reformáció nagyszerű eredményeit. Sikeresek voltak, és bírták a 
többség bizalmát, de kiderült, hogy ez a többség ugyanolyan kegyetlenül és vérszomjasán 
üldözi az észt és a gondolatot, mint a katolikus szörnyeteg. Jaj az eretnekeknek, jaj a 
keveseknek, akik nem hódoltak tanaik előtt. Véghetetlen fáradság, tűrés és áldozatok után 
az emberi értelem végre megszabadult a vallás rémétől; a kiválasztottak új meghódításra 
váró területek után kutatnak, nyomukban pedig ott kullog a többség, megnyomorítva egy 
eszmétől, melynek igazságát kikezdte az idő.

Ami a politikai szabadságot illeti, az emberi faj még mindig szolgaságba süppedne, ha 
nem lettek volna John Ballok, Wat Tylerek és Tellek, s az a számtalan magányos óriás, akik 
lépésről lépésre harcoltak a királyok s a zsarnokok hatalma ellen. E magányos hősök nélkül
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a világot sohasem rázkódtatta volna meg a francia forradalom mindent elsöprő hulláma. A 
nagy eseményeket általában látszólag jelentéktelen kicsinységek előzik meg. Camille Des
moulins lángoló szavai úgy hangzottak, mint a kürt Jerikó falainál, földig rombolva le az 
erőszak, a jogtalanság és a félelem jelképét: a Bastille-t.

Mindig, minden korszakban a kevesek voltak a nagy eszmék zászlóvivői, a szabadság 
előharcosai. Nem így a tömeg, mely ólomsúlyként húzta le a tenni akarót. Oroszországban 
ez az igazság minden eddiginél szomorúbb megerősítést nyert. Ez a förtelmes rendszer még 
napjainkban is ezrével szedi áldozatait, de a trónon ülő szörnyeteg vérszomja még mindig 
nem csitult. Hogyan lehetséges ez, mikor ilyen gondolatok, ilyen kultúra és irodalom, mikor 
ilyen mély és érzékeny indulatok nyögnek e vasiga alatt? És a többség, ez a tömör, 
mozdulatlanságba ájult tömeg, az orosz parasztság, egy évszázadnyi küzdelem, áldozat és 
kimondatlan szenvedés után még mindig azt hiszi, hogy a „fehér kezűek’’1 nyakába vetett 
hóhérkötél hozza el a szebb jövőt.

Az amerikai függetlenségi harcban a többség ugyanúgy a változások kerékkötője volt. 
Jefferson, Patrick Henry, Thomas Paine eszméit mind a mai napig elutasítják és megtagadják 
az utódok. Egyikük sem kell a tömegnek. A nagyság és bátorság, amit Lincolnban tiszteltünk, 
elfeledetté vált azokban az emberekben, akik a korszak arculatának hátterét alkották. A 
feketék igazi védőszentjeit az a maroknyi bostoni harcos -  Lloyd Garrison, Wendell Phillips, 
Thoreau, Margaret Fuller és Theodore Parker -  képviselte, akiknek félelmet nem ismerő 
bátorsága és megingathatatlansága John Brown komoran magasló alakjában nyert kitelje
sedést. Fáradhatatlan buzgalmuk, lelkesítő szavaik és állhatatosságuk részt ütött a déli 
ültetvényesek védőbástyájának falán. Csak ezután léptek színre Lincoln és hívei, amikor az 
abolíció* kérdése már a közgondolkodás részévé vált.

Úgy ötven évvel ezelőtt egy új, üstökösként világító gondolat tűnt fel a világ szociális 
horizontján: olyan nagy horderejű, forradalmi, mindent átható gondolat volt, amitől szerte a 
földön rettegés költözött a zsarnokok szívébe. Ez a gondolat ugyanakkor milliók számára a 
boldogság, a vigasz és a reménység ígérete volt. A pionírok ismerték az útjukba kerülő 
nehézségeket, a rájuk váró akadályokat, üldöztetést és megpróbáltatásokat, de mégis 
büszkén és rettenthetetlenül vágtak neki az útnak s haladtak tovább, egyre tovább. Mára 
már ez a gondolat is elcsépelt közhellyé vált. Ma már mindenki szocialista: a gazdagok 
ugyanúgy, mint szegény áldozataik; a hatalom és a törvény támaszai ugyanúgy, mint 
szerencsétlen ellenlábasai; a szabadgondolkodók éppúgy, mint a vallásos téveszmék 
folytatói; és a divathölgyek, miként az ingruhás leánykák is. Miért ne? Most, hogy hazugság
gá vedlett az ötvenéves igazság, most, hogy megakasztották fiatalos szárnyalását, kilúgoz
ták energiáit, erejét és forradalmiságát -  miért ne? Most, hogy többé nem egy gyönyörű 
látomás, hanem a többségi akaraton nyugvó „praktikus és működőképes rendszer" -  miért 
ne? A taktikus politikusok mindig magasztalták a tömegeket: a szegény nép, a megalázónak 
és megnyomorítottak, az óriási többség -  ó, ha követne minket!

Ki ne hallott volna már ilyen szentbeszédet? Ki ne ismerné unalomig a politikusok 
verkliszerűen ismétlődő szavait? Hogy a nép vérét hullatja, hogy kirabolják és kizsákmányol
ják, ugyanolyan jól tudom, mint szavazatvadász politikusaink. Én azonban meg vagyok 
győződve róla, hogy nem a maroknyi parazita, hanem maga a tömeg felelős e szörnyű 
állapotokért. A nép csügg urain, nem tud válni a korbácstól, s amint felhangzik az első

* abolíció: a rabszolgaság megszüntetése
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tiltakozó szó, mely kétségbe vonja a tőkés rend vagy bármely más korhadt intézmény 
szentségét, elsőként kiáltja: feszíttessék meg! És mégis, meddig húzná még a hatalom és 
a magántulajdon, ha nem állna be oly buzgón katonának, rendőrnek, smasszernek és 
hóhérlegénynek a nép. A szocialista demagógok ezt ugyanolyan jól tudják, mint én, mégis 
ragaszkodnak a többség erényeiről szóló mítoszhoz, minthogy fő törekvésük a hatalom 
fenntartása. És hogyan is szerezhetnék meg a hatalmat a sokaság támogatása nélkül? Igen, 
ezt várhatjuk a tömegtől: hatalmat, kényszert, függőséget, de sohasem a szabadságot, 
sohasem a személyiség szabad kibontakozását, a szabad társadalom megteremtését.

Nem mintha én nem éreznék együtt az elnyomottakkal, a föld kitagadottaival; nem mintha 
nem tudnám, milyen arcpirító, szörnyűséges, méltánytalan az élet, amit élnek. Nem, nem 
ezért tagadom, hogy a többség pozitív teremtő erő. Óh, nem, nem! Csak mert tudom, hogy 
a tömegként fellépő sokaság sohasem állt ki az igazságért vagy az egyenlőségért. Elnyomta 
az emberi hangot, béklyóba verte a lelket, megláncolta az emberi testet. Célja mint tömegcél 
mindig az volt, hogy az életet sivatagi egyformaságba, szürkeségbe és egyhangúságba 
süppessze. A tömeg mint olyan, mindig az egyéniség, a szabad kezdeményezés és az 
eredetiség ellensége lesz. Éppen ezért Emersonnal együtt vallom, hogy „a tömeg faragatlan, 
korlátolt és veszedelmes, bármit is akarjon vagy érjen el. A tömeget nem kiszolgálni, hanem 
felemelni kell. Nem tennék neki engedményeket, hanem tanítanám, megosztanám, széttör
delném, hogy előtűnjön alkotóeleme, az egyén. Tömegek! Sorscsapás! Nem vágyom 
semmiféle tömegre, nekem csak tisztességes férfiak kellenek és kedves, szeretetre méltó, 
művelt asszonyok."

Más szóval, a társadalmi és gazdasági jólét élő, eleven igazsága csak a művelt kisebbség 
igyekezete, bátorsága, megalkuvást nem ismerő elszántsága nyomán válhat valósággá és 
sohasem tömegtörekvések következtében.

Jegyze t

1 az értelmiség

(Fordította: Náday Judit. A fordítás alapja: Emma Goldman: Minorities versus Majorities. In: 
Emma Goldman: Anarchism and other Essays. New York, 1969. 69-78. o.)
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RUDOLF
ROCKER AZ ANARCHIZMUS 

IDEOLÓGIÁJA

Az anarchizmus a társadalmi gondolkodás egyik meghatározott szellemi áramlata, amely
nek hívei fellépnek a társadalomban lévő gazdasági monopóliumok, valamint mindenfajta 
politikai és társadalmi kényszerítő intézmény ellen. Az anarchisták a kapitalista gazdasági 
rend helyett a termelőerők kooperatív munkán nyugvó szabad egyesülését támogatják, 
amelynek egyedüli célja az volna, hogy kielégítse a társadalom minden tagjának elismert 
szükségleteit. Az anarchisták a jelenlegi nemzeti államok és azok bürokratikus, illetve politikai 
intézményeinek élettelen gépezete helyett szabad közösségek föderációját kívánják, ame
lyeket közös gazdasági és társadalmi érdekeik fűznek egymáshoz, s ügyeiket kölcsönös 
egyetértés és szabad szerződés alapján intézik.

Aki alaposabban tanulmányozza a jelenlegi társadalmi rendszer gazdasági és politikai 
fejlődését, észre fogja venni, hogy ezek acélok nem néhány dús fantáziával megáldott újító 
utópikus elgondolásaiból származnak, hanem logikusan következnek a létező társadalmi 
meghasonlások átfogó vizsgálatából. Ezek a meghasonlások a jelenlegi társadalmi körül
mények minden új szakaszában egyre világosabban és ártalmasabban nyilvánulnak meg. 
A modern monopolkapitalizmus és a totalitárius állam pusztán egy olyan fejlődés utolsó 
stádiuma, amely nem csúcsosodhatott ki másban.

A jelenlegi politikai és társadalmi reakciót fennálló gazdasági rendszerünk baljós fejlődése 
készítette elő és támogatta minden módon, s ez a fejlődés vezette oda, hogy óriási társadalmi 
gazdagság halmozódott fel kiváltságos kisebbségek kezében, miközben hatalmas ember
tömegek folyamatosan el vannak nyomva. Ez a rendszer az emberi társadalom általános 
érdekeit feláldozta az egyének magánérdekeiért és így módszeresen aláásta az emberek 
közötti igaz kapcsolatot. Az emberek elfelejtették, hogy a szorgalom nem öncél, hanem csak 
eszköz kellene hogy legyen, amely biztosítja az ember anyagi megélhetését, és lehetővé 
teszi számára egy magasabb szellemi kultúra áldásait. Ahol a szorgalom minden, ahol a 
munka elveszíti erkölcsi jelentőségét és az ember semmi, ott a könyörtelen gazdasági 
zsarnokság birodalma kezdődik, amelynek működése semmivel sem kevésbé katasztrofá
lis, mint bármilyen politikai zsarnokságé. A kettő kölcsönösen erősíti egymást, azonos 
forrásból táplálkoznak.

Modern társadalmi rendszerünk a társadalmi organizmust minden országban ellenséges 
osztályokra szaggatja szét, a közös kultúrkört pedig ellenséges nemzetekre tördeli; mind az 
osztályok, mind a nemzetek nyíltan szemben állnak egymással és szüntelen harcuk állandó 
megrázkódtatásokba taszítja a társadalom közösségi életét. A két világháború fél évszáza
don belül, borzalmas utóhatásaik, s az új háborúk állandó veszélye, amely folyvást szoron
gat minden népet, csupán következményei ennek az elviselhetetlen állapotnak, amely csak 
további egyetemes katasztrófákhoz vezethet. A jelenlegi helyzet tarthatatlanságát bizonyítja
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az az egyszerű tény, hogy a legtöbb állam ma kénytelen évi jövedelmének jókora részét 
úgynevezett nemzetvédelemre, valamint a régi háborús adósságok törlesztésére költeni. 
Mindenki számára világossá kell tenni, hogy annak az állítólagos biztonságnak, amelyet az 
állam az egyénnek kínál, túlságosan nagy az ára.

Az ember életét a bölcsőtől a koporsóig felügyelő és oltalmazó lélektelen politikai 
bürokrácia folyvást növekvő hatalma egyre nagyobb akadályokat gördít az emberek közötti 
együttműködés elé. Az a rendszer, amely létének minden aktusával feláldozza a nép, egész 
nemzetek óriási részének jólétét önző hatalomvágyának és elenyésző kisebbségek gazda
sági érdekének oltárán, szükségképpen eloldozza a társadalmi kötelékeket, és oda vezet, 
hogy mindenki örökösen hadakozik mindenkivel. Ez a rendszer csak annak a hatalmas 
szellemi és társadalmi reakciónak volt a szálláscsinálója, amely ma a modern fasizmusban 
és a totalitárius állam eszméjében fejeződik ki, s messze felülmúlva az elmúlt századok 
abszolút monarchiáinak hatalomőrületét, az állam totális ellenőrzése alá kívánva vonni az 
emberi tevékenység minden szféráját. „Mindent az államért; mindent az államon keresztül; 
semmit az állam nélkül!” -  ez vált egy új politikai teológia vezérmotívumává, s ahogy a 
különböző egyházi teológiák szerint Isten minden és az ember semmi, úgy eszerint a modern 
politikai hitvallás szerint az állam minden és a polgár semmi. És ahogy „az Isten akarata" 
kifejezést a privilegizált kasztok akaratának igazolására használták, úgy az állam akarata 
mögött ma csak azok önző érdeke rejtőzik, akik ezt az akaratot saját kedvük szerint 
értelmezik és ráerőszakolják a népre.

A modern anarchizmusban az a két nagy áramlat egyesül, amely a francia forradalom 
előtt és azóta jellegzetes kifejeződést talált Európa szellemi életében: a szocializmus és a 
liberalizmus. A modern szocializmus akkor alakult ki, amikor a társadalmi élet éles szemű 
megfigyelői egyre világosabban felismerték, hogy a kormányzás formájának politikai alkata 
és változásai sohasem hatolnak annak a nagy problémának györekéig, amelyet társadalmi 
problémának nevezünk. A szocializmus hívei felismerték, hogy a leggyönyörűbb elméleti 
feltevések ellenére is lehetetlen a társadalmi és gazdasági feltételeket mindaddig mindenki 
javára egyenlővé tenni, amíg az emberek osztályokba válnak szét aszerint, hogy van-e 
tulajdonuk vagy nincs, olyan osztályokra, amelyeknek puszta léte eleve kizárja a valódi 
közösség gondolatát. És így kialakult az a meggyőződés, hogy a társadalmi igazságosság 
állapotát csak akkor lehet elérni, ha megszűnnek a gazdasági monopóliumok és köztulaj
donba kerülnek a termelőeszközök; ebben az állapotban a társadalom valódi közösséggé 
fog válni, és az emberi munka nem a kizsákmányolás célját fogja szolgálni, hanem biztosítja 
mindenki jólétét. De amikor a szocializmus elkezdte felsorakoztatni erőit és mozgalommá 
vált, azonnal felszínre kerültek bizonyos nézetkülönbségek, amelyek a különböző országok 
társadalmi környezetének hatásából vezethetők le. Tény, hogy a teokráciától a cezarizmusig 
és a diktatúráig mindenfajta politikai elgondolás hatott a szocialista mozgalom bizonyos 
frakcióira.

Ezenközben a politikai gondolkodás két másik nagy áramlata vált döntő jelentőségűvé a 
szocialista eszmék fejlődésében: a liberalizmus, amely erőteljesen ösztönözte kivált az 
angolszász országok, valamint Hollandia és Spanyolország haladó elméit, és a demokrácia, 
amelynek Rousseau adott hangot a Társadalmi szerződésben, s amelynek leghatásosabb 
képviselői a francia jakobinizmus vezetői lettek. Míg a liberális társadalomelméletek az 
egyénből indultak ki, s az állam tevékenységeit kívánták a minimumra szorítani, a demokrá
cia egy elvont kollektív fogalomra, Rousseau általános akaratára épített, s ezt a nemzeti 
államhoz kötötte. A liberalizmus és a demokrácia mindenekelőtt politikai fogalmak voltak, s
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minthogy eredeti híveik nagy része nemigen számolt a társadalom gazdasági feltételeivel, e 
feltételek további fejlődése gyakorlatilag összeegyeztethetetlenné vált a demokrácia, s még 
inkább a liberalizmus eredeti alapelveivel. A kapitalista gazdaság realitásain zátonyra futott 
a demokrácia a maga mottójával, a törvény előtti egyenlőséggel, és a liberalizmus is a 
magáéval, hogy tudniillik az ember rendelkezik saját személyével. Amíg minden országban 
embermilliók kényszerülnek eladni munkaerejüket a tulajdonosok elenyésző kisebbségé
nek, és csúsznak a legszörnyűbb nyomorba, ha nem találnak vevőt, addig az úgynevezett 
törvény előtti egyenlőség eszméje álszent csalás csupán, mivel a törvényeket azok hozzák, 
akik birtokolják a társadalmi gazdagságot. De ugyanúgy nem lehet szó az emberek önren
delkezéséről sem, mert ez a jog megszűnik, ha valaki kénytelen egy másik ember gazdasági 
parancsának engedelmeskedni, amennyiben nem óhajt éhen halni.

Az anarchizmus a liberalizmussal együtt azt vallja, hogy minden társadalmi ügy mértéké
nek az egyén boldogságának és prosperitásának kell lennie. S osztja a liberális gondolkodás 
nagy képviselőinek azt az elgondolását is, hogy a kormányzat funkcióit a minimumra kell 
szorítani. Az anarchizmus hívei végső következményeiig viszik ezt a gondolatot, és ki 
akarnak küszöbölni a társadalom életéből minden politikai hatalommal rendelkező intéz
ményt. Ha Jefferson a liberalizmus alapgondolatát így fogalmazta meg: „Az a kormányzat a 
legjobb, amelyik a legkevesebbet kormányoz” , az anarchisták Thoreau-val azt mondják: „Az 
a kormányzat a legjobb, amelyik egyáltalán nem kormányoz.”

Az anarchisták a szocializmus alapítóival együtt mindenfajta gazdasági monopólium 
eltörlését követelik, és síkra szállnak a föld és minden más termelőeszköz köztulajdona 
mellett, melyek használatát szerintük megkülönböztetés nélkül mindenki számára lehetővé 
kell tenni; mivel a személyi és a társadalmi szabadság csak a mindenki számára egyenlő 
gazdasági feltételek alapján képzelhető el. Magán a szocialista mozgalmon belül az anar
chisták azt az álláspontot képviselik, hogy a kapitalizmus elleni küzdelmet a politikai hatalom 
kényszerítő intézményei elleni harcnak kell kísérnie, mert a történelemben a gazdasági 
kizsákmányolás mindig együttjárt a politikai és a társadalmi elnyomással. Az ember ember 
általi kizsákmányolása és az ember ember fölötti uralma elválaszthatatlanok egymástól, 
mindkettő feltételezi a másikat.

Amíg az emberek tulajdonos és nem tulajdonos csoportja gyűlölködve áll szemben 
egymással a társadalmon belül, a tulajdonos kisebbség nem nélkülözheti az államot, hogy 
az megvédje privilégiumait. Amikor eltűnik a társadalmi igazságtalanságnak ez az állapota, 
hogy átadja helyét a dolgok magasabb rendjének, amelyben nem ismernek el különleges 
jogokat és amelynek alapelve a társadalmi érdekek közössége, az emberek feletti kormány
zást fel kell hogy váltsa a gazdasági és társadalmi ügyek irányítása, vagy Saint-Simonnal 
szólva: „Eljön az az idő, amikor az emberek kormányzásának művészete eltűnik. Egy új 
művészet lép a helyére: a dolgok intézésének művészete.” E tekintetben az anarchizmust 
egyfajta önkéntes szocializmusnak kell tekinteni.

Ez megszabadítja az anarchizmust a Mao< és követői által vallott elmélettől is, amely szerint 
az állam a proletárdiktatúra formájában kiküszöbölhetetlen átmeneti stádium az osztály 
nélküli társadalom felé vezető úton, amelyben azután az osztályellentétek, majd az osztályok 
maguk is feloldódnak és eltűnnek a színről, nyomukban az állammal. Ez az elgondolás 
ugyanis, amely teljesen rosszul ítéli meg az állam valódi természetét, s a politikai hatalom 
tényezőjének szerepét a történelemben, csak az úgynevezett gazdasági materializmus 
következménye, amely a történelem minden jelenségében a kor termelési módszereinek 
elkerülhetetlen következményét látja. Ennek az elméletnek a hatása alatt az emberek a
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különböző államformákat és az összes többi társadalmi intézményt „a társadalom gazdasági 
alapján nyugvó jogi és politikai felépítménynek” tekintik, és azt gondolják, hogy ezzel 
megtalálták minden történelmi folyamat kulcsát. A valóságban a történelem minden szaka
sza ezrével kínálja azokat a példákat, amelyekben az országok gazdasági fejlődését száza
dokra visszavetette az állam és annak hatalmi politikája.

Spanyolország az egyházi monarchia kialakulása előtt Európa iparilag legfejlettebb állama 
volt, s szinte minden téren első volt a gazdasági termelésben. Ám egy évszázaddal a 
keresztény monarchia győzelme után iparágainak legnagyobb része eltűnt, s ami megma
radt belőlük, az a legnyomorúságosabb körülmények között tengődött. A legtöbb ágazatban 
visszatértek a legprimitívebb termelési eljárásokhoz. A mezőgazdaság összeomlott, a csa
tornák és a vízi utak tönkrementek, s az ország hatalmas területei sivataggá váltak. Európá
ban a fejedelmi abszolutizmus ostoba „gazdasági előírásaival" és „ipari törvénykezésével", 
amely szigorúan büntetett minden eltérést az előírt termelési módszerektől és lehetetlenné 
tette az új felfedezéseket, századokra meggátolta az európai országok ipari fejlődését, 
megakadályozva a természetes haladást. És még most, a két világháború borzalmas 
tapasztalatai után is a nagyobb nemzeti államok hatalmi politikája a legnagyobb akadálya 
az európai gazdaság rekonstrukciójának.

Oroszországban viszont, ahol a proletariátus úgynevezett diktatúrája valósággá vált, egy 
meghatározott párt politikai, hatalmi aspirációi akadályozták meg a gazdasági élet valóban 
szocialista újjászervezését, s egy nyomasztó államkapitalizmus szolgaságába kény
szerítették az országot. A proletárdiktatúra, amit a naiv lelkek átmeneti stádiumnak képzelnek 
a valódi szocializmushoz vezető úton, mára rémületes zsarnoksággá és új imperializmussá 
nőtte ki magát, amely semmiben sem marad el a fasiszta államok zsarnoksága mögött. A 
történelmi tapasztalatok fényében szinte rossz viccnek hat az az állítás, hogy az államnak 
fenn kell maradnia egészen addig, amíg a társadalom már nem bomlik ellenséges osztá
lyokra.

A politikai hatalom minden fajtájának előfeltétele az emberi rabszolgaság valamilyen 
formája, amelynek fenntartására a hatalmat létrehozzák. Ahogy külsőleg, vagyis más orszá
gok vonatkozásában az államnak mesterséges ellentéteket kell kreálnia, hogy igazolja létét, 
fennmaradásának belsőleg is lényeges feltétele, hogy a társadalom kasztokra, csoportokra 
és osztályokra hasadjon. A bolsevik bürokrácia fejlődése Oroszországban az állítólagos 
proletárdiktatúrában -  amely sohasem volt más, mint egy kicsiny klikk diktatúrája a proleta
riátus és az egész orosz nép fölött -  pusztán egy régi és számtalanszor megismétlődő 
történelmi tapasztalat új példája. Ez az új uralkodó osztály, amely manapság gyors tempóban 
válik új arisztokráciává, épp oly világosan elkülönül az orosz parasztok és munkások 
hatalmas tömegeitől, ahogy a privilegizált kasztok és osztályok más országokban elkülönül
nek a néptömegektől. És ez a helyzet még elviselhetetlenebbé válik, amikor a zsarnok állam 
megtagadja az alsóbb osztályoktól azt a jogot, hogy panaszkodjanak a fennálló körülmé
nyek miatt, mert minden tiltakozással az életüket kockáztatják.

De ha az Oroszországban létezőnél jóval nagyobb volna is a gazdasági egyenlőség, ez 
sem jelentene biztosítékot a politikai és a társadalmi elnyomás ellen. A gazdasági egyenlő
ség önmagában nem társadalmi felszabadulás. Pontosan ez az, amit a szocializmus 
tekintélyelvű irányzatai sohasem voltak képesek felfogni. A börtönben, a kolostorban vagy 
a laktanyákban elég nagyfokú a gazdasági egyenlőség, minthogy a bentlakók ugyanolyan 
szállást, ugyanazt az ételt, ugyanazt az egyenruhát és ugyanazokat a feladatokat kapják. Az 
ősi inka állam Peruban és a paraguayi jezsuita állam egyforma gazdasági ellátást biztosított
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egy merev rendszer minden lakójának, ám ennek ellenére a leggonoszabb zsarnokság 
uralkodott, s az ember pusztán egy magasabb akarat automatája volt, melynek döntéseit a 
legkisebb mértékben sem befolyásolhatta. Nem ok nélkül gondolta úgy Proudhon, hogy a 
„szocializmus” szabadság nélkül a rabszolgaság legrosszabb formája. A társadalmi igaz
ságosság igénye csak akkor fejlődhet megfelelően és akkor válhat hatékonnyá, ha az ember 
szabadságszeretetéből és felelősségérzetéből nő ki és azon alapul. Más szóval, a szocia
lizmus vagy szabad lesz vagy nem lesz egyáltalán. Az anarchizmus eredeti és legmélyebb 
igazolása ennek a ténynek a felismerésében rejlik.

A társadalom életében az intézmények ugyanarra valók, mint a fizikai szervek a növények 
és az állatok életében: a társadalom testének szervei. A szervek nem önkényesen fejlődnek, 
kialakulásukat a fizikai és a társadalmi környezet meghatározott szükségszerűségeinek 
köszönhetik. A megváltozott életfeltételek megváltozott szerveket hoznak létre. De egy szerv 
mindig azt, vagy azzal összefüggő feladatot lát el, amelynek ellátására kialakult. És ha 
funkciója már nem szükséges a szervezet számára, fokozatosan eltűnik vagy csökevényes- 
sé válik.

Ugyanígy van ez a társadalmi intézményekkel is. Ezek sem önkényesen jönnek létre, 
hanem sajátos társadalmi szükségletek hívják életre őket meghatározott célok szolgálatára. 
Ily módon alakult ki a modern állam, miután a gazdasági kiváltságok és a hozzájuk 
kapcsolódó osztálytagozódások egyre feltűnőbbé váltak a régi társadalmi rendszer keretei 
között. Az újonnan felülre került osztályoknak olyan hatalmi-politikai eszközre lett szükségük, 
amellyel megőrizhették gazdasági és társadalmi kiváltságaikat saját népük tömegeivel 
szemben, és amellyel kívülről más embercsoportokra is rákényszeríthették ezeket. így jöttek 
létre a modern állam kialakulásához szükséges társadalmi feltételek. Ez az állam a politikai 
hatalom szerve volt, s a nem tulajdonos osztályok erőszakos alávetése és elnyomása volt 
a feladata. Ez a cél a fő oka létezésének. Külső formái változtak a történelmi fejlődés során, 
funkciói azonban változatlanok maradtak. Bővültek, amikor támogatóiknak sikerült a társa
dalmi tevékenység új területeit céljaik szolgálatába állítaniuk. És ahogy a fizikai szervek 
funkcióit nem lehet önkényesen megváltoztatni, nem hallhatunk mondjuk a szemünkkel és 
nem láthatunk a fülünkkel, csak mert azt akarnánk, ugyanúgy nem lehet a társadalmi 
elnyomás szervét az elnyomottak felszabadításának eszközévé változtatni, mert így szeret
nénk.

Az anarchizmus nem old meg automatikusan minden emberi problémát és nem a 
tökéletes társadalmi rend utópiája (aminek gyakran tartják), mivel elvből elvet minden 
abszolút sémát és minden abszolút fogalmat. Az anarchizmus nem hisz semmilyen abszolút 
igazságban, sem az emberi fejlődés meghatározott végcéljaiban, hanem úgy véli, hogy a 
társadalmi rendszerek és az emberi életkörülmények, amelyek mindig magasabb rendű 
kifejezési formákra irányulnak, korlátlanul tökéletesíthetők, és épp ezért nem rendelhető 
hozzájuk meghatározott végállomás vagy kitűzött cél. A hatalom minden formájának épp az 
a legnagyobb baja, hogy mindig meghatározott formákba akarja terelni és sajátos normák
hoz akarja igazítani a társadalmi élet gazdag változatosságát. Minél erősebbnek érzik 
magukat támogatói, annál jobban sikerül saját szolgálatukba állítani a társadalmi élet minden 
területét, és minél jobban megnyomorítja befolyásuk a kreatív kulturális erők működését, 
annál kártékonyabban hat a hatalom a társadalmi és a szellemi fejlődésre; s ez roppant baljós 
ómene korunknak, mert félelmetes világossággal mutatja meg, hogy micsoda szörnyűség
gé fejlődhet Hobbes Leviathán\a. A politikai gépezet teljes diadala ez a test és a lélek fölött,
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az emberi gondolat, érzés és viselkedés racionalizálása a hivatalnokok bevett szabályai 
szerint, és ez nem más, mint minden valódi szellemi kultúra vége.

Az anarchizmus csak viszonylagos jelentőséget tulajdonít az eszméknek, az intézmé
nyeknek és a társadalmi körülményeknek. Ezért nem állandó és zárt társadalmi rendszer, 
hanem inkább az emberiség történelmi fejlődésének egyfajta irányzata, amely szemben az 
egyházi és kormányzati intézmények szellemi gyámkodásával azért küzd, hogy minden 
eleven egyéni és társadalmi erő szabadon és akadálytalanul kibontakozhassék. Még a 
szabadság is viszonylagos és nem abszolút fogalom, terjedelme egyre bővül, és egyre 
szélesebb köröket fog át sokféle módon. Az anarchista számára a szabadság nem elvont 
filozófiai fogalom, hanem minden emberi lény eleven, konkrét lehetősége arra, hogy termé
szettől kapott képességeit kiteljesítse és a társadalom javára fordítsa. Minél kevésbé befo
lyásolja az egyházi vagy a politikai gyámkodás az ember természetes fejlődését, annál 
hatékonyabb és harmonikusabb lesz az emberi személyiség, s annál inkább ő lesz a mértéke 
ama társadalom szellemi kultúrájának, amelyben nevelkedett. Ez az oka annak, hogy a 
történelem kulturális szempontból nagy korszakai mindig a politikai gyengeség korszakai 
voltak, mert a politikai rendszerek mindiga társadalmi erők mechanizálására és nem szerves 
fejlesztésére irányulnak. Az állam és a kultúra egymást kizáró ellentétek. Nietzsche, aki nem 
volt anarchista, nagyon világosan látta ezt, amikor így írt: „Végül senki sem költhet többet, 
mint amennyije van. Ha valaki a hatalomnak, a magasabb politikának, a gazdálkodásnak, a 
kereskedelemnek, a parlamentarizmusnak, a katonai érdekeknek szenteli magát, ha valaki 
azt az értelem-, komolyság-, akarat-, önuralom-mennyiséget, amely valódi lényét alkotja, 
egy dologra fordítja, a másikra már nem marad neki. A kultúra és az állam -  senki se hagyja 
magát megtéveszteni e tekintetben-ellenségek: akultúrállam csak modern eszme. Az egyik 
a másikból él, az egyik a másik kárára virágzik. Minden nagy kulturális korszak a politikai 
hanyatlás korszaka. Ami kulturális értelemben nagy, az nem politikai, sőt politikaellenes.”

A kultúra ott gyarapszik a legjobban, ahol a politikai hatalom befolyása a kreatív erőkre a 
minimumra csökken a társadalomban, mert a politikai uralom mindig egységesítésre tör és 
a társadalmi élet minden területét gyámkodása alá akarja vonni. És ebben óhatatlanul 
ellentétes a kulturális fejlődés kreatív törekvéseivel, mert az mindig a társadalmi tevékenység 
új területeit és formáit kutatja, és e fejlődéshez a kifejezés szabadsága, a dolgok sokolda
lúsága és folytonos változása épp olyan életbe vágóan fontos, mint a merev formák, a holt 
szabályok és az eszmék erőszakos elnyomása a politikai hatalom megőrzéséhez. Minden 
sikeres alkotás felkelti a nagyobb tökéletesség és a mélyebb inspiráció iránti vágyat, minden 
új forma a fejlődés új lehetőségeinek előhírnökévé válik. A hatalom azonban mindig olyannak 
akarja megtartani a dolgokat, amilyenek, biztos sztereotípiákhoz horgonyozva őket. Minden 
forradalomnak ez volt az oka a történelemben. A hatalom csak rombol, mindig arra hajlik, 
hogy a társadalmi élet minden megnyilvánulását szabályainak kényszerzubbonyába szorít
sa. Szellemi kifejeződése a halott dogma, fizikai formája a brutális erőszak. És céljainak 
szellemtelensége képviselőire is rányomja bélyegét, gyakran változtatja ostobává és erő
szakossá őket még akkor is, ha eredetileg a legjobb képességekkel rendelkeztek. Aki folyton 
azért küzd, hogy mindent gépies rendbe erőltessen, végül maga is géppé válik és elveszíti 
minden emberi érzését.

Ebből a felismerésből született meg a modern anarchizmus és innen meríti erkölcsi erejét. 
Csak a szabadság ihleti nagy dolgokra az embert és hoz létre szellemi és társadalmi 
átalakulásokat. Az uralkodás művészete sohasem volt a nevelés művészete és sohasem 
inspirálta az embereket arra, hogy új formát adjanak életüknek. A sivár kényszer csak

232



élettelen drillt eredményez, amely születésekor megöl minden eleven kezdeményezést, s 
csak alattvalókat, nem pedig szabad embereket nevel. A szabadság az élet igazi lényege, 
minden szellemi és társadalmi fejlődés kényszerítő ereje, az emberiség jövőjére vonatkozó 
új szemlélet teremtője. Egy magasabb rendű társadalmi kultúra és egy új humanizmus 
kialakulásának legfontosabb előfeltétele az, hogy az ember megszabaduljon a társadalmi 
kizsákmányolástól, valamint a szellemi, a társadalmi és a politikai elnyomástól. Ennek 
legmagasabb rendű kifejeződése az anarchizmus filozófiája.

(Fordította: Pap Mária. A fordítás alapja: Rudolf Rocker: Ideology of Anarchism. In: Anar
chism and Anarcho-Syndicalism. London, Freedom Press, 1973. 7-24. o.)
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A következőkben nem az anarchizmus eszméinek történetéről kell essék szó, hanem 
magának a szónak a történetéről. Ezzel, amennyire én tudom, még nem sokat foglalkoztak; 
annak mindenesetre tudatában vagyok, mennyire nem teljes az általam nyújtott adalék. 
Abban a reményben írom, hogy másokat -  akik vagy a fogalomtörténeti kutatás módszereit 
tekintve vagy az anarchista irodalom ismeretében nálam előrébb járnak -  talán további 
megnyilatkozásokra ösztönöz.

Ahogyan nyelvünkben léteznek az „uralkodni” és „kormányozni" szavak, úgy a megfelelő 
görög igék alapján kialakultak olyan kifejezések, mint autokrácia, arisztokrácia és demokrá
cia, illetve monarchia, oligarchia és poliarchia. Mivel ezen, mind az egyház, mind az állam 
esetében összességként hierarchiának nevezett hatalmi formák mindegyikében számolni 
kellett a háború, belső forrongás vagy az önmagukat jogos uralkodónak tartó felek viszály
kodásai következményével, a felbomlás, a zűrzavar és a teljes bizonytalanság átmeneti 
állapotaival, szükséges volt, hogy a háborgás ilyen epizódjaira egy elnevezést találjanak: 
így született az anarchia szó. A kifejezés tehát nem valamiféle elméletből ered, hanem a 
dolgok olyan állásából, amelyet nem szándékosan idéztek elő: mindenki valamilyen uralmat 
akart, de mert nem mindenki ugyanazt akarta, mert egy ideig egyik irányzat sem szerezte 
meg a győzelmet és tudott erős kézzel rendet teremteni, és mert egyenesen úgy nézett ki, 
mintha mindenki valami mást akarna és minden széthúzna és széthullással fenyegetne, a 
hatalom hiánya következtében előállt a zavar egy állapota, amit anarchiának neveztek. Az 
embereknek azonban hamarosan észre kellett venniük, hogy minden ilyen átmeneti állapot
ban akadt köztük egy réteg, amely hasznot húzott a zűrzavarból, igyekezett meghosszab
bítani azt, örömét lelte benne, sőt, a nyugalom visszatérése után ismét elő kívánta idézni, 
így keletkezett tehát az anarchista szó, mint az izgató és rendbontó személy, a törvényesség 
és fegyelem ellenzőjének megnevezése. Hogy ez mikor történt, nem tudom, mint ahogy azt 
sem, hol és mikor mutatható ki először a szó; nem kétlem azonban, hogy igen régen; mert 
ugyan hol létezhetett volna egy nemkívánatos, és különösképpen a kiváltságot élvező kaszt 
számára nemkívánatos állapot anélkül, hogy okozóit és előidézőit kutatták, illetve a szidalom 
egy szavával illették volna.

Kropotkin A francia forradalom című könyvében most jó és alapos összeállításban 
olvasható, hogy a francia forradalom girondistái -  és különösen Brissot -  röplapjaikon, sőt 
éneklésre szánt dalaikban miként nevezték „anarchistáknak” a hegypárt radikális szárnyát, 
az enragé-kat, akik a forradalmat főként szociális, nyugodtan mondhatjuk, szocialista 
irányban akarták továbbvinni. Ezeket a forradalmárokat tehát, akik kétségkívül a későbbi 
korok és a jelen számos szocialista irányzatának elődei, ellenfeleik, a mai alkotmánypártiak 
és liberálisok elődei gyalázkodó hangnemben „anarchistáknak” nevezték. Érdekes volna
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annak utánajárni, vajon akár az egyik, akár a másik fél elfogadta-e ezt a szitokszót. Erről nem 
tudok semmit; annyi mindenesetre bizonyos, hogy semmit nem derítettek ki az úgynevezett 
„anarchisták” és a kor azon férfiúi közötti kapcsolatról, akiket előfutárainknak kell tekinte
nünk, akik azonban, mint pl. William Godwin, a szót nem használják. Ezekről az előfutárokról 
itt nem tudok semmit mondani; semmit nem tudok arról, hogy bármelyikük, akárcsak 
szándékos paradoxonként is, alkalmazta volna a rosszhírű „anarchia" vagy „anarchista" szót 
elméleteire és az akaratról szóló tanításaira. De a név nem merült feledésbe; 1843-ban Edgar 
Bauer például egészen magabiztosan beszél „1793 anarchistáidról, a jakobinus klubbal 
folytatott küzdelmük módját pedig elveti mint „pusztán politikai forradalmat", mint „államon 
belüli anarchiát” . És ebben igaza van. Mert mint forradalmárok gyakran építettek ugyan a 
nép vagy a közösség közvetlen és helyi akciójára, de ebből nem alakult ki náluk anticentra- 
lista elmélet; épp ellenkezőleg, a jakobinusokkal együtt gyakran szálltak síkra az egy és 
oszthatatlan köztársaságért, szemben a girondisták állítólagosán föderalista törekvéseivel.

Utalni kell mindazonáltal a történelem egy furcsa tréfájára. A forradalmár-szocialista 
ellenfeleit anarchistáknak nevező Brissot korábban egyszer kijelentette: „A tulajdon nem 
más, mint lopás.” Proudhon pedig, akinél ez a mondat újra előfordul, ugyanaz volt, aki az 
anarchia szónak később megbecsülést szerzett, és azt egy elmélet és egy irányzat elneve
zéseként alkalmazta.

Tudomásom szerint valóban Proudhon volt az első, aki hirdette az anarchiát. Ahhoz 
azonban, hogy elmondjam, milyen értelemben választotta ő ezt a kifejezést, illetve hogy az 
átmeneteket felkutassam, egy keveset még az előfutárokról kell beszélnem.

Proudhon és egyáltalán a szocializmus és az anarchizmus tulajdonképpeni szellemi 
szülőatyja az a férfiú, akinek a szellemiség minden képviselője közül a legnagyobb hatalma 
volt a francia forradalom felett: Jean Jacques Rousseau. Ha összehasonlítjuk őt a természet
vagy észjog korábbi hirdetőivel -  Montesquieu-vel, Locke-kal, Grotiusszal vagy akár a 
népjognak a fejedelmi hatalom ellen küzdő előharcosaival -, látható, hogy tulajdonképpen 
semmi újat nem hoz lendületességén és természetes erején kívül, amely a tudálékos 
természetjogból a forradalmi népjogot hozta létre. Rousseau tehát, és vele együtt a termé
szetjog minden hirdetője az állam keletkezésére kérdez rá: elsősorban nem az államnak az 
állam nélküli természetes állapotból való kialakulására -  mint ahogy ezt oly gyakran félreér
telmezték -, hanem az államnak az ember természetéből adódó folytonos szociálpszicho
lógiai keletkezésére, az emberek akarata szerinti céljára és a jogára. Az állam, mihelyst a 
kérdést így teszik fel, többé nem magától értetődő és érinthetetlen, hanem olyan valami, ami 
a közös akarat, a szabad szerződés szerint jött létre. A szerződésnek megvan azonban az 
a sajátossága, hogy minden, ami rajta alapul, nem egyszer és mindenkorra keletkezett, 
hanem hallgatólagosan továbbélő jóváhagyás útján, folyamatosan keletkezésben van\ 
hiszen egy szerződés bármikor, egyoldalú visszalépéssel is felbontható. Az állam ezáltal 
tehát problematikussá válik; és akiket átfog, akik vele kapcsolatban állást foglalnak, azok 
nem elszigetelt egyének: a szerződést megkötő társadalom vagy nép már mint összesség, 
mint államot nem alkotó összetartozó organizmus áll vele szemben. Az államjog teoretikusai 
és a nemzetökonómusok, illetve a tőlük kiinduló Rousseau tehát lefektetik az állam azon 
ellenkoncepciójának alapját, amely egyszerre foglal magába közösséget és szabadságot, 
szocializmust és anarchizmust: a társadalom alapját. Proudhon közvetlenül ehhez fog 
kapcsolódni.

A természetjog, melynek a maga idejében legerőteljesebb megtestesítője Rousseau volt,
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tehát nemcsak a népnek a forradalomhoz való jogát rejti magában, hanem, Rousseau 
ellenére, az anarchista szocializmus csíráját is.

Hamarosan mindkét következtetést levonták: Fichte különös erővel teszi meg ezt, amikor 
Adalék a közvéleménynek a francia forradalomról alkotott ítéletei helyrehozásához című, 
1793-ban írt művében egyforma energiával védelmezi a társadalmi szerződés felmondásá
nak jogát, és képviseli azt a nézetet, mely szerint az állam feladata abban áll, hogy 
feleslegessé tegye önmagát. A társadalom eszméje nála már teljesen elválik az államtól; 
hangnemében és gondolatmeneteiben mindenhol erős ellenszenvet mutat az állammal mint 
olyannal szemben; hirdeti „a jogot: nem ismerni el más törvényt azon kívül, melyet az ember 
maga alkotott”. És ugyanazon a helyen (101. és 102. oldal) határozottan kijelenti, hogy az 
emberiség egyre inkább közeledik az államnélküliség ezen célja felé, és hogy a francia 
forradalomban az emberiség „a szemünk láttára” kezdte meg az „áttörést" ebben az 
irányban. Későbbi írásaiban aztán Fichte hasonló nézeteket képvisel.

És a természetjog Rousseau és a francia forradalom hatására bekövetkező továbbnöve- 
kedésének ezen környezetében találok rá az anarchia szó egy további alakulására anélkül, 
hogy a közelebbi összefüggéseknek pillanatnyilag figyelmet szentelhetnék.

Ersch és Gruber 1819-ben kiadott Általános Enciklopédiájának harmadik részében, a 
Rotteck által írt „anarchia" szócikkben található a következő hely: „Több régi író (akik közül 
néhányan ugyan nem használják az anarchia szót, jóllehet a fogalmat egyöntetűen jelölik), 
az újabbak között pedig főként Martini és maga Schlözer tekintette az anarchiát a polgári és 
a nem polgári közötti állapotnak. Számukra az anarchia olyan emberek egy társadalmi 
viszonya, akik maguk között a polgári egyesülésről szóló szerződést már igen, az alávetés 
szerződését azonban még nem kötötték meg; eszerint tehát közöttük még a teljes szabad
ság és egyenlőség, az igazi társadalmi erő helyett pedig pusztán az egybehangzó elhatáro
zások ereje érvényesülne. Csak egy igazi társadalmi szerződés fogalmában rejlik egyide
jűleg a természetes társadalmi hatalomnak való alávetettség is. A gyakorlatban nem, csak 
az absztrakcióban választhatók el egymástól az egyesülésről és az alávetésről szóló 
szerződések; és ebből kiviláglik az, hogy a hatalom nélküli társadalmat megnevező anarchia 
nem más, mint önellentmondás avagy képtelenség."

Rotteck közléseiből -  csakúgy mint a belevitt kritikából -  tehát kitűnik, hogy Martini, 
Schlözer és az államjog korábbi tanítói anarchia alatt egy közhatalom nélküli társadalmi 
állapotot értettek, amelyben ezzel együtt rend van, nyugalom és biztonság. Utána fogok 
nézni az államjog e tanítóinak, akiknek tankönyvei a meglehetősen távoli múlthoz tartoznak 
(Martini, 1783; Schlözer, 1793), és remélem, hogy alkalomadtán többet is elmondhatok róluk.

Annak ellenére, hogy Rotteck eleinte képtelenségnek nevezi az anarchiát avagy a hatalom 
nélküli társadalmat, a későbbiekben valamelyest leszűkíti ezt a kritikát. Elismeri, hogy 
„egészen kisszámú, nagyon egyszerű viszonyok között és romlatlan -  talán a hagyományok 
által szentesített és voltaképpen államhatalom nélkül is erős -  erkölcsiség szerint élő 
társadalmak számára az anarchista állapot szükség esetén elégséges lehet"; azt állítja, hogy 
Ceasar és Tacitus idejében a németek még egy lényegében ilyen társadalmat alkottak, majd 
hozzáteszi: „A természetesen jó erkölcsök és a közös akarat mesterséges szervezetét 
feleslegessé tévő valódi közösségi szellem oltalmában azoknak a németeknek mégis több 
biztonságban, nyugalomban és polgári boldogságban volt részük, mint amennyi a mester
séges alkotmányok és szabályszerű hatalmak korában elérhető." És tovább taglalja azt az 
érdekes gondolatot, hogy az ilyen anarchia részben az államéletben is megjelenhetne,
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amennyiben az élet bizonyos területeit kivonnák az állam fennhatósága alól, és ehelyett a 
szabadságot hagynák érvényesülni.

Ludwig Börne egyik írásának egy nagyon figyelemreméltó helye azonban, amelyre már 
évekkel ezelőtt (a hajdani Szocialistában) felhívtam a figyelmet, arra látszik utalni, hogy ez a 
jelentésváltozás, melyet az anarchia szó az államjog tanítóinál megélt, még nem ment át a 
köznyelvbe, de még csak a szellemileg termékeny emberek nyelvezetébe sem. A szöveg 
valószínűleg 1825-ben vagy 1826-ban keletkezett.

Egy recenzió formájában íródott hosszabb dolgozatról van szó, amely egy 1825-ben, 
Párizsban megjelent Nouvelles lettres provinziales című jelentéktelennek tűnő francia könyv
vel foglalkozik. A következő idézetekből kiderül, mennyire anarchista Börne gondolatmene
te: ... Gyakran nem kívánatosabb-e vajon kiszolgáltatva lenni egy emberileg mégiscsak
meglágyítható zsarnok önkényének, mint könyörtelen törvények hatalmában állani? ... Ha 
az egész nép részt is venne az irányításban egy emberként, egy lélekkel, ez még nem 
biztosítaná a szabadságot. Mert a nép önmaga zsarnoka lehet, mint ahogyan volt is 
gyakran... »Az állam én vagyok«, jelentette ki XIV. Lajos, akinek legnagyobb és legveszélye
sebb rögeszméje nem az volt, hogy önmagát tekintette az államnak -  hanem az, hogy az 
államot tekintette a legmagasabb rendűnek. A király azonban osztotta ezt a rögeszmét 
alattvalóival: de megvolt az nemcsak az ő korában, hanem az hosszú múltban és az 
eljövendő évszázadokban is, s ezt osztja még kortársaink legtöbbje. Az állam egy Prokrusz- 
tész-ágy, amelyben az embert addig csonkítják vagy nyújtják, amíg éppen vele nem illik. Az 
állam, mely az emberi méltóság bölcsője volt, most annak koporsójává vált. Az állam 
egyszerre isten és pap, és álszent módon az isten számára követelnek minden áldozatot, 
melyet a pap megkíván... A törvényeknek vagy képeseknek kell lenniük feleslegessé tenni 
önmagukat, vagy pedig mindig is azok voltak, és mindig is azok maradnak. De miként 
válhatnak feleslegessé a törvények, amikor a szabadságot mindig korlátozni kell? Ez azáltal 
lehetséges, hogy a törvények törvényességre nevelik a polgárt; hogy alkotó módon belé- 
nevelik azt, amit korábban csak ráerőszakoltak; hogy megtanítják őt úgy engedelmeskedni 
saját hangjának, mint korábban másénak, akaratát pedig úgy korlátozni, ahogyan korábban 
csak tetteit korlátozta... Az embernek meg kell tanulnia használni erejét, nem kell félnie a 
szabadság veszélyétől. A törvények védelme megfosztott bennünket minden erőnktől és 
bátorságunktól... A brit népnek is csak szabadságjogai vannak, de nem szabad. A szabad
ságjogok viszont az uralom ékesszóló bizonyítékai. A hatalom emberei ezért is beszélnek 
mindenhol csak a szabadságjogokról, és láthatóan igyekszenek elkerülni a szabadság szót. 
Szabad intézményekről beszélnek; a szabadságot intézménynek nevezik, pedig intézmény
nek csak az uralom tekinthető..."

Börne tehát, szerintem Fichtére támaszkodva -  a belső hang, illetve a közszellem 
önkéntesen vállalt kötelezettségei értelmében használt „törvényesség” szó nyilvánvalóan a 
kanti iskolára és az „erkölcsi törvényre” nyúlik vissza -  igaz, még habozva és bizonytalanul 
itt azokat a tanokat képviseli, melyeket ma anarchistáknak nevezünk. Vajon ő maga is ismerte 
a szót? Volna rá okunk, hogy ezt gondoljuk, és korábban magam is így hittem. Börne ugyanis 
így folytatja: „Nem az a kérdés, hogy kinek a kezében van a hatalom: magát a hatalmat kell 
csökkenteni, bárki kezében legyen is. Nem volt azonban még olyan uralkodó, aki, ha mégoly 
nemeslelkűen gyakorolta is hatalmát, hajlandó lett volna azt saját elhatározásából gyengíte
ni. Az uralom csak az uraktól megszabadulva korlátozható -  szabadság csak anarchiából 
születik. Nem szabad félrefordítani arcunkat a forradalom e szomorú szükségszerűségétől. 
Férfiként kell szilárdan szembenéznünk a veszéllyel, és nem szabad reszketnünk a seborvos
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késétől. Szabadság csak anarchiából születik -  ez a mi véleményünk, így értettük mi a 
történelem tanításait.”

A kiemelések magától Bőmétől származnak. Ha az ember figyelmesen olvas, e szavak 
nem érthetők félre: anarchia alatt Börne egyszerűen a forradalmi felfordulást érti. A hatalom 
csak olyan időszakban korlátozható egyáltalán, amikor éppenséggel semmiféle szilárd 
hatalom nincsen, a forrongás és az átmenet időszakaiban. Börne tehát még nem ad nevet 
annak a társadalomnak, melyben az államhatalom a lehető legnagyobb mértékben korlá
tozva van; számára az anarchia nem a cél, hanem az eszköz, a forradalmi felfordulás. Nem 
kizárt, hogy ennél a pontnál megfordult fejében a kifejezés, melyet az államjog néhány 
tanítója már a megváltozott értelemben, tehát az elérendő állapotra vonatkoztatva használt 
írásaiban, mikor Börne még nem jutott túl a régi jelentésen.

1842-ben és 1843-ban egyidejűleg és függetlenül alakult ki az anarchizmus Németország
ban és Franciaországban, de Németországban csupán vendégszereplő volt, akár egy 
idegen utazó, míg Franciaországból kiindulva minden nemzetiségű szabad embereket és 
szélesebb néprétegeket hódított meg a maga számára.

Az idegen utazót akár szó szerint is érthetjük; az orosz Mihail Bakunyin volt ugyanis az, 
aki -  egyszerre fordulva vallás és állam ellen, kapcsolódva az ifjúhegeliánusokhoz, Feuer- 
bachhoz és Bruno Bauerhoz* -  német földön elsőként ütött meg igazán anarchista hangot, 
mégpedig A németországi reakció egy francia szemével című dolgozatában, amely 1842- 
ben jelent meg a Német Évkönyvekben (a címbeli francia Jules Elysard volt). Már ebben a 
korai írásban is érezhető az a különös izzás, magával ragadó erő, lendület, föld alatti moraj 
és ördögi megszállottság, amely Bakunyint a kor minden szelleme közül kiemeli. A kortársak 
többnyire kritikai észjárásával és elmésségével szemben, Bakunyin egy elementáris, barbár 
őserőt vitt írásaiba, amíg keze a tollat tartani tudta. És ez a korai írás majdhogynem az eredeti 
értelemben anarchistának tekinthető; még csaknem minden az érzésszerűségben rejlik -  az 
elvont hegeli nyelvezet ellenére.

Világosabb, élesebb értelem jellemzi azt a férfit, aki eme lendületes dialektikus nyitány 
után tulajdonképpen megalapozza a németországi anarchizmust: a teljes egészében a 
kritikai iskolához tartozó Edgar Sauerről** van szó, a Németországban valaha is élt legme
részebb és legragyogóbb szellemek egyikéről, akinek neve méltatlanul merült feledésbe. A 
kritika harca egyházzal és állammal című könyve, amely 1843-ban jelent meg, és amely 
szerzőjének négyéves várfogságot jelentett, az anarchizmus egyik alapvető műve. Nagyon 
érdekes, ahogyan az anarchia szóval bánik. Azt már láttuk, hogy miként beszél „1793 
anarchistái"-ról; a kor forradalmi harcaival kapcsolatban így ír: „Az anarchia, ami minden 
jónak kezdete, legalábbis jelen volt: egy reményteljes rombolásról volt szó: a vallást törölték 
el. Az az anarchia azonban egy államon belüli anarchia volt... És ez volt a tévedés, az egyetlen 
tévedése azoknak a forradalmároknak, akik azt hitték, hogy az igazi szabadság megvalósít
ható az államban.” Bauer tehát tudatos anarchista, következésképpen újszerű anarchista -  
de a szó régi értelmében: az állammal és egyházzal szembeni ellenségeskedés érdekében,

*  Bauer, Bruno (1809-1882): Német filozófus és történész, radikális bibliokritikus. A bonni 
egyetem tanára, de a Jézus személyéről és az evangéliumok eredetiségéről vallott nézetei miatt 
elbocsátották. Történészként a XVIII -XIX. század történetével foglalkozott.

* * Bauer, Edgar (1830-1886): Bruno Bauer öccse és híve, kritikai filozófus. Az idézett D e r S tre it 
d e r  K ritik  m it d e r K irche und  de m  S taa t című művét (Bern, 1843) Poroszországban elkobozták és Bauert 
4 év várfogságra ítélték.
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a szabadság érdekében nem akar mást, mint pusztítani, pusztítani, pusztítani. Ez volt a 
feladata annak, amit ő kritikának nevezett. Az önmagának tett ellenvetésre: „Nyújtasz-e nekünk 
más kilátást az anarchián és a gyilkosságon és a lopáson kívül?" határozottan így felel: „Erre
egész egyszerűen azt válaszolom, hogy a mi feladatunk nem a létrehozás" A mi hitvallásunk
tagadó, az igenlést a történelem fogja hozzá megírni.” Bakunyin egy évvel korábban írott 
mondata: „A pusztítás öröme egyben alkotó öröm", ugyanebben a szellemben fogant.

Ezenközben azonban Franciaországban már feltűnt a nagy építő és igenlő, akinek 
mottója így hangzott: „Destruam et aedificabo", „Rombolni fogok és építeni fogok." 
Ugyanebben az évben, 1843-ban fektette le Proudhon -  aki egyébként Kant és az egyre 
inkább uralkodóvá váló hegeli gondolatok hatása alatt önállóan jutott ugyanolyan eredmé
nyekre, mint Feuerbach -  a pozitív anarchia alapját; számára az anarchia csak a negatív 
megnevezése volt annak, amit fel kellett építeni: az államot felváltó társadalomnak.1 A már 
1842-ben megírt szöveg egy évvel később jelent meg. A Herwegh-féle Huszonegy ív 
Svájcból lapjain Moses Hess még 1843-ban hírül adja Németország szabad szellemeinek 
az új megfogalmazást; a következőket írja: „Németországban Fichte mondta ki elsőként, 
igaz, némiképp még nyersen és vadul, a szellem autonómiáját; Franciaországban Babe- 
ufnél merül fel először és így még hasonlóképpen nyersen egy egységes társadalmi élet 
gondolata. Vagy népszerűbben kifejezve: Németországban Fichténél kezdődik az ateiz
mus -  Franciaországban Babeufnél a kommunizmus, avagy, miként most Proudhon 
pontosabban fogalmazza, az anarchia, azaz minden politikai hatalom tagadása, az állam 
és a politika fogalmának tagadása. A Huszonegy ív... ugyanazon számában, A tett filozófiája 
című dolgozatában Hess aztán bőven és részletesen taglalja ezt az új anarchiát -  mind
emellett teljesen élvezhetetlen módon; egy olyan ember gondolati feslettségét árulja el, aki 
csupán kacér játékot űz az erővel és éllel; elég hamar marxistává is lett.

Ilyen előzmények után jelent meg 1844 végén Max Stirner Az egyetlen és tulajdona című 
könyve.

A művön felettébb erősen érezhető a Bauer fivérek Kr/Wrájának hatása, csakhogy Stirner 
számára könnyűnek bizonyul őket is meghaladnia ebben a könyvében, melynek első témája 
nem a valóság vagy a megvalósítás, hanem a lehetőség: őt elsősorban nem valamilyen cél, 
nem a szabad társadalom alapvetése, nem a kötelesség és nem az értékelés foglalkoztatja, 
hanem csak a láncait vesztő egyén teljes felszabadítása és nagykorúvá tétele, mégpedig 
minden életmegnyilvánulásában, melyeket eleinte egyáltalán nem mérlegel egymáshoz 
képest. Második témaként mindazonáltal felmerül ezután az, hogy a legelőször minden 
akadályt elhárító egyén aztán újra megköti és saját akaratából korlátozza önmagát -  
természetesen önmaga érdekében; ezt jelenti nála az egoisták „egyesülése", ami szerintem 
már Proudhon hatását mutatja. Ezzel áll összhangban az a megszívlelendő tanítás is, melyet 
az elnyomottaknak ajánl: ne követeljetek, ne panaszkodjatok az urak gonoszsága, ereje és 
kíméletlensége miatt, hanem legyetek ti magatok erősek, kíméletlenek, legyetek urak. Az 
anarchizmus szót azonban nem a proudhoni, hanem még egészen az Edgar Bauer szerinti 
értelemben használja, akihez mindenben nagyon közel áll. A liberalizmussal szemben 
például ezt mondja: „Célja egy értelmes rend... nem pedig az anarchia, a törvénytelenség, 
a különlegesség.” Egy lépéssel itt is meghaladja a kritikusokat és a humánusokat, 
amennyiben elveti a forradalmat -  amelynek még pozitív célja van -  és ehelyett az egyén 
lázadását hirdeti. „A lázadó a törvény megszüntetésére törekszik.” Mégis mindenhol ezt 
látjuk: az önmagát mindentől szabadnak mutatni szándékozó nihilista provokáló szavai és 
mozdulatai mögött egy olyan ember rejtőzik, aki, ha hosszasabban beszélt volna hozzánk,
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még világosabban kimondta volna, amit azonban már így is kimondott: Ha meg akarjátok 
változtatni az állapotokat, akkor nem rögtön az állapotok megváltoztatását kell akarnotok, 
hanem azt kell tennetek, amiből „elkerülhetetlenül következik az állapotok megváltozása” : 
önmagatokat megváltoztatni, önmagatokat felemelni, egészen önmagatokká válni.

Bakunyin, Edgar Bauer és Stirner tehát azok, akik magukra nézve elfogadják az anarchista 
szó régi jelentését: lázadó, törvényen kívüli, sőt bűnöző; igen, mindenekelőtt káoszt kell 
teremteni, felbomlasztani mindent, ami szent, és összezúzni minden bilincset. És miként 
Börne hasonló, bár sokkal bátortalanabbul kifejezésre juttatott gondolataiban is már ezen 
anarchia mellett és ezen anarchia által volt létrehozandó az egyenlőre még meg nem 
nevezett, hatalom nélküli társadalom, az új rend, úgy hármójuknál is kétségkívül kapcsolat
ban áll egymással az átmenet anarchiája és a rend -  még mindig névtelen -  új anarchiája; 
olyan kapcsolatban, amely mind a mai napig megmaradt és a legtöbb anarchista jellemző 
jegyévé vált. De már itt is egy elválást látunk: az egyik fél a felfordulás külső anarchiája, a 
forradalom révén akar a szabad, hatalom nélküli rendhez eljutni; mások pedig inkább, vagy 
kizárólag a belső anarchiában, a belső felszabadulásban látják a társadalomhoz elvezető 
utat.

Most pedig tovább kell vizsgálnunk, hogy a Stirnerre oly döntő hatást gyakorló Edgar 
Bauer hogyan került aztán maga Stirner hatása alá, és hogyan ment tovább ezen az úton 
egy olyan irányban, melynek ez utóbbinál még csak nyomai találhatóak. Kövessük még egy 
darabon Edgar Bauert, ezt a fogékony szellemet.

„Láthatják -  írja Bauer 1848-ban, még a forradalom kitörése előtt -, láthatják, hogy 
akkoriban [könyve idején] a nép igazi harcosa voltam, megtiszteltetésnek tartottam, hogy a 
nép körében fáradozhatom, hogy tüdőmet velük egy levegőt szívva tölthettem meg, és 
hangomat a Nép! Nép! kiáltásban edzhettem. Amennyiben akkoriban nem volt erőm saját 
nevemben beszélni, saját akaratomat kimondani, hanem a néptömegekre és érdekeikre volt 
szükségem, hogy alapot és nyomatékot adjanak elméleteimnek -  ennyiben már rég felol- 
dozódtam mindennemű felelősség alól a liberális elvek iránt, melyek hirdetéséhez akkoriban 
elegendő volt a korszaktól és a közvéleménytől való függőségem.” Bauer itt egy még 
ridegebb individualizmus felé fordul, amelyre -  lásd a Buhl-féle Berlini Havi Szemlé ben 
1844-ben megjelent, A szentimentalitásról című dolgozatát -  mindig is hajlott: az Utazás 
közköltségen -  ahonnan a fenti idézet származik -  más helyeinek kifejezésmódja megmu
tatja: szándékában áll Stirnerrel együtt valamennyire eltávolodni a humánusoktól. De nem 
marad meg sokáig az „Azt teszem, ami tetszik" témánál; elérkezik ahhoz a ponthoz, ameddig 
már Börne is nemegyszer eljutott, és ezt kérdezi: Teljes külső szabadság esetén minek kell 
a külső hatalom, a mesterségesen kényszerű megkötöttség helyébe lépnie? És ugyanazt a 
választ találja. Börne szerint: a törvényeket a belső törvényesség kell felváltsa. És Edgar 
Bauer még ugyanezen írása végén hirtelen feladja a ragyogó, a szemtelenség határait súroló 
szellemességet, és a legmélyebb komolyság hangján fejezi be: „A szabadság mennyi fáját 
döntötték már ki, amelyek a csúcsaikra felkapaszkodó merész lelkeknek megmutatták az 
áhított földet. Gyökerük azonban megmaradt. Ha ezt szívünkbe átültetjük, ha vérünkkel 
tápláljuk, akkor talán az igazi fa nő ki belőle.” És amint idáig eljut, többé az anarchia szóról 
sem akar tudni, annál is inkább, mivel már illetéktelen, visszataszító, mocskos kezek nyúltak 
utána.

Weitling és mások kommunizmusát, Bauer, Stirner és Proudhon anarchista törekvéseit, 
a korszak minden forrongását és értelemújító szenvedélyét valaki émelyítő kotyvalékká főzte: 
Wilhelm Marr, aki, úgy látszik, egész életében szellemtelen fickó volt. Minden tekintetben
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indiszkrét -  csaknem a besúgásig in'diszkrét könyvei viszont éppen ennélfogva érdekesek. 
Egyik ilyen könyvére, amely 1848-ban jelent meg Ember és házasság az erkölcs ítélőszéke 
előtt címmel, reagált kritikusan Bauer, hogy kinyilvánítsa ellenkezését azzal szemben, amit 
ez az ember anarchiának nevezett, és hogy így rajta keresztül önmagától is visszarettenjen. 
Nem anarchia, mondja most Edgar Bauer, hanem -  uralom. Ezt a nemes szót meg akarja 
szabadítani az államtól, a szellemtelenség külső kényszerétől, és át akarja változtatni az 
ember benső szentségévé, amely az egyetlen módja annak, hogy szabadok közt szabad, 
egyenlők közt egyenlő lehessen.

Hallgassuk Bauert: „Mit jelent az anarchia? Mit jelent az uralkodás?
Mindenfajta uralom feltételez egy belső köteléket az uralkodók és az uralom alatt állók 

között. A Nap a bolygókat uralja -  a tömegvonzás mindkét oldalban benne rejlő törvénye 
kapcsolja össze őket. Én önmagámon uralkodom, amikor cselekedeteimnek törvényt adok, 
benső összetartásban az általam, magammal szemben megszabott felelősség révén. To
vábbá, csak akkor állok ténylegesen egy másik ember uralma alatt, ha a hódolat, azaz 
részemről az elismerés, részéről pedig az érdek, összeköt bennünket.

Ha félek számot adni önmagámnak, akkor anarchiában élek. Ha a népre egy kíméletlen 
hatalom nyomása nehezedik, amellyel csak külső kötelék tartja össze, akkor az a nép 
anarchiában él. Ilyen anarchia létezett Rómában a császárok alatt: egy kusza sokaságot és 
egy korlátlan hatalmú régenst tartott össze a félelem. De ne is áltassuk magunkat: a tömeg 
anarchiájának, bizonytalan és zűrzavaros fejetlenségének mindig is egy éppolyan vak és 
despotikus hatalom fog megfelelni, egy olyan hatalom, amely kizsákmányolja és megcsú
folja a tömeget, és ehhez éppen a tömeg segítségét veszi igénybe, hogy megbüntesse azt 
a néhány józan szellemet, azt a néhány becsületes szellemet, akiket a bennük lakozó 
önbecsülés és az esztétikai tökéletesedés utáni törekvés megakadályoz abban, hogy 
belekeveredjenek az általános gazságba. Lásd újfent a császárkori Rómát.

Mi magunk is az anarchia korszakában élünk. Anarchia a tudományok területén, a 
szellemek becstelensége, az Én koravénsége és a frázisok önkényuralma; anarchia az ipar 
területén és a tőke zsarnoksága; anarchia a politikában, és nagy rendőrségi prés az 
ellaposodó koponyák fölött.

Nem az anarchia, hanem az uralom kikiáltására van tehát szükség; az uralmat kell újra 
kivívnunk és törvényeit meglelnünk. A felelősséget kell újra megteremtenünk.”

Ez tehát még mindig az individualista Edgar Bauer; nézete azonban már nem légből 
kapott; kezdte kellemetlenül érezni magát, amikor látta, miféle híveket szerzett magának ez 
a tanítás; immár úgy kérdez, ahogyan Fichte kérdezte az ő Énjét: „Vajon mit akarok? Mit kell 
akarnom?” így egyszerre stirneri és már nem stirneri, ahogy Bauer „önmagunk feladása” és 
az „egyedül üdvözítő társadalomba vetett hit” ellen fordul, és hozzáfűzi: „Mi volna, ha az 
ember egyszer megordítaná a dolgot, a társadalomtól először egészen eltekintene, önma
gától létrehozna valamit, és aztán megnézné, hogy vajon a társadalom nem érezné-e sokkal 
jobban magát, ha tagjai nem teszik össze minden pillanatban a kezüket érte, ha egyáltalán 
nem sokat törődnek vele, viszont derék emberek'."

A jelentésváltozás, melyet Bauer az „uralom" szó esetében javasolt -  tehát önuralom, 
kétoldalú szövetség és felelősség nem valósult meg. Sokkal inkább ez az értelem is 
rárakódott az anarchia szóra, úgyhogy ma már nem szabad csodálkozni azon, ha a 
legheterogénebb elemek, akik csak lazán, egy sokjelentőségű, alig körülírható szó által 
tartoznak össze, egymásra találnak anarchistaként.

Proudhon bizonyára mindenben egyetértett volna Edgar Bauerral ebben az utolsó sza
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kaszban, noha ő nem mondott le az anarchia szó használatáról. Ő sohasem volt „anarchis
ta”, mint Wilhelm Marr és követői; az anarchia szó alatt sohasem értette minden kötelék 
feloldását, a neuraszténiás szenzualizmus sivárságát.

Proudhon attól a pillanattól kezdve használja a szót, amikor megszilárdul elméleti és 
harcos álláspontja a társadalmi anarchiával (a felfordulással) szemben, illetve a politikai 
anarchia (a kormányzó hatalom helyett a társadalmi szerződés révén fennálló rend) mellett. 
Ezt a fajta anarchiát részletesen kifejti az Egy forradalmár vallomásai ban (1849) és az Idée 
générale de la Revolutionban (1851). Nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a szocializmusról 
és az anarchiáról alkotott elképzelése csak a társadalmi szerződés eszméjének továbbgon
dolása, amikor is ennek első és legjelentősebb képviselőjeként aXVII. század egy protestáns 
harcosát, Pierre Jurieu-X* nevezi meg, akinek Bayle-lal vívott bosszantó harcairól és XIV. 
Lajos ellen folytatott nagyszerű harcáról könnyű tájékozódni, jóllehet eddig semmit nem 
tudtam kideríteni az elméletben és a társadalomfilozófiában betöltött szerepéről. Proudhon 
ezzel szemben ugyanott igen hevesen támadja Rousseau-t, a társadalmi szerződés eszmé
jének megújítóját, akinek -  joggal -  azt veti szemére, hogy eszméivel a népuralom és így a 
jakobinizmus vizeire hajózott. Illő, hogy a fiú szembeforduljon az apával, aki nem értette meg 
önmagát és az általa újra megtalált eszme horderejét, aki az eszmét meghamisította és 
megrontotta. Jurieu és a társadalmi szerződés Rousseau-t megelőző hirdetői mellett Prou
dhon megnevez még valakit, aki más nézőpontokból, nem az elvonatkoztatásból, hanem a 
történelemből kiindulva jutott ugyanazon eredményhez: Saint-SimonX**, aki arról beszélt, 
hogy az uralmi és feudális rendszer helyébe az adminisztratív és ipari rendszer fog lépni. 
Proudhon aztán tovább sorolja azokat, akiknek műveihez és tevékenységéhez a hatalom 
tagadása szolgált alapul: Morelly*** XVIII. századi francia utópista szocialista. Életéről 
keveset tudunk. A magántulajdon ellen, az egyenlősítő kommunizmus mellett érvelt; utópi
ájában nagy szerepet szánt a nevelésnek. A francia forradalom időszakában erősen hatott 
Babeufre és követőire. (1760) és -  noha ők maguk ennek nem voltak tudatában -  az enragék, 
a hebertisták és Babeuf.

Ő személy szerint csak egészen ritkán nevezi magát anarchistának. Mikor az anarchia 
fogalmát melléknévi formában használja, akkor nem anarchistát mond, hanem, ahogyan ez 
helyesebb, természetesebb és erőteljesebb, anarchikust (anarchique).

Egyébiránt soha nem ragaszkodott ehhez, vagy bármely más szóhoz; bármilyen mereven 
tartott is ki álláspontja mellett, bármilyen élesen támadta is minden ellenfelét, mégis mindig 
a nagy átalakítási mozgalom tagjának érezte magát, és soha nem alapított semmiféle szektát 
vagy pártot. Mint ahogy könyvei címében sem szerepel soha semmiféle -izmus, csupán a 
szóban forgó téma, és ahogy újságjai neve is mutatja: A nép, A nép hangja stb. Akárcsak

* Jurieu , Pierre (1637-1713): francia református teológus és polemikus; művei a dogmatika, ill. a 
történelem, a politika és az irodalom területén mozognak. Főműve: H isto ire  des D ogm es  (Amsterdam, 
1704-1705)

* * S a in t-S im on, Claude-Henri de Rowray, comte de, (1760-1825): francia utópikus szocialista 
filozófus. A jövő társadalmát a tudományon és a racionalitáson alapuló ipari rendnek látta, melyben a 
társadalom vezetése a termelő csoportok -  munkások, gyárosok, kereskedők, bankárok -  kezébe 
kerülne. Nem fogadta el a forradalom szükségességét.

* * * M ore lly : XVIII. századi francia utópista szocialista. Életéről keveset tudunk. A magántulajdon 
ellen, az egyenlősítő kommunizmus mellett érvelt; utópiájában nagy szerepet szánt a nevelésnek. A 
francia forradalom időszakában erősen hatott Babeufre és követőire.
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jó néhány más területen, itt sem jutottunk sokat előre; s rövidség és érthetőség érdekében 
nemigen tudjuk elkerülni az olyan szektásan hangzó kifejezéseket mint szocialista, szocia
lizmus, anarchizmus; viszont el akarjuk határozni azt, hogy soha nem kötjük magunkat egy 
bizonyos szóhoz, és hogy a tudálékos megszokottságokba újra és újra belevisszük a 
természet, a nép, a közösség és nem utolsósorban önmagunk hangját.

De már 1850-ben megjelent Bellegarigue lapja, ä L Anarchie, journal de l'Ordre, az 
Anarchia, a Rend lapja, amelyben -  bár csak két száma jelent meg -  dacosan és szépen 
kihangsúlyozódik a szó változatlan jelentése. A hatalom hiánya, amit ez idáig felfordulásnak 
neveztek, nos az az igazi és tulajdonképpeni rend: a szellem, az önkéntesség és a munkabeli 
együttműködés révén, a kormányzat hatalma helyett.

A szó most már nem vész el többé. 1858-ban Joseph Déjaque lapjában, a Le Libertaire- 
ben nyilvánosságra hozta az „anarchista utópiát", melyet ő „L'Humanisphére”-nek nevezett. 
A kifejezést azonban még mindig ritkán használják, és bár Bakunyinnak a fogságokról és 
Szibériából való visszatérése után (1863) jelentősen fokozódik az állam intézménye elleni 
harc, az „anarchia" szóval mégsem találkozunk túlságosan gyakran.

Ez csak akkor változik meg, amikor a hetvenes-nyolcvanas években az Internacionálé 
olaszországi és juravidéki szövetségében, főként Cafiero*, Malatesta, Kropotkin és Elisée 
Reclus közreműködésével -  szerintem a marxizmus hatása alatt -  kidolgozásra kerül a 
kommunista anarchizmus rendszere.

A szó aztán még egy utolsó jelentésszűkülésen ment keresztül. Ha az irányítás nélküli új 
rendet akaró anarchisták is már mindig csak a lázadó, a bujtogató és a fegyelmet nem ismerő 
embert látták, úgy ehhez, főleg a nyolcvanas és kilencvenes évek terrorista akcióinak 
köszönhetően, hozzájött még az is, hogy az anarchizmust a „tett propagandájával”, az 
anarchistát pedig a pokolgépes merénylővel azonosították. Nemcsak az ellenfelek szorgal
mazták és fogadták el ezt a jelentésváltozást, de így tett számos anarchista is; sőt vannak 
olyanok is, akik kizárólag az erőszakos tettek elkövetőit, illetve az erőszak hirdetőit hajlandók 
anarchistának tekinteni.

Másrészről az „individualista anarchisták” -  Benjamin Tucker és John Henry Mackay 
vezetésével, Proudhonra és Stirnerre támaszkodva -  megalapították az anarchizmus egy 
olyan rendszerét, amely szándéka szerint nemcsak a közhatalmat, de az egyéni erőszak 
minden formáját is kizárja, és azt hirdeti, hogy már az anarchiához elvezető útnak is 
anarchistának, azaz -  az ő felfogásuk szerint -  erőszakmentesnek kell lennie.

Korunk Rousseau-ja, Tolsztoj a racionalizmus és az érzelmi áhítat egy különös keveréké
nek megtestesítője, egészen más kiindulópontból jutott ugyanezen eredményre: elutasítani 
mindennemű hatalmat! Ő maga nem alkalmazza tanítására az anarchizmus szót, de több 
ízben kinyilvánította, hogy kedvére való, ha anarchistának nevezik.

A szó tehát -  jó néhány más szóhoz hasonlóan -  így változtatta eredeti jelentését 
természetes úton annak ellenkezőjére, és őrizte meg mégis a régi jelentését. Anarchizmus 
mint az erőszak elve -  anarchizmus mint az erőszakmentesség elve.

A kormányzó közhatalom helyébe lépő szabad szerződés és a társadalom eszméi -  ez 
egyesíti az újabb fejlődés különböző felfogásait, s ez olyan valami, aminek kevés köze van

* Cafiero, Carlo (1846-1892): olasz jogász, anarchista. Az I. Internacionálé olasz levelező titkára. 
1872-től Bakunyin híve, az olasz anarchista mozgalom egyik vezetője. Részt vett az 1874-es imolai és 
az 1877-es beneventói anarchista felkelésben. Olaszra fordította Marx Tőkéjének I. kötetét.
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-  ha van egyáltalán -  az etikai megítélésekhez. Hogy az egyén az adott esetben az erőszakos 
magatartás mellett határoz, avagy minden esetben lemond az erőszak alkalmazásáról, ez 
már egy olyan komoly döntés, amit muszáj ezekkel feltétlenül összekapcsolni.

És ekkor, miután kiderült, mennyire különbözőféleképpen járható körül a társadalom, 
szövetség, gazdasági szövetségek eme egyeztető fogalma, ekkor az egyén azt is komoly 
megfontolással fogja tisztázni a maga számára, hogy miként váljék belsőleg lehetségessé 
és megvalósíthatóvá a külső szabadság, azaz az önkéntes megkötöttség. Ettől a döntéstől 
fog az is függeni, hogy milyen külső szerveződést akarnak az állam nélküli társadalomban, 
és hogy miként tartják lehetségesnek eljövetelét és kialakulását.

Jegyze t

1 Itt alkalom van arra, hogy erőteljesen tiltakozzam a Zoccoli nevezetű arcátlan firkász ellen, aki azt 
képes állítani, hogy Kropotkin maga sem gondolta komolyan, amikor -  rendkívül találóan -  Proudhont 
az anarchizmus atyjának nevezte. E nyerészkedő tollnok teljességgel értéktelen könyvét Németország
ban is megpróbálják drága pénzért az emberekre sózni; mindenkit óva intünk a folytatásokban 
megjelenő A n a rch iá tó l; alkotójában nyoma sincs a szeretetnek a téma iránt, még a munka iránt sem, 
de legkevésbé a gondolkodás és a kritika iránt.

(Fordította: Papp Zoltán. A fordítás alapja: Gustav Landauer: Zur Geschichtes des Wartes 
„Anarchie”. In: Gustav Landauer: Enstaatlichtung. Westbevern, 1976. 5-19. o.)
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GUSTAV
LANDAUER

ES AZ ALLAMROL

Ha szemügyre vesszük azt a furán remegő, rángó, girbegurba, hóbortos vonalat, amely egy 
állam -  mondjuk a német birodalom -  határait jelöli rögtön feltűnik, hogy a gyerekessé vált 
vagy a gyerek szintjén megrekedt tervező e képződménye mindössze egyetlen valósághű 
vonást őriz: a tengerpartot. Magasabb álláspontról persze azt lehet erre mondani, hogy a 
tengerpart vonala is eléggé kusza és hóbortos, és a szellem, mely az államokat megterem
tette, éppen azért hasonlatos a teremtő természeti szellemhez, mert nem az ész munkálkodik 
benne, csupán a természet céltalan szükségszerűsége. Az ilyen beszéd valójában paphoz, 
szofistához vagy gyávához illenék. Mert tökéletesen figyelmen kívül hagyható, van-e célja a 
természetnek, avagy nincs. Az állam azonban nyilván olyan képződmény kíván lenni, amely 
az emberi közösség céljait szolgálja. Tudom, e megjegyzés körül a természetjog, az észjog 
és a történeti jogi iskola aszott, zörgő rémei kísértenek; sőt alkalmasint a darwinisták is 
szívesen jelentkeznének szólásra. De ezt a tudományos locsogást hagyjuk figyelmen kívül; 
máris túlszárnyaljuk, ha minden további nélkül elismerjük -  jobban mondva nem elismerjük, 
hanem téziseink alátámasztására kijelentjük -, hogy az emberi történelem és az államok 
keletkezése valójában vigasztalanul hasonlít a geológiai rétegződések és más természeti 
folyamatok alakulásához. Esetleges katasztrófákkal összekapcsolódva valóban számtalan 
apró tudattalan, változó, rugalmas alkalmazkodás és beletörődés felgyülemlése építette föl 
az államokat és formálta a történelmet. Az embert azonban mégis az jellemzi, hogy életét és 
másokkal való együttélését emlékezete és tudása, viszonyítása és gondolkodása, ösztönei 
tudatossága, szükségszerű s ezért hatalmas akarata alapján határozza meg. Az ember 
célokat tűz maga elé és használja a történetileg áthagyományozódott intézményeket és 
képződményeket, él a valóság adta lehetőségekkel, de nem úgy, hogy hagyja azokat a 
nehézségi erő hatására lomhán tovalendülni vagy a tehetetlenség foglyaivá válni, hanem 
úgy, ahogyan ő akarja.

Az állam képtelensége abban áll, hogy az állam, bár célszerű képződmény ugyan, de 
térbeli alakzat formáival és határaival bír.

Korunk emberének társas életében csupán egyetlen célszerű térképződmény van: a 
közösség és a közösség szervezete.

A közösség határairól beszélni teljesen értelmes dolog (ami persze pusztán a képtelen
séget zárja ki, egyedi esetben az értelmetlenséget és a célszerűtlenséget viszont nem): a 
közösség olyan lokalitást foglal magába, amely természetszerűleg ott szűnik meg, ahol épp 
megszűnik.

Az állam azonban éppenséggel nem kiterjedt területiség, mint ahogyan a közösség egy 
behatárolt lokalitás. Az embereket az államban nem az együttlakás egyesíti, hanem a 
történelem, a származás és a hatalom egymásba fonódott céljainak kusza sokasága.
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Azt, hogy az állam a törzsek vándorlása és letelepedése révén jött létre, már tudjuk. 
Megjelent egy nép, elfoglalt és ezáltal birtokba vett egy országot. Állam és ország egyet 
jelentett: az állam olyan területiség volt, amely betelepítésre, művelésre várt és védelemre 
szorult. Ez volt a törzs, az atyák országa, a haza. A megművelt föld, az emberek, akik együtt 
éltek rajta és az intézmények, melyeket maguknak hoztak létre: e hármasság egyet jelentett, 
az intézmények és a törvények pedig összefonódtak az ősökkel és az emberek megbünte
tésével. A földben gyökereztek, és mégis, mint mennyei felleg lebegtek a nép fölött, a hegyek 
szellemeként. Ez volt az igazi szentháromság: Atyaisten a föld, rajta gyermeke, az Emberfia, 
s fölötte a Szentlélek.

Manapság viszont nem létezik többé a törzsi állam és nincs haza, csupán a szentté avatott 
szellemnélküliség. Korunk szelleme, nyelve és művészete nem az állam fölött lebeg; az a 
valóság, amelynek talaján e képződmények létrejöttek, olyan valóság és olyan nép, amely
nek még el kell jönnie. Ki kell bogoznunk az állam nevű csomót, szét kell választanunk, szét 
kell szakítanunk dolgokat, rombolnunk kell. A szellem közössége nem kötött területiséghez, 
ám ha néha mégis, akkor sem az államhoz. A németség nem egy olyan törzs együttélése, 
összezártsága, amelynek még a vérében van a hontalanságnak, a vándorlásnak és a föld 
megművelésének az emléke, nem harcra kész hódítók carréja, amely letelepedik a legyőzött 
nép közé, és az ország külső védelmére szünet nélkül állig fegyverben áll. (Mindezen dolgok 
felelevenítése és ébrentartása szemenszedett hazugság és történeti balgaság.) A németség 
szellem, összekötő tulajdonság, nyelv. Ha valóban a nyelvi szellem és a németség volna az 
úgynevezett német állam vagy német birodalom alapja, akkor az állam háborúi összefüg
gésben volnának mondjuk azzal a háborúval, melyet Lessing vívott Corneille-jel, a német 
birodalom belső intézményei pedig rokonságot mutatnának fel Goethe verseinek ritmusával 
és szellemével. De ebben még a gimnáziumi tanítók is aligha hisznek.

Jelentékeny dolog volna, ha elérnénk, hogy az emberi szellem a közügyekben éppúgy 
megtisztulna a babonától, mint ahogyan atudás és erkölcs magánügyeiben némely (nagyon 
kevés) embert a bölcsek több évszázados munkája megszabadított tőle. Ezért nem győzzük 
elégszer hagnsúlyozni: az állam nem ország. Az ország föld, semmi egyéb; ennek másik, 
átvitt és hazug jelentése csak akkor keletkezett és vált hitté, amikor az uralkodók többé már 
nem voltak uralkodók, azonban még továbbra is azok akartak lenni. A föld a gazdákra, a 
házépítőkre, a benne lakókra, a telekkönyvi egyesületekre (ha ilyenek lennének; a telekkönyv 
kedvéért azonban az embernek nincs szüksége a szuverén államra), valamint a közössé
gekre tartozik. Mindezen egyedi dolgok abban egyesülnek, amit jó németséggel hivatalnak 
nevezünk. A hivatal vagy hivatali körzet nem más, mint közösségi szervezet. Az állam nem 
az ország védelméért van: sokkal inkább megfordítva, azért kell hébe-hóba az országot és 
az otthon melegét megvédeni, mert léteznek államok.

Közeledünk ahhoz a felismeréshez, mi is voltaképpen az állam. Az állam rögeszme, avagy 
ábránd. Ezzel nem mondtunk semmi rosszat; a rögeszme és ábránd mindaz, amije meg
marad az embernek a zabáláson, vedelésen, üzekedésen túl, de a rögeszme belekerült 
étkezésünkbe, ivásunkba és szerelmünkbe is. Nemcsak minden cél, minden eszmény, 
hanem az élet és a világ értelmébe vetett hit is rögeszme: de rögeszme minden lobogó is, 
amely alá emberek sereglenek; minden, az embereket veszélybe hívó dobszó, minden 
szövetség, amely egyesíti az embereket, és az egyedek összességét új képződménnyé, 
organizmussá alakítja át. A rögeszme a legtöbb, amivel az ember bír, az ember legfőbb 
tulajdona; mindig tartalmaz valamit a szeretetből; a szeretet szellem, és a szellem szeretet: 
és a szeretet meg a szellem rögeszme. No, de ne higgyük azt, hogy az állam egy olyan ódon
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rögeszme, amelyet sutba kell dobni, meg kell újítani vagy valamivel pótolni kell. Nincs 
tiszteletre méltóbb dolog a régi rögeszménél, még ha elmúlóban van is vagy az utunkban 
áll is; nincs hatalmasabb a régi rögeszménél, amely még elevenen él és nemzedékről 
nemzedékre széli; és minden új, zavaros, túlzó és bizonytalan rögeszmében van valami 
visszataszító, mint a fiatal kutyában vagy az újborban. Az állam nem egy ilyen régi, ám nem 
is afféle furamód profán új rögeszme. Az állam soha nem volt új, és nem is válhat szentté 
sohasem. Az állam gyalázatos, de merőben más értelemben az, mint Voltaire-nél. Létezik 
viszont valódi és hamis rögeszme. Van eleven és szükségszerű, gyártott és az emberekre 
ráerőszakolt rögeszme. Az igazi rögeszme az egyén belsejében lakozik, míg a többi 
emberben a külső alakzat teremti meg a rögeszme hasonlóságát. Az igazi rögeszme 
összekötő tulajdonság. A szeretet az emberben lakozó készség és valóság; a szeretet 
alapította meg a családot; a szeretet és dionüszoszi odaadása teremtette meg a tragédiát 
és az istenképeket; és ekképpen a kereszténységnek még a középkorban eleven lényegét 
is a szeretet és az embereket összetartó, a mindent összetartó szellem jelentette. És 
ugyancsak ilyen volna a nemzet nyelvi egyesülése, ha azt az állam nem szorongatná és 
korlátozná. Ily módon a zsidó faj mindennek dacára államalkotó; és így van ez mindenütt, 
ahol valamiféle valóság -  klíma, vérségi összetartozás, vagy történelem vagy összeková
csoló szükség -  valahol a lelkekben egyenlőséget, személyekből szövetséget, nem jogi, 
hanem szellemi személyt, magasabb rendű organizmust hozott létre. Ilyen volt atörzsi állam, 
amelyről ejtettünk már szót; és ilyen a városköztársaság. De az állam nem ilyen. Nem él a 
hozzá tartozók szívében és lelkében. Az állam sohasem vált egyéni tulajdonsággá, igazság
gá, igazi rögeszmévé. Hiába próbálkozott a középkor vége óta, a hanyatló városköztársa
ságok, törzsszövetségek, céhek, vallásos egyesülések, faluközösségek, alapítványok és 
testületek nyomába lépni. Az igazi rögeszme mindenbe beleviszi a szellemet, amivel csak 
érintkezésbe kerül; a régi városokat, házakat, a holt használati tárgyakat formával és 
szépséggel ajándékozta meg, mindent meghagyott hidegnek és holtnak, vagy mindent 
hideggé és holttá tett. A halott dolgoknál a forma szükségszerűen összefügg a szabadság 
látszatával; az a forma, amelyben eleven lények szövetségre lépnek, magasabb organiz
mussá egyesülnek, szükségszerűen párosul az önkéntesség érzésével. Az állam formája 
és formátlansága azonban kényszer és erőszak.

Az állam azért hamis rögeszme, mert olyan célokat kapcsol a lokalitáshoz, a territórium
hoz, valamely területi egységhez, amelyek nemhogy a területiség révén, de egyáltalán 
nincsenek egymással összekötve, és amelyek csak kis körben vagy átfogó, önmagukban 
is fennálló szervezetekben érhetők el. Az állam -  bár nem nemzetállam -  ezért kénytelen újra 
meg újra -  mintegy hazugságköpenybe -  burkolózni a nemzet csodálatos, igazi rögeszmé
jébe. Ily módon azonban a helyzet csak romlik, mivel ebből iszonyatos, mocskos nemzeti 
harcok támadnak az államon belül, holott az ügyeket minden nemzetnek önmagának (azaz 
nyelvi egyesülésének) kell megoldania. Az állam háborúit hazug módon motiválják nemzeti 
túlfűtöttséggel: valójában soha nem viseltek még háborút nyelvek és szokások miatt. A 
nemzeti lét eléggé igaz, eléggé szereteten nyugvó szövetség és szellem; nincs szüksége az 
államra, hogy célként lakozzék az emberekben, és a szépség megalkotására késztesse ókét. 
Az egyéb, még államba zárt célok csak akkor szabadulnak föl és hoznak létre emberi 
egyesüléseket, ha a rögeszme igazán és alaposan átitatja, átszellemíti és eltölti őket. Ha az 
emberek hasznos munkára irányuló szövetkezése szeretetté válik, mégpedig az egyenlők, 
az ügy szeretetévé -  végtére is az emberek egymás közötti kapcsolataik szempontjából a 
Mindenkivel szembeni igazságosság fontosabb, mint a Néhány ember iránti szeretet -, és
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ha ezután a közösségekben és szövetségekben Mindenki kívánsága és szelleme szerint 
járulhat a kultúra asztalához, akkor megszűnik az állam, kivéve az állambarátok egyesületét, 
akik szívbéli ostobasággal államosdit játszanak maguk között úgy, ahogyan ma skátot 
játszanak, de közben Másokat nem zaklathatnak.

Mivel az emberek számára az összekötő szellem, a csoportszellem és az össz-szellem, 
a magátólértetődőség dolgaiban a kölcsönös megértés, az önállóságot igénylő dolgokban 
a szabadság és a karakter szelleme elkallódott, vagy ez a szellem legalábbis elszomorodott, 
az embereket más módon kell irányítani, vezérelni és kordában tartani: a szellemet szellem
nélküliséggel vagy állammal pótolták. Az állam, vagyis a törvényekhez kötött és az erőszak 
fegyverével fölszerelt bürokrácia a végső instancia mindazon emberi ügyekben, melyekre 
érvényessége mindenkor kiterjed, hatalmának mértékét pedig a már-már divatnak nevezhető 
eszeveszett érdeklődés és ernyedt közöny váltakozása határozza meg. Nem létezik az 
egyéni és a csoportéletnek olyan területe, amelyet államilag már ne szabályoztak volna, 
holott a különböző korokban mindig voltak olyan területek, amelyek éppenséggel függetle
nek az államtól. Az állam korábban a dohányzásra meg a kávézásra irányította a figyelmét, 
a házasságkötésekkel ellenben nem törődött; manapság ehelyett illemhelyet létesített, az 
egyéb élvezeteket viszont szabadjára engedi. Nem bocsátkozhatom a részletekbe, meg 
kívánom őrizni nyugalmamat is, és nem akarom tovább ecsetelni a gonosztetteket. Pusztán 
néhány tézist állítok fel.

Először: nem célravezető és nem is kivihető a legkülönfélébb célok állami központi 
hatalommal történő szabályozása. Minden célnak szüksége van a maga különálló célegye
sületére, és ahol a célok találkoznak, ott célszervezetek szükségesek, ahol pedig a célok 
keresztezik egymást, ott választott bíróságok szükségeltetnek. Másodszor: a kultúrát gátolja 
s veszélyezteti az, hogy az állam nemcsak arra irányul -  holott egyedül arra kellene irányulnia 
-, hogy elérje az egyesült emberek céljait, hanem arra is, hogy öncél legyen. Öncél csakis 
az igazi és a nemes rögeszme lehet. Az emberek az államban egy láthatatlan és szent 
hatalmat tisztelnek, amelynek alávetik magukat. Az embereknek tisztelniük kell a láthatatlan 
és szent hatalmat, be kell hódolniuk: az élet minden célján túl lennie kell valamiféle értelem
nek, megszentelődésnek, rögeszmének. Valaminek, amiért élnek, részt vállalnak a közös 
életben. Az állam viszont, mihelyst megfosztják a céloktól, amelyeket nem tud elérni és 
mindent csak elront, nagy semmivé, tökéletes Semmivé válik. Kiderül tehát, hogy az állam 
az emberekért van, de mégsem tud segíteni rajtuk; az emberek pedig az államért vannak, 
de az állam semmit sem jelenthet nekik. Nem leljük meg a Sötétet és Lehengerlőt, ami 
nekünk, nekünk Mindnyájunknak közösen jelenthet Valamit; nem leljük az élet és a világ 
értelmét; keresők vagyunk. Azt azonban megtalálhatjuk, ami segíthet és szolgálhat az 
élethez: célszerű emberi egyesülést haszonért és kultúráért. Ki tudja, vajon nem jelenik-e 
meg ismét az új emberi kultúrában az élet rejtélye és a nagy, magával ragadó rögeszme, ha 
végre erősen és határozottan megragadjuk az élet céljait, amelyek voltaképpen teljesen 
tisztán hevernek előttünk. Lehetséges-e ez vagy sem: az állam mindenesetre tökéletlen a 
földi dolgok számára, a mennyei vágyakozás szempontjából pedig Semmi.

(Fordította: Horváth Géza. A fordítás alapja: Gustav Landauer: Vom Wahn und vom Staat.So- 
zialist, 1910. 90-93. o. In: Gustav Landauer: Enstaatlichung. Westbevern. 1976. 26-31.0.)
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LEV
TOLSZTOJ AZ ÚJKOR VÉGE

(Részlet)

„Az emberre még sohase várt ennyi munka. Korunk a forradalom kora, a szó 
egészen szoros értelmében -  de nem az anyagi, hanem a morális forradalom 
kora. A szociális rend és az emberi tökéletesség magasabb foka van kialaku
lóban."

Charting

„És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.”
János E va n g é liu m a  8, 32.

A korszak és a korszak vége az evangélium nyelvén nem valamilyen század elejét vagy 
végét jelenti, hanem világszemlélet, hit, az emberi közösség bizonyos fajtájának végét -  és 
más világszemlélet, más hit és az emberi közösség más fajtájának kezdetét. Az evangélium 
azt mondja, hogy egyik korszakból a másikba való átmenet idején a válság egész sereg jele 
nyilatkozik meg: árulás, hazugság, kegyetlenség, nagy háborúk és a törvénytelenség 
következtében a szeretet megfagy.

E szavakat nem magyarázom természetfölötti jóslatként, hanem úgy, hogy azok az 
igazságot tárják fel. Ha az emberek által előbb gyakorlott életrendet és hitet valami új váltja 
fel, ha az elaggott elhull és helyébe új lép, akkor okvetlenül a nagy megrázkódtatások egész 
sora jelentkezik, kegyetlenség, árulás, hazugság, atörvénytelenségnek minden faja és neme 
és a törvénytelen állapotban a szeretetnek meg kell fagyni, annak a szeretetnek, amely az 
emberi közösség legkevésbé elengedhető tényezője és alapja.

Azt hiszem, hogy a keresztény népek élete ma, éppen ma, végső határhoz érkezett: a 
pusztuló régi és a kezdődő új korszakot elválasztó határhoz. Azt hiszem ma, éppen ma 
kezdődött el a nagy átalakulás válsága, amely a keresztény világban már kétezer éve 
készülődik, a válság, amely nem más, mint hogy a hatalom és a szolgaság szellemén 
nyugvó, meghamisított kereszténység helyébe az értelmes emberi lénynek járó, valódi 
szabadságon és egyenlőségen nyugvó valódi kereszténység lépjen. Külső jelét az osztályok 
és népek között viselt szenvedélyes harcokban látom, a gazdagok rideg keményszívűségé- 
ben, a szegények kétségbeesésében és keserűségében; az államoknak értelmetlen, őrült 
és egyre növekvő fegyverkezésében egymás ellen; az utópista, visszataszító, erőszakos 
szellemükben, elrémítő lelkiismeretlenségükben, világmegváltó eszmék elterjedésében; a 
fölösleges, ostoba, naplopó hajszálhasogatásban és böngészésben, amit tudománynak 
neveznek s amelyről azt hazudjék, hogy a legfontosabb szellemi tevékenység; a művészet 
elszomorító mértéktelenségében és romlottságában, kivétel nélkül a művészet minden 
ágában; legelsősorban azonban abban, hogy a vezető emberekben a vallásnak egyetlen 
szikrája sem él, sőt éppen ezek a vallás törvényeit tudatosan megtagadják; e helyett azt
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vallják, hogy józan és okos dolog, ha az erősek a gyengéket elnyomkák; így aztán az életben 
szemernyi értelem sem marad.

Arra a kérdésre, hogy a keresztény népek miképpen kerültek abba a helyzetbe, amelyben 
ma vannak, a válasz: az előzmények igen régi időkre nyúlnak vissza. Az előzményeket ott 
kell keltezni, ahol a kereszténységet államvallássá tették. Az állam, amelynek alapja a 
hatalom és az erőszak, amelynek életformája és létfeltétele, különösképpen a törvényeknek, 
az egyházi törvényeknek is való vak engedelmesség, az állam, amely büntetés, megtorlás, 
hadsereg, háború nélkül nem állhat fenn, az állam, amely uralkodói székébe az erőszakot 
és a gazdagságot helyezi: ez az állam, ez a berendezkedési forma az, amely a keresz
ténységet felszívta -  azt a kereszténységet, amely minden ember teljes egyenlőségét és 
szabadságát hirdeti, amely Isten parancsát mindennemű emberi törvény fölé helyezi, amely 
nemcsak minden erőszakot, minden megtorlást, minden háborút megtagad, hanem ezen 
felül azt is követeli, hogy az ember szeresse ellenségét, amely nemcsak az erőszak és a 
gazdagság trónra helyezését nem viseli el, hanem királyának éppen a türelmet és a 
szegénységet tekinti -  ezt a kereszténységet a pogány államfő természetesen nem igazi, 
hanem meghamisított alakjában magára vette, olyan meghamisított alakjában, amely mellett 
a pogányság nyugodtan tenyészhetett. S a fejedelmek, mivel tanácsadóikkal együtt a 
kereszténység lényegét legnagyobbrészt egyáltalán nem értik meg, tökéletes jóhiszemű
séggel felháborodnak az embereken, akik az igazi kereszténységet vallják és hirdetik, sőt 
ezek az uralkodók az embereket a legjobb lelkiismerettel elítélik, száműzik és megtiltják 
nekik, hogy a kereszténységet valódi értelmében vallhassák. A papság rendelkezést bocsát 
ki, amelyben megtiltja az evangélium olvasását és a magyarázat kizárólagos jogát önmagá
nak tartja fenn, agyafúrt álnokságot eszei ki az állam és az egyház egybekapcsolásáról, 
fényűző és szédítő szertartásokat vezet be, amelyek a népet elkápráztatják. Az emberek 
többsége századokon át úgy él, hogy kereszténynek tartja magát, mialatt a valódi keresz
ténység századrészéről halvány sejtelme sincs.

De ha az állam tekintélye még oly nagy volt is, ha diadala még oly soká tartott volt és ha 
a kereszténység mégoly kegyetlen elnyomatás alatt szenvedett is -  az egyszer kimondott 
igazság, amely az ember belső lényét kinyilatkoztatta, mert ez a kereszténység lényege, 
semmi más -, nem maradhatott rejtve és nem veszhetett el. Ez az állapot minél tovább tartott, 
a türelem és a szeretet keresztény tanítása és az erőszak és a hatalom állama között levő 
különbségnek annál inkább ki kellett tűnni.

Legyen az a világ legnagyobb gátja, egyetlen kis forrás élő vizét az se tudja feltartóztatni. 
A víznek utat kell törnie és utat tör, akár a gáton át, akár a gát mellett, akár a gát alatt. Az 
egész csupán idő kérdése. Az államhatalom alá rejtett kereszténységre vonatkozóan a 
helyzet ugyanez. Az állam az élő vizet sokáig feltartóztatta, de az idő elkövetkezett, a 
kereszténység a gátat áttöri és a romokat magával rántja.

A  VÁLSÁG OKA

A válságos átalakulás oka ma is, mint minden elmúlt és minden jövő forradalom oka, vallásos 
természetű.

Az ember megszokta, hogy valláson a látható világ fölé elgondolt, bizonyos rejtelmes 
képzeteket értsen, vagy talán sajátos szokásokat, kultuszt, amely az emberben az erőket 
ébren tartja, gondolatokat, amelyek az embert megvigasztalják, bátorítják, esetleg a világ
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keletkezésére vonatkozó magyarázatokat, erkölcsi életelveket, amelyeket isteni parancs 
szentesített. Az igazi vallás azonban mindenekelőtt nem más, mint a legmagasabb, minden 
élő emberben közös és egyenlő törvény megnyilatkozása.

A kereszténység előtt a különböző népeknél magasabb, az egész emberiségre kiterjedő 
vallásos törvény élt. Ez a törvény azt hirdette, hogy az embernek, ha boldog akar lenni, nem 
szabad önmagáért élni, hanem az egész emberiségért, ez a kölcsönös szolgálat törvénye, 
amit Lao-ce, Kungfu-ce, Ézsaiás, Buddha és a stoa hirdetett. Voltak, akik ezt az igazságot 
megértették és a törvény nagy és jó hatását felismerték. A fennálló életrend azonban, 
amelynek alapja nem a kölcsönös szolgálat, hanem a hatalom volt, minden berendezkedést 
annyira át- és áthatott, hogyha néhányan a kölcsönös szolgálat törvényének jó hatását 
felismerték is, továbbra is az erőszak törvénye alatt éltek. Ez utóbbit a fenyegetés és 
megtorlás szükségességével igazolták. Számukra úgy tűnt, hogy a rossz megfenyegetése 
és megtorlása nélkül a rosszal közösségben élni lehetetlen. A társadalom egy része a rend 
fenntartásának és az embereknek a törvény szavával való megjavításának feladatát vállalta, 
vagyis a hatalmat és az erőszakot alkalmazta. Ezek parancsoltak, a többiek engedelmes
kedtek. A parancsolók azonban éppen a hatalom gyakorlása következtében megromlottak, 
s ez nem is történhetett másként. Mivel pedig megromlottak, nemhogy a többi embert nem 
javították meg, hanem saját romlottságukkal mindenkit megfertőztek. Az engedelmeskedő- 
ket viszont a hatalom és az erőszak, a hatalmasok utánzása és a szolgai meghódolás 
rontotta meg. Ezerkilencszáz évvel ezelőtt aztán megjelent a kereszténység. A keresz
ténység a kölcsönös szolgálat törvényét újult erővel megszilárdította és azokat az okokat, 
amiért a törvényt nem lehetett beteljesíteni, feltárta.

A keresztény tanítás világossággal kimondta, hogy ennek oka a törvény hamis értelme
zése volt, amely hitt az erőszakos megtorlás szükségességében. Kijelentette, hogy: ez pedig 
törvénytelen. A megtorlás minden feltétel nélkül rossz. Különböző oldalakról megmutatta, 
hogy az emberiség legnagyobb nyavalyája miképpen származik éppen az erőszakos 
hatalom gyakorlásából, amelyet általában a másik emberen végrehajtott megtorlás ürügye 
alatt űznek. A keresztény tanítás a megtorlásnak nemcsak igazságtalan, hanem káros voltát 
is bebizonyította. Kifejtette, hogy az erőszakos hatalom nyomása alól való megszabadulás 
egyetlen módja, ha azt az ember türelemmel és ellenállás nélkül elviseli. „Megmondatott a 
régieknek: szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne álljatok 
ellene a rossznak; ha valaki megüti jobb arcodat, tartsd oda neki a balt.”

A tanítás azt mondja: ha az ember más ember bírájaként, aki erőszakot alkalmazott, ismét 
erőszakot alkalmaz, akkor nincs többé megállás, mert akkor az erőszakot folytatólagosan 
alkalmazni fogják. Az erőszak megszüntetéséhez szükséges, hogy egyetlen ember se 
alkalmazzon többé erőszakot semmiféle körülmények között, de legkevésbé a szokásos 
megtorlás ürügye alatt.

Ez a tanítás azt az egyszerű és magától értetődő igazságot erősíti meg, hogy a rosszat 
nem lehet rosszal elpusztítani. Az erőszak gonoszságának csökkentésére az egyetlen 
módszer, ha mindennemű erőszaktól tartózkodunk.

A szavak világosak és határozottak. A megtorlás igazságosságáról szóló hamis eszme, 
amely az emberi élet feltételeinek egyik legfontosabbja lett, olyan mély gyökeret vert és a 
keresztény tanítás felől oly sok ember volt tudatlanságban, vagy pedig oly sokan ismerték 
azt meghamisított alakjában, hogy azok a népek, amelyek a kereszténységet felvették, az 
erőszak alkalmazását tovább folytatták. Az emberiség vezetői a keresztény világban azt 
hirdették, hogy a kölcsönös szolgálat tanítását a lázadás tilalma nélkül is föl lehet venni: nem
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látták, hogy az egész tanításnak ez a kulcsa. A kölcsönös segítség törvényét a lázadás tilalma 
nélkül elfogadni éppen olyan, mint alapépítmény nélkül kupolát emelni.

A keresztények, akik azt hiszik, hogy a lázadás tilalma nélkül életüket be tudják rendezni 
és olyan életet tudnak élni, amely a pogányokénál különb, nemcsak folytatják azt, amit a 
nem keresztény népek tettek, hanem ennél sokkal rosszabbat követnek el: egyre jobban és 
jobban eltávolodnak a keresztény élettől. A kereszténység lényege éppen azért, mert 
tökéletlenül vették fel, egyre jobban elrejtőzött. A keresztény népek végtére is eljutottak abba 
a helyzetbe, amelyben ma vannak, hogy egymással ellenséges hadseregekké züllöttek, 
amelyben minden erejüket az egymás elleni fegyverkezésre fordítják és bármely pillanatban 
készek egymást szétmarcangolni. Igen, addig züllöttek, hogy nemcsak egymás ellen fegy
verkeznek, hanem egymás ellen olyan nem keresztény népeket is fölfegyvereznek, amelyek 
gyűlölik a keresztény népeket és fellázadnak ellenük. így jutottak a keresztény népek odáig, 
hogy életükkel nemcsak a kereszténységet, hanem minden magasabb törvényt is tökélete
sen megtagadtak.

A kölcsönös segítségnek és a lázadás tilalmának legfelsőbb törvényei feledésbe merültek 
-  ez a mai válságos átalakulás okai közül a legfontosabb.

A LÁZADÁS TILALMA

De az, hogy a keresztény tanítás a rossznak rosszal való megtorlását és bosszúját értelmet
lennek és kártékonynak mondja, mert a rosszat csak növeli, nem elég. Azt is megmutatta, 
hogy a rossz ellen való erőszakos lázadás tilalma, az erőszaknak harc és ellenállás nélküli 
elviselése a szabadság elérésének egyetlen módja. A szabadság pedig az, amire az ember 
született. A kereszténység megmutatta, ha az ember fölveszi a harcot az erőszakkal, 
önmagát fosztja meg szabadságától. Mert ha önmagát feljogosítva érzi az erőszakos tettre, 
ezzel elismeri másnak az ő ellene elkövetendő erőszak jogát is. Az erőszak, amely ellen 
küzd, őt is legyőzheti. De ha győz is, mivel a külső harc területére lépett, mindig abban a 
veszélyben forog, hogy elkövetkezik az idő, amikor egyszer csak alul marad.

Csak az az ember lehet szabad, aki céljául a legmagasabb, az egész emberiséggel 
azonos és közös törvény betöltését tűzi ki. Ennek teljesítése elé akadály nem is gördülhet. 
A keresztény tanítás megmutatta, hogy az erzőszak csökkentésének és a tökéletes szabad
ság elérésének egyetlen módja ez: az ember adja meg magát és harc nélkül viseljen el 
minden erőszakot, bármilyen legyen az.

A kereszténység természetesen az ember szabadságát hirdeti olyan magától értetődő 
előfeltételek alatt, hogy az ember egész jelentőségükben megtartja a legmagasabb törvé
nyeket.

Aki ezt egész súlyában megérti és a törvényt megfogadja, az felszabadult. Az emberi 
erőszakot megadással elviselik, de az embereknek nem engedelmeskednek olyan dolgok
ban, amelyek ellentmondanak a legmagasabb törvényeknek. így éltek az első keresztények, 
mert kevesen voltak és pogányok között laktak. A kormányzatnak olyan dolgokban megta
gadták az engedelmességet, amelyek a legmagasabb törvénynek, amit Isten törvényének 
neveztek, ellentmondottak. Üldözték őket és kivégezték őket, de az embernek nem enge
delmeskedtek és szabadok voltak.

Amikor azonban egész népek, amelyek addig az erőszakra alapított és erőszakkal 
fenntartott állam rendjében éltek, a külsőséges megkeresztelkedés révén keresztények
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lettek, teljesen megváltozott a kereszténység magatartása a hatalommal szemben. A kor
mányzat a neki behódolt papságon keresztül azt kezdte hirdetni, hogy az erőszak és a 
gyilkosság megengedett, ha az igazság nevében való megtorlás, sőt ezzel az ember a 
szegényeken és elnyomottakon segít. A kormányzat az alattvalókkal a hűségesküt is 
letétette. Az ember nemsokára szégyennek kezdte tartani, ha az erőszakot harc nélkül kellett 
elviselnie; legszentebb kötelességének érezte, hogy magát a kormányhatalom alá vesse, 
így lett belőle szolga. És mivel ebben a szellemben nevelkedett, szolgaságát nem szégyellte, 
hanem kormányzatának hatalmára olyan büszke lett, mint amilyen büszke csak olyan szolga 
lehet, aki henceg urának nagyságával.

A kereszténységnek ehhez az eltorzulásához az újabb időkben más hazugság is került s 
ez a keresztény népeken a szolgák bilincsét még szorosabbra vonta. Ez a hazugság az, 
hogy agyafúrt választási rendszer segítségével és a kormányzat embereinek kiküldésével a 
népeket rábeszélte, s a nép megválasztott valakit, aki a népet majd a kormányzatban 
képviseli, s általa a nép maga is a kormányzat részesévé válik. így aztán, úgymond, az, aki 
a kormányzatnak engedelmeskedik, önmagának engedelmeskedik, s így tulajdonképpen 
szabad. A csalás elméletileg is, gyakorlatilag is eléggé átlátszó -  gondolná az ember. Hiszen 
akár a népképviseleti rendszerben, akár az általános választójoggal a nép saját akaratát nem 
tudja kifejezésre juttatni. Nem tudja először is azért, mert sok milliónyi népnek általános és 
közös akarata egyáltalában nincsen, de nem is lehet; másodszor pedig, mert ha ilyen közös 
akarat lenne is, azt soha szavazattöbbséggel érvényre juttatni nem lehet.

Arról egyáltalában nem is kívánok beszélni, hogy a nép által választott képviselők, akik a 
kormányzatban részt vesznek, rendelkezéseiket nem a nép javára tekintettel hozzák és a 
népet nem a választók szellemében kormányozzák. A képviselőket csaknem kizárólag az a 
szempont vezeti, hogy megtartsák hatalmukat a pártok küzdelmében. Minderről nem kívá
nok beszélni. De nem kívánok beszélni arról a veszedelmes hatásról sem, amelyet ez a 
csalás hazugságaival, a nép elbukásával, vagy megvásárolhatóságával idéz. A csalás 
különösen azért veszedelmes, mert a népet elégedetté teszi a szolgasággal. Mindenki, aki 
ebbe beugrik, azon az elégedettség is erőt vesz. Azok, akik felülnek a csalásnak és azt 
képzelik: ha a kormányzatnak engedelmeskednek, önmaguknak engedelmeskednek, so
hasem fognak már az emberi hatalmi szónak ellenállni tudni. Még akkor sem, ha az 
személyes ízlésükkel vagy érdekükkel vagy vágyaikkal vagy akár a legmagasabb szellemi 
törvénnyel és lelkiismeretükkel ellenkezik. Ha a látszat szerint a nép önkormányzattal 
rendelkezik is, a kormányzat tettei és intézkedései éppoly kevéssé a nép akaratából történ
nek, mintha az állam rendjébe önkényuralom lenne. Az ember olyan börtönbe zárt fogolyhoz 
hasonlít, aki azt hiszi, hogy szabad, mert jogában áll a börtönőrök választásánál leadni 
szavazatát.

Az önkényuralommal kormányzott Dahomey állam alattvalója tökéletesen szabad lehet, 
ha az állam erőszakoskodásának, amelyet nem fogad el, magát önként alávet; az alkotmá
nyos állam alattvalója viszont mindig szolga, mert abban a hiszemben él, hogy a kormány
zásban részt vesz, vagy bármikor, amikor akar, részt vehetne, mert az ellene elkövetett 
erőszak törvényességét elismeri és az erőszaknak minden intézkedését elfogadja.

Az alkotmányos államban az emberek azt képzelik, hogy szabadok, s éppen e hit 
következtében vesztik el még halvány sejtelmét is annak, hogy mi a szabadság. A nép azt 
hiszi, hogy önmagát felszabadította, közben a kormányzattal szemben egyre szolgaibb és 
szolgaibb lesz. A népek folytonosan növekvő szolgaságát semmi sem igazolja inkább, mint
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az álszocialisztikus elméletek sikere és térhódítása, vagyis: a népek a szolgaságban egyre 
mélyebben merülnek el.

Az általános fegyverkezés és a háború mellett a meghamisított kereszténység szellemé
ben élő népeknél a szabadság elvesztésének fő oka az volt, hogy megszegte a lázadás 
tilalmát.

KÜLSŐ OKOK

A kereszténység tanítása: lázadni tilos. Ez a tanítás veszett el a keresztény népek között, s 
ez volt az ok, amiért a népek egymás ellenségei lettek: ez volt az irtózatos zavarok és az 
egyre növekvő szolgaság oka. Az emberiség azonban elkezdte elviselhetetlennek tartani a 
szolgaság terhét. Ez a ma kezdődő és fenyegető nagy forrongás legmélyebb és legáltalá
nosabb eredete. A korban nyugvó és közvetlen két ok, amely miatt a válság éppen ma tör 
ki, először, a keresztény világ népei szüntelenül növekvő katonai fegyverkezés őrületébe 
estek; másodszor, a dolgozó népnek napról napra kínosabb ínségben kell élnie. A népet 
ugyanis törvényes és természetes jogától, hogy a földet megművelhesse, megrabolták.

Ez a két ok megvan minden keresztény népnél, de az oroszság történeti életfeltételeinél 
fogva a nép ezeket a többieknél közvetlenebbül éli. A válságnak éppen ma kellett kitörnie, 
nemcsak azért, mert kormányzata ebbe az eszeveszett háborúba beugratta *, hanem azért 
is, mert az orosz nép a hatalommal szemben mindig más magatartást tanúsított, mint a többi 
európai nép. Az oroszok a hatalommal szemben sohasem fogtak fegyvert és ami a 
legfontosabb: soha a hatalomban nem vettek részt s így őket a részvétel által a romlás 
sohasem tudta kikezdeni.

Az orosz nép a hatalmat sohasem látta olyan jónak, amiért az embernek küzdenie kellene, 
s így nem esett az európaiak hibájába. A hatalmat mindig rossznak érezte, amelytől a legjobb, 
ha valaki távol tartja magát. Az orosz nép többsége inkább elviselte a hatalmasok legkíno
sabb üldözését is, de sohasem vállalta a felelősséget, hogy részt vegyen a hatalomban. így 
történt, hogy az oroszok nagy többsége mindig alávetette magát a hatalomnak, és aláveti 
annak magát ma is, nem azért, mintha nem tudná lerázni magáról, mint azt a forradalmárok 
tanítják, a hatalomban nem azért nem vesz részt, mert talán benne nem tudna részt venni, 
hanem, mert megszámlálhatatlan többségében mindig inkább alávetette magát a hatalom
nak, mintsem hogy akár részt követelt volna belőle, akár harcolt volna ellene. Éppen ezért 
Oroszországban a korlátlan hatalom diadalmaskodott. Diadalmaskodott az erős ember, aki 
uralkodni akar a gyenge fölött, aki uralkodni nem akar.

A varégek elhivatásáról szóló legenda bizonyára csak akkor keletkezett, amikor a varégek 
már legyőzték a szlávokat. Ez a körülmény eléggé hangsúlyozza a tényt, hogy az oroszok 
milyen viszonyban álltak a hatalommal, sokkal azelőtt, még mielőtt megkeresztelkedtek. „Mi 
magunk a hatalom bűnéből nem kívánunk részt. Ha ti nem tartjátok bűnnek, ám jöjjetek és 
uralkodjatok.” A hatalommal szemben tanúsított ilyen viselkedésből érthető, hogy az oro
szok az önkényuralkodók hatalmának is megadták magukat. Ezek az uralkodók gyakran 
nem is voltak oroszok, mint Rettentes Iván vagy II. Miklós.

Az oroszok az ókorban a hatalmat és a hatalom alkalmazását így fogták fel, de így fogják 
fel ma is. ez az egy biztos: mint más országban, úgy a népet itt is ugyanazok a kísértések

‘ Tudniillik az orosz-japán háborúba.
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csábították. Az elmúlt időben az események a keresztény embert nemcsak megadásra 
kényszerítették, hanem arra is, hogy a kereszténységnek ellentmondó szellemnek engedel
meskedjen. Ennek azonban csak a felső, a romlott osztályok ültek fel. A nagy többség a 
hatalommal szemben tanúsított ellenérzését mindvégig megőrizte: az ember tartsa helye
sebbnek, ha a hatalomtól szenvednie kell, semminthogy részt vegyen a hatalomban.

Annak oka, hogy az orosz népnek a hatalommal ilyen viszonya van, a következő: az orosz 
nép a valódi kereszténységet sokkalta mélyebben őrizte meg. Tudta, hogy ez a testvériség, 
az egyenlőség, a szelídség, a szeretet tanítása. Ez a kereszténység határozott különbséget 
tesz a hatalomnak szóló megadás és engedelmesség között. Az igazi keresztény a hata
lomnak megadhatja magát, sőt harc nélkül az erőszak minden formájának meg is kell hogy 
adja magát, de senki sohasem engedelmeskedhet, mert tevékenységének törvényességét 
sohasem ismerheti el. A kormányzatok ugyan általában, az orosz kormányzatok pedig 
különös erővel arra törekedtek, hogy a hatalommal szemben tanúsított e valódi keresztény 
magatartást elnyomják az úgynevezett ortodoxiával -  de a keresztény szellem, a hatalom 
előtti passzív megadás és engedelmesség között levő különbség, a munkás orosz nép nagy 
számában tovább élt.

Az orosz nép e kérdések iránt sohasem vesztette el érzékét, s a kereszténység és az 
államhatalom között a határt mindig megvonta. Különös erővel és határozottsággal vonták 
meg a határt a finomságokra érzékeny keresztények, akik az orosz ortodoxia meghamisított 
tanításához sohasem csatlakoztak. Ezek az úgynevezett szektariánusok. Ezek a keresz
tények, bármilyen névvel lássák is el őket, a kormányzat hatalmának törvényességét ma 
sem ismerik el. A többség a hatalomnak, bár azt törvénytelennek tartja, féléimből aláveti 
magát, a kisebb rész pedig ravaszsággal megkerüli a követeléseket vagy pedig elmenekül 
a rendelkezések elöl. Mikor aztán az államhatalom az általános védkötelezettséget bevezet
te, s így a kereszténység összességének kesztyűt dobott, mert minden embertől azt 
követelte, hogy bárki legyen is, álljon készen a gyilkosságra, akkor az orodox oroszok közül 
is igen sokan felismerték a kereszténység és az államhatalom között levő ellentétet.

A nem ortodox szektariánusok pedig ugyanakkor elkezdték megtagadni a katonai szol
gálatot. S ha ilyen ember nem volt is sok -  ezer behívott közül talán csak egy -, ennek az 
egy engedetlenségnek nagy volt a hatása, különösen azért, mert a kormányzat kemény 
büntetését és üldözését hívta ki. Most aztán már nemcsak a szektariánusoknak, de minden 
orosznak kinyílt a szeme és lelepleződött a hatalom keresztényieden követelése. Aki eddig 
nem gondolkozott az isteni és emberi törvény különbözőségéről, az most szemtől szemben 
látta az ellentétet. A népben pedig a szellem felszabadulásának láthatatlan, rejtett, ellenőriz
hetetlen munkája kezdődött meg.

Ez volt az orosz nép helyzete, amikor kitört a borzasztó és minden metnséget nélkülöző 
japán háború. Ez a háború volt az az egészen kicsiny utolsó lökés, amely nyilvánvalóvá tette 
akár a műveltebb, akár az elégedetlenebb emberben a láthatatlan belső munkát. így lett a 
szellem láthatatlan munkájából közvélemény. Most vált szükségessé először, hogy egész 
Oroszországban elszórtan élő, érett, megállapodott korú embereket, a tartalékosokat, a 
kétségen felül őrült és kegyetlen szándék miatt elszakítsák családjuktól, s komoly emberi 
munkájuktól. így lepleződött le az egész nép előtt a kormányhatalom törvénytelensége és 
vétkessége.

Ez az egységes tudat a legkülönbözőbb és legjelentékenyebb dolgokban nyilatkozott 
meg: a tartalékosok megtagadják a hadseregbe való belépést, a szökések napirenden 
vannak, sokan megtagadják a fegyverhasználatot, vagy nem indulnak támadásra, különö-
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sen pedig rohamra, zavargások alkalmával saját honfitársaik ellen fegyverüket nem hasz
nálják, s ami a leglényegesebb, egyre gyakrabban és egyre többen vonakodnak felesküdni 
a zászlóra és bevonulni katonai szolgálatra. A jelenkorban az oroszok túlnyomó többsége 
számára a kérdés egész nagyságában világossá vált: vajon az ember milyen felelősséggel 
tartozik Istennek, önmagának, lelkiismeretének, ha a kormányzatnak engedelmeskedik, 
olyan esetben, ha a kormányzat megtagadja a keresztény törvényt?

Ez a kérdés az, amely tudatosodott az orosz népben. Ez az elkövetkező válság egyik oka 
és talán az egész világra kiterjedő válság oka is.

TOVÁBBI OKOK

A küszöbön álló válságos átalakulás további külső oka, hogy a munkás néptől a föld 
használatára vonatkozó természetes, törvényes jogát elvették. Ez a rablás a keresztény világ 
népeinél már odáig jutott, hogy a dolgozók egyre nagyobb és nagyobb ínséget voltak 
kénytelenek elviselni, s ezzel arányban egyre nőtt gyűlöletük és elkeseredésük a munkát 
élvező osztályok iránt. Ez az ok Oroszországban különösen hatékony, mert itt a dolgozók 
igen nagy százalékban földművesek. Az oroszok a népesség nagyarányú növekedése és 
a földszükség folytán már azon a ponton állanak, hogy vagy elhagyják a megszokott 
földműves életet, amelynek keretében meg akarták valósítani a keresztény együttélést, vagy 
mdegtagadják az engedelmességet a kormányzatnak, amely támogatja a birtokosokat a 
földrablásban.

Az általánosan elterjedt nézet az, hogy a rabszolgaság legszigorúbb formája, amikor a 
személyes ember szenved a szolgaságban. Az egyik ember a másikkal azt teheti, ami neki 
jól esik. Kizsákmányolhatja, megcsonkíthatja, megölheti. Ezzel szemben, úgy látszik, nem 
is szolgaság az, ha az embert a föld használatának jogától fosztják meg. Itt mindössze csak 
emberi jog eltulajdonításáról van szó. Igazságtalan gazdasági intézkedés.

Ez a nézet azonban egészen hamis.
Az, amit József Egyiptomban elkövetett, amit minden hódító a legyőzött néppel tesz, amit 

ma az egyik ember a másikkal tesz akkor, ah megfosztja a föld használatának lehetőségétől, 
az a legirtózatosabb és legkegyetlenebb rabszolgaság. Aki személyében szolga, az egyetlen 
ember szolgája; de akit a föld használatától fosztottak meg, az mindenkinek a szolgája. A 
földtől megfosztott szolgának azonban az erőszak kényszere alatt folyton dolgoznia kell. Ez 
az ember szenvedni és éhezni fog, soha egyetlen percre nem lehet gondtalan, ami azt jelenti, 
hogy nem szabadulhat fel a gonosz, kapzsi, hataloméhes emberek önkénye alól.

A föld szolgájának ínsége azonban még ebben sem merül ki. Az ínség lényege az, hogy 
nem élhet tisztességes életet. Gazembernek kell lennie, hogy meg tudjon élni. Mivel nem a 
föld műveléséből él, mivel nem a természettel küzd, feltétlenül az emberrel kell küzdenie: 
erőszakkal és ravaszsággal össze kell csalnia azt, amit a földből ki tud csikarni vagy azt, 
amit más ember munkájából el tud hódítani.

A föld szolgaságáról azt állítják azok, akik elismerik, hogy a népet a föld használatának 
jogától megfosztották: a rabszolgaság fennmaradt csökevényes alakja. Ez azonban egyál
talában nem igaz. A föld szolgasága mindennemű rabszolgaság gyökere és ősformája. 
Minden más szolgaság ebből fakad és ebből növekszik, és a személyes szolgaságnál 
határtalanul kínosabb és nehezebb. A személyes szolgaság a föld szolgaságának csak 
egyik alakja és visszaélés vele. Ha tehát az embert személyében felszabadítják, még
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korántsem szabad, ha ugyanakkor földet nem adnak neki. Mi történt? Mindössze csak a 
visszaélést szüntették meg. így történt ez Oroszországban is, amikor megszüntették a 
jobbágyságot, és parányi földecskéket osztottak. Csalás volt ez, amely a helyzet nehézségét 
csak rövid időre oldotta meg.

Az orosz nép ezt mindig jól megértette. A jobbágyság idején azt mondta: Mi a tietek 
vagyunk, de a föld a mienk. A felszabadítás idején az egész nép kivétel nélkül a föld 
felszabadítását várta, és követelte. A népet azonban megcsalták. Kevéske föld adományo
zásával befogták a szemét: s egy időre el is hallgatott. Csak amikor megnőtt a népesség 
száma, akkor jelent meg a kérdés újra, most azonban már egészen világos és határozott 
alakban.

Amíg a nép jobbágyságában élt, a föld haszonélvezete olyan mértékben volt az övé, 
amennyiben létének fenntartásához feltétlenül kellett, hogy az övé legyen. Amint a népesség 
növekedett, a föld új elosztásával nem törődött a kormányzat és a földbirtokosság. A nép 
előtt az az elv rejtve maradt, amely szerint az elosztás történt. Amikor aztán megszűnt a 
jobbágyság, az elosztás gondja a kormányzatra hárult. A nép gazdasági életlehetőségéről 
a kormányzatnak kellett gondoskodnia. Jólétről persze szó sem lehetett. A parasztnak a 
földhöz való jogát egyszer s mindenkorra állapították meg, és az, hogy növelheti a földet, ki 
volt zárva. A nép azonban szaporodott, s egyre inkább látta, hogy ilyen módon nem élhet 
tovább. Arra várt, hogy a kormányzat meg fogja változtatni a rendelkezését. Várt tíz évig, 
húsz, harminc, negyven évig, de a földet a földbirtokosok szerezték meg, és a nép 
választhatott: vagy éheznie kell és nem szabad hogy utódai legyenek, vagy földműves életét 
teljesen feladja, és iparossá kell válnia. Fél évszázad telt el, a helyzet egyre rosszabbodott 
s végül elérkezett arra a pontra, hogy az az életrend, amely a keresztény léthez feltétlenül 
kell, romlásnak indult. Nemcsak hogy a kormányzat nem adott földet a parasztnak, de a 
földet saját cinkosainak adta, és ezeket birtokukban meg is védte, de nemcsak hogy 
megvédte, hanem a nép tudomására hozta, hogy ne is remélje a föld felszabadítását. Ezek 
után európai módra ipari életet kezdett berendezni gyári munkásfelügyelőkkel, és csodálko
zott, mert a nép ezt gonosznak és bűnösnek bélyegezte.

Az orosz nép ínségének fő oka, hogy megfosztották a földhöz való törvényes jogától. Az 
Európában és Amerikában élők elégedetlenségének is ez az oka.

AZ ENGEDETLENSÉG MEGTAGADÁSÁNAK 
KÖVETKEZMÉNYE

Az orosz nép sajátos tulajdonságai és életfeltételei következtében jóval előbb, mint a többi 
keresztény nép, arra a belátásra jutott, hogy minden ínség az államhatalom iránti engedel
mességből fakad. Ennek a tudatnak birtokában nyugszik, és abban a törekvésben, hogy 
megszabaduljon a hatalomtól, hitem szerint, annak a válságos átalakulásnak a magva, 
amely nemcsak az orosz, hanem minden keresztény népre elkövetkezik.

Azok a népek, amelyek az erőszakra épített államban élnek, mindig azt hiszik, hogy az 
államhatalom megsemmisítésének feltétlenül végzetes következménye kell hogy legyen.

Az az feltevés azonban, hogy a nép biztonságát és jólétét a kormányzatnak lehet köszönni, 
teljesen önkényes. Nagyon is jól ismerjük a hátrányát és az előnyét, ha ugyan ilyesmi 
egyáltalán van, annak a hatalomnak, amely alatt élünk. De nem ismerjük annak a népnek a
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helyzetét, amely kiküszöbölte az államhatalmat. Ha az ember emlékezetében felidézi azok
nak a kicsiny közösségeknek az életét, amelyek a nagy államok körén kívül éltek és élnek, 
azt kell mondani, hogy ezek a közösségek, amelyek a rendezett társadalmak előnyeit élvezik, 
de az államhatalmat nem ismerik, annak az ínségnek századrészét sem kénytelenek elvisel
ni, mint azok az emberek, akik engedelmeskednek az erőszaknak.

írásműveimben gyakran rámutattam arra, hogy mivel rémítik a népet: ha nincs államha
talom, akkor a gonoszabb ember diadalmaskodik, s a jobbat elnyomja. De viszont éppen 
ez az, ami már régen megtörtént, s ami ma is történik, mert a hatalom mindenütt a rosszabb 
ember kezébe került. S ez másként nem is lehet, mert csak a gonoszabb ember képes arra 
a sok alattomosságra, aljasságra, kegyetlenségre, amely a hatalom alkalmazásához elen
gedhetetlenül szükséges. Gyakran rámutattam arra, hogy minden visszaélés, mint például 
a kevesek kezében felhalmozott óriási vagyon, s a többiek koldusszegénysége, a földbirtok 
olyanok kezében, akik nem dolgoznak, végül, a háborúk és a romlottság, mindez csak a 
kormányhatalom jobb vagy rosszabb, mint a többi ember? Ha jobb, akkor hasznos, ha 
rosszabb, akkor káros. De, hogy ez az ember rosszabb -  Rettenetes Iván, Vili. Henrik, Marat, 
Napóleon, Metternich, Talleyrand s Miklós cárok -, azt a történet igazolja.

A társadalomban mindig van hataloméhes, lelkiismeretlen, kegyetlen ember, aki saját 
hasznára erőszakot, rablást, gyilkosságot is elkövet. Ha nem lenne kormányzat, ez az ember 
közönséges útonálló bandita lenne, akit azonban tetteitől visszatartana a közvélemény. 
Olyan közösségben azonban, amelyben az erőszak uralkodik, ezek az emberek elérik a 
hatalmat, a közvélemény pedig nemcsak hogy nem fékezi, hanem a megvesztegetett és 
mesterségesen meghamisított közvélemény még támogatja, dicséri és dicsőíti is őket.

Azt szokták kérdezni: hogyan élhet az ember kormányhatalom nélkül? A kérdésnek az 
ellenkezőnek kellene lennie: az ember mint értelmes lény, hogyan élhet erőszak alatt? Az 
ember vagy értelmes lény, vagy nem az. Ha nem az, akkor mindent csak az erőszak intézhet 
el, de viszont akkor semmi alap sincs arra, hogy némelyeknek van joguk a hatalomra, 
másoknak pedig nincs. Ha azonban az ember értelmes lény, akkor a közösséget nem az 
erőszakra, hanem az értelemre kell alapítani.

MIT TEGYÜNK?

A népeket fenyegető mai válság lényege: az emberiség szabadítsa fel magát az alól a csalás 
alól, amely azt mondja, hogy az emberi hatalomnak engedelmességgel tartozik. És mivel 
ennek a forradalomnak természete egészen más, mint az elmúlt forradalmaké volt, a benne 
résztvevő ember tevékenysége is egészen más kell hogy legyen.

A régebbi forradalmak résztvevőinek feladata az volt, hogy a hatalmat erőszakkal meg
buktassák és magukhoz ragadják. A mai válságos átalakulás résztvevőinek feladata csak 
az lehet, hogy mindennemű hatalomra alapított intézmény alól, amely értelmét elvesztette, 
magát függetlenítse és életét a kormányzatoktól függetlenül rendezze be.

Az előbbi forradalmak résztvevői főként a felsőbb osztályokhoz tartoztak, és testi munkát 
nem végeztek vagy legfeljebb városi munkások voltak, ennek az átalakulásnak résztvevői 
főként a földműves tömegek lesznek. Akkor a forradalmak a városokban zajlottak le, ma 
pedig vidéken fog lezajlani. Akkor a résztvevők száma csekély volt, ma a résztvevő a nép 
nyolcvan-kilencven százaléka kell hogy legyen.

A veszély, ami ma az orosz népet fenyegeti, nem az, hogy az erőszakra alapított
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kormányzat megbuktatja, és nem fog akadni kormányzat, amely az előbbi helyét elfoglalja, 
a fenyegető veszély az, hogy a népet valamely erőszakos tevékenység fogja elragadni, Az 
orosz népet, amely sajátos helyzeténél fogva az igaz és békés utat hivatott megmutatni, az 
a veszély fenyegeti, hogy az előbbi forradalmak utánzója lesz, a megszabadulás útját, 
amelyen áll, elhagyja és hamis ösvényre lép, amelyen aztán a keresztény emberiségre biztos 
romlás vár.

Ahhoz, hogy ettől a fenyegető veszélytől megmeneküljenek, az oroszoknak mindenek
előtt teljesen önmagukká kell válniok, nem szabad, hogy valamely európai vagy amerikai 
alkotmányról példát vegyenek. Csak saját lelkiismeretüket szabad megkérdezniök.

Az orosz népnek úgy kell tovább élnie, ahogy mindig is élt, és harc nélkül, türelmesen 
minden erőszakot el kell viselnie és semmiféle erőszakos hatalmi tettben nem szabad 
résztvennie, nem szabad beleegyezéssel adót fizetnie, beleegyezéssel rendőri, közigazga
tási, katonai szolgálatot teljesítenie. Az erőszaknak minden legkisebb alkalmazása kihívja az 
erőszak ellentétét, és ha már az erőszak területére lépett, akkor ott az államhatalom az 
erősebb. Az erőszakot csak az erőszak elleni passzív tiltakozás semmisítheti meg.

A városi lakosság pedig: a nemesek, a kereskedők, az orvosok, a tudósok, az írók, a 
mérnökök értsék meg azt, hogy a nép kisebbségét jelentik, és értsék meg, hogy a cél most 
csak egy lehet: az egész nép felszabadítása, a többség, a százmilliónyi földművesség 
felszabadítása. Be kell látniok, hogy most nem valamilyen forradalmat kell rögtönözniük: 
„Gyerünk, csináljunk forradalmat!" -  felkiáltással.

A mi időnk eszméje nem lehet az erőszak alakjának megváltoztatása, hanem az erőszak 
teljes kiküszöbölése; ezt pedig úgy kell megvalósítani, hogy az emberek megtagadják a 
hatalomnak az engedelmességet. Ilyen módon a dolgozó népre nyomasztóan ható ínség 
harc nélkül, erőszak nélkül fog megszűnni. Ugyanakkor pedig teljesül a törvény, amelyet a 
kereszténység tanít: az ember megadással viselje el a hatalmat, de ne engedelmeskedjék 
neki. Keresztény ember a hatalomnak nem hódolhat meg, vagis hódolattal nem lehet annak 
a hatalomnak részese, amely kizárólag erőszakon nyugszik, amelyet az erőszak tart fenn, 
és a keresztény törvénnyel ellenkező magatartást tanúsít és erőszakot követel, katonai 
szolgálatot, háborút, fegyházat, kivégzéseket, a föld elrablását. Ilyen körülmények között az 
emberiség testi java éppenúgy, mint magasabb szellemi üdve is, egyetlenegy tett következ
tében teljesül. Ez az egy tett: az erőszak harc nélküli elviselése, az erőszakban való nem 
részvétel és a hatalommal szemben az engedelmesség megtagadása.

Ha a városi lakosság a válságos átalakulásban az emberiséget szolgálni akarja, első tette 
az legyen, hogy adja fel a mai napig űzött kegyetlen, forradalmi, természetellenes, kiagyalt 
tevékenységét. Vidékre kell költöznie és a nép munkáját kell felvennie, a néptől meg kell 
tanulnia a türelmet, az egykedvűséget, a hatalom megvetését, de mindenekelőtt el kell 
sajátítania a nép szorgalmas munkáját.
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AZ ÚJ KÖZÖSSÉG SZERVEZETE

Igen, de a keresztény világ embere, ha az állam formáját levetette és nem a kormányzat 
alattvalója többé, milyen életformában fog élni?

A választ erre éppen az orosz nép tulajdonságai adják meg. Ezeknek a tulajdonságoknak 
alapján hiszek abban, hogy a válságos átalakulás nem másutt kezdődik és teljesül, hanem 
egyedül és csakis Oroszországban.

Az államhatalom szünetelése sohasem akadályozta meg Oroszországban a földműves 
közösségek szövetkezeti berendezkedését. Éppen ellenkezőleg, az államhatalom beavat
kozása volt az, amely ezt a belső, az orosz nép életére annyira jellemző szervezetet 
megzavarta. Az orosz nép, mint a földművelő népek nagy többsége, mint a méhkas méhei, 
bizonyos szövetkezeti közösségekbe tömörül, hogy az emberi élet szükségleteit meg tudja 
szerezni. Ahol csak a kormányzat beavatkozása nélkül oroszok telepedtek meg, egymás 
között nem az erőszakra, hanem a kölcsönös megegyezésen alapuló közösség rendjére 
építettek, a földet közösen művelték úgy, hogy ez tökéletesen megfelelt a békés együttélés 
követelményének. Az ilyen közösségek a kormányzat segítsége nélkül Oroszország egész 
keleti részét betelepítették. Ilyen közösségek, anélkül, hogy tudomást szereztek volna róla, 
Kínába mentek át, Közép-Ázsiába és ott éltek, anélkül, hogy belső rendjükön és önkormány
zatukon kívül bármilyen más hatalomra a legkisebb igényt tartottak volna. így él az orosz 
földműves nép túlnyomó többsége anélkül, hogy való igénye lenne a kormányzatra, mind
össze csak eltűri a kormányzat hatalmát. A kormányzat az orosz nép számára sohasem volt 
szükségesség, hanem mindig csak teher.

A kormányzat távolléte -  annak a kormányzatnak a távolléte, amely a föld használatának 
jogát hatalmi szóval a henyélő uraság számára tartja fenn -  a földműves életét csak 
kedvezőbbé teheti. Az orosz nép ezt a körülményt mindig is a gondtalan élet szükségszerű 
alapfeltételének tekintette. A kormányzat távolléte a földművesnek kedvez, mert a hatalom 
a magántulajdont támogatja, s ha a hatalmi szó ereje megszűnt, a föld felszabadul: így aztán 
minden ember egyenlő jogot támaszthat a földre.

Éppen ezért az oroszoknak nincs szükségük arra, hogyha a kormányzati hatalmat 
kiküszöböljék, a közösség életének olyan új formái fölött tépelődjenek, amelyeket a régi 
formák helyébe tesznek. Ezek a formák az orosz népben máris élnek, mindig is éltek és a 
közösség igényeinek tökéletesen megfeleltek.

Ezek a formák: a községi közigazgatás, amelynek alapelve a község tagjainak egymás 
közötti, teljes egyenlősége, az ipari vállalkozásoknál a munkásszövetségek és a föld mint 
köztulajdon. Az a válságos átalakulás, amely a keresztény világot fenyegeti s amely Orosz
országban máris megkezdődött, az előbbi forradalmaktól abban különbözik, hogy azok 
csak romboltak anélkül, hogy a lerombolt helyébe valami újat építettek volna, legfeljebb a 
régi hatalom helyébe a hatalomnak valamely új alakját tették. A jelenlegi átalakulásnál 
semmiféle rombolásra nincs szükség; amiről szó van, mindössze az, hogy az ember a 
hatalomban többé ne vegyen részt. Nem kell a növényt kitépni, hogy helyébe valami 
mesterségeset és élettelent ültessenek, mindössze csak el kell távolítani azt, ami a növény 
szabad fejlődését eddig megakadályozta. A nagy, folyamatban lévő átalakulás tevékeny 
részese éppen ezért nem az a magabiztos, sürgő-forgó pimasz népség lesz, amelynek 
sejtelme sincs arról, hogy a rossz gyökere a hatalom, s amely hatalom életformáján kívül 
mást el sem tud képzelni, így tehát a fennálló hatalmat vakon és meggondolatlanul azért 
rombolja le, hogy helyébe mást tegyen. A folyamatban lévő forradalom tevékeny résztvevői
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csak azok az emberek lesznek, akik semmit sem pusztítanak el, semmit sem rombolnak le, 
életüket azonban a kormányhatalomtól teljesen függetlenül rendezik be, akik harc nélkül 
minden erőszakot türelemmel elviselnek, de a kormányzásban nem vesznek részt s nem 
engedelmeskednek.

Aföldművelő népnek, az orosz nép túlnyomó nagy többségének csak arra van szüksége, 
hogy úgy éljen tovább, mint ahogy ma él, szövetkezett paraszti életében, csak a kormányzat 
munkájában nem szabad résztvennie, és a kormányzatnak nem szabad engedelmeskednie.

Az orosz nép minél inkább kitart saját szövetkezeti élete mellett, annál kisebb lehetősége 
van annak, hogy az erőszakra épített államhatalom ebbe az életbe beleavatkozzék. Ezután 
pedig ezt a hatalmat annál könnyebb lesz hatályon kívül helyezni, mert a beavatkozásra 
egyre kevesebb ürügyet fog találni és egyre kevesebben fognak kínálkozni erőszakos 
tetteinek végrehajtására.

Éppen ezért arra a kérdésre, amely azt teszi fel, milyen hatással lesz az emberiségre, ha 
a hatalomnak nem engedelmeskednek többé, teljes bizonyossággal ezt lehet válaszolni: az 
eredmény annak az erőszaknak megsemmisítése lesz, amely erőszak az embereket egymás 
ellen harcra kényszerítette, s amely a néptől a föld használatának jogát elrabolta. Az erőszak 
alól felszabadult emberek nem lesznek kénytelenek szüntelenül egymás ellen indítandó 
háborúra készen állni, és joguk lesz a földre. A felszabadult emberek így egész termé
szetesen az emberrel veleszületett örömteljes, egészséges, erkölcsileg tiszta földművelő 
munkához térnek vissza. A földműveléshez térnek vissza azért, mert az ember erőfeszítése 
a természet elleni küzdelemben, nem pedig a másik ember elleni háborúskodásban merül 
ki. Ez az a munka, amelyre minden egyéb és más munka támaszkodik, és ezt a munkát csak 
az hagyhatja el, aki törvénytelen hatalomból él.

A kormányzattal szemben tanúsított engedetlenség az emberiséget vissza fogja vezetni 
a földműveléshez. A földművelés életberendezése pedig odavezet, hogy kicsiny, szövetke
zeti alapokon nyugvó közösségek keletkeznek olyan emberek között, akik egyenlő művelési 
lehetőségek között élnek.

Nagyon valószínű, hogy ezek a kicsiny közösségek nem élnek majd elszigetelten, hanem 
gazdasági, népi vagy vallásos életfeltételeiket tekintve, újabb szabad egységekbe tömörül
nek. Ezek az egységek azonban egészen mások lesznek, mint az előbbi államhatalomra 
alapított közösségek.

Az erőszak eltávolítása egyáltalán nem fosztja meg az emberiséget attól a lehetőségtől, 
hogy nagyobb közösséget alkosson. Ezek a kölcsönös megegyezésen alapuló szövetsé
gek azonban csak akkor alakulhatnak meg, ha azok a szövetségek teljesen megsemmisül
nek, amelyeket az államhatalmak alkottak.

(A fordító ismeretlen. Lev Tolsztoj: Az úy7cor vége. Budapest, Egyetemi, 1945.)



MARTIN
BUBER ÖSVÉNYEK UTÓPIÁBAN

(Részlet)

A VÁLSÁG KELLŐS KÖZEPÉN

Az elmúlt három évtizedben úgy éreztük, hogy az emberiség által ismert legnagyobb válság 
kezdeti szakaszában élünk. Fokozatosan megértettük, hogy az elmúlt évek borzalmas 
történéseit is csak e válság tüneteiként érthetjük meg. A válság nem pusztán egy gazdasági, 
társadalmi rendszer válsága, amelyet kiszorít a felváltására többé-kevésbé kész másik, 
hanem minden rendszeré, régié és újé egyaránt. Nem kevesebb vált tehát kérdésessé, mint 
az ember egész léte a világban.

Ez a teremtmény, az „ember”, ez a természet szempontjából a majdnem felfoghatatlan 
anomália, s a szellem szempontjából szinte ugyanilyen felfoghatatlan megtestesülés, ez a 
talán egyedülálló lény, amelyet mindkét szempontból lényegénél fogva minden pillanatban 
katasztrófa fenyeget kívülről és belülről, s egyre mélyebb válságnak van kitéve, korszakokkal 
ezelőtt kezdte el útját, jóval azelőtt, hogy számolni kezdtük az időt. Földi útjának korszakai 
alatt egyre nagyobb tempóban növelte azt, amit szeret „természet feletti uralmának" nevezni, 
s diadalt diadalra halmozott a „szellem alkotásaival”. De ugyanakkor, ahogy egyik válság a 
másikat követte, egyre mélyebben átérezte, hogy mennyire törékeny minden dicsősége; s 
a tisztánlátás pillanataiban ráébredt, hogy mindannak ellenére, amit szívesen nevez „hala
dásnak”, egyáltalán nem a főúton jár, hanem két szakadék között tapogatózik bizonytalanul 
egy keskeny ösvényen. Minél súlyosabbá válik a krízis, annál őszintébb és annál tudatosab
ban felelős ismeretekre van szükségünk, mert ugyan cselekedetekre van szükségünk, de 
csak az a cselekedet segít túljutnunk a válságon, amely tudásból születik. A nagy válság 
idején nem elég a közelmúltba néznünk, hogy közelebb vigyük a jelen titkát a megoldáshoz. 
Az út most elért szakaszát a kezdetekkel kell szembesítenünk, már amennyire a kezdetek 
képét fel tudjuk idézni.

Mindazon dolgok közül, amelyek hajdan segítették az ember kiemelkedését a termé
szetből, és amelyek természeti lényként való gyengesége ellenére segítették fennmaradni, 
a legfontosabb -  még a kifejezetten e célra létrehozott dolgokból kialakított „technikai világ” 
megteremtésénél is fontosabb -  az, hogy az emberek szövetkeztek saját fajtájukkal, hogy 
védekezzenek és vadásszanak, eleséget gyűjtsenek és dolgozzanak. S tették ezt oly módon, 
hogy a kezdet kezdetétől, majd később egyre inkább többé-kevésbé független lényekként 
néztek szembe egymással, és így kommunikáltak, független lényként szólították meg 
társaikat, és azok is őket. A „társadalmi” világnak ez az egyszerre kölcsönösen függő és 
kölcsönösen független személyekből való megteremtése minőségileg különbözik az állatok 
minden hasonló vállalkozásától, ahogy az ember technikai tevékenysége is minőségileg 
különbözik az állatok munkájától. A majmok is felhasználnak egy-egy botot, ha épp találnak, 
emelőnek, ásónak vagy fegyvernek, de ez csak a véletlen műve; nem tudnak elképzelni és 
létrehozni egy eszközt épp így és nem másként alkotott, önálló léttel rendelkező tárgyként.
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Ugyanígy sok rovar él szigorú munkamegosztáson alapuló társadalomban, de épp ez a 
munkamegosztás az, ami kizárólagosan megszabja egymáshoz való viszonyukat -  mind 
olyanok, mintha szerszámok volnának, csak épp saját társadalmuk használja fel őket 
„ösztönös” céljai elérésére; nincs improvizáció, nem létezik akár a legszerényebb mértékű 
kölcsönös függetlenség sem, lehetetlen „szabadon” tekintetbe venni egymást, s így nincs 
személyes kapcsolat sem. Ahogy az ember sajátos technikai alkotásai a függetlenség 
átruházását jelentik a dolgokra, sajátos társadalmi alkotásai a függetlenség átruházását 
jelentik a saját fajtájabéliekre. Ennek a sajátosan emberi idioszinkráziának a fényében kell 
értelmeznünk az ember útját minden sikerével és kudarcával együtt, s azt a pontot is, amelyet 
ezen az úton elértünk, vagyis mély és sajátos válságunkat.

Az emberiség eddigi evolúciójában tehát a fővonal az egyre növekvő személyes függet
lenségen, a kölcsönös elismerésen, s az ezeken alapuló együttműködésen nyugvó közös
ségek megteremtése és újrateremtése. Viszonylag nagy bizonyossággal megállapíthatjuk, 
hogy mi volt a két legfontosabb lépés, amelyet a korai ember az emberi társadalom útján 
megtett. Az első az, hogy az egyes klánon belül minden egyén -  noha a munkamegosztás 
különlegesen primitív formájában -  sajátos képességeinek megfelelően volt elismerve és 
hasznosítva; úgyhogy a klán egyre inkább különböző funkciókat hordozó személyek örökké 
megújuló szövetségének jellegét öltötte magára. A második az, hogy a különböző klánok 
bizonyos körülmények között összefogtak, hogy együtt szerezzenek élelmet és viseljenek 
hadat, s kölcsönös segítségnyújtásukat egyre erősebb gyökerekkel rendelkező szokásokká 
és törvényekké szilárdították; úgyhogy mint hajdan az egyének, most a közösségek eseté
ben is felismerték és elfogadták, hogy különbözik természetük s különböznek funkcióik. Ahol 
csak valódi emberi társadalom alakult ki azóta, az mindig a funkcionális autonómia, a 
kölcsönös elismerés és a kölcsönös felelősség alapján jött létre, lett légyen az individuális 
vagy közösségi. Ugyanakkor különböző hatalmi központok váltak le azzal a céllal, hogy 
megszervezzék és szavatolják a közös rendet és az összesség biztonságát. A szigorúan 
vett politikai szféra, az állam a maga rendőrrendszerével és bürokráciájával azonban mindig 
ellentétben állt a funkcionális, organikusan szerveződött társadalommal mint olyannal, a 
nagy társadalommal, amely különböző társadalmakból épült fel, a nagy társadalommal, 
amelyben az emberek együtt éltek és együtt dolgoztak, versenyeztek egymással és segítet
ték egymást. Az egyes emberi lény, az egyén, minden nagy és azt alkotó kis társadalomban, 
minden kommunában és minden közösségben, minden nehézség és konfliktus ellenére 
otthon érezte magát, mint hajdan a klánban, úgy érezte, elfogadják és megerősítik funkcio
nális függetlenségében és felelősségében.

Mindez egyre jobban megváltozott, ahogy a centralisztikus politikai elv maga alá gyűrte 
a decentralisztikus társadalmi elvet. A döntő dolog nem is az volt, hogy az állam, különösen 
a többé-kevésbé totalitárius formájában, meggyengítette és fokozatosan felváltotta a szabad 
egyesüléseket, hanem az, hogy a politikai elv a maga centralisztikus jellegzetességeivel 
beszűrődött az egyesülésekbe, megváltoztatva struktúrájukat és egész belső világukat, és 
így egyre növekvő mértékben politizálta a társadalmat. A társadalom beolvadását az államba 
felgyorsította az a tény, hogy a modern ipari fejlődés, s annak rendezett káosza következ
ményeképp, amelybe beletartozik mindenki harca mindenki ellen a nyersanyagokért és a 
világpiacon való nagyobb részesedésért, az államok közötti régi harcokat felváltották a teljes 
társadalmak közötti küzdelmek. Az egyes társadalom, mivel fenyegetve érezte magát, 
méghozzá nemcsak szomszédai agresszív vágyától, hanem általában is, nem látott más 
utat a menekülésre, mint hogy teljesen alávesse magát a központosított hatalom elvének; s
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ezt tegye meg vezérlő elvévé a demokratikus társadalmi formákban épp úgy, mint a 
totalitáriusokban. Az egyetlen fontos dolog mindenütt a hatalom aprólékos megszervezése, 
a jelszavaknak való feltétlen engedelmesség, az egész társadalom átitatódása az állam 
valódi vagy feltételezett érdekeivel. Ezt egy belső fejlődés kíséri. A modern élet szörnyű 
zavarodottságában, amit épp csak elleplez a gazdaság és az államapparátus megbízható 
működése, az egyén kétségbeesetten csügg a közösségen. A kis társadalom, amelybe 
beágyazódik, nem tud segíteni rajta, úgy hiszi, csak a nagy kollektivitások tudják ezt 
megtenni, és készségesen, túlságosan is készségesen hagyja magát megfosztani egyéni 
felelősségétől; csak engedelmeskedni akar. És a legnagyobb érték -  az ember és ember 
közötti élet -  elvész ebben a folyamatban; az autonóm kapcsolatok értelmetlenné válnak, a 
személyes kapcsolatok elsorvadnak, s az ember szelleme elszegődik funkcionáriusnak. A 
személyes egyéni lény már nem egy társadalmi test élő tagja, hanem csavarrá válik a 
„kollektív” gépezetben. Ahogy degenerálódott technológiája következtében az ember elve
szíti a jó munka érzését és arányérzékét, ugyanúgy lealacsonyító társadalmi élete miatt 
elveszíti a közösségérzetet, épp akkor, amikor annyira el van telve azzal az illúzióval, hogy 
a közösségének való teljes odaadásban él.

Egy ilyen válságból nem lehet úgy kikerülni, hogy megpróbáljuk visszaküzdeni magunkat 
az útnak egy korábbi szakaszába, csak azt tehetjük, hogy megpróbálunk úrrá lenni a 
problémákon anélkül, hogy kisebbítenénk őket. Nem fordulhatunk vissza, előre kell men
nünk. De csak akkor mehetünk előre, ha tudjuk, hogy hová akarunk jutni.

Nyilvánvalóan azzal kell kezdenünk, hogy létfontosságú békét teremtünk, amely meg
szünteti a politikai elv uralmát a társadalmi elv fölött. Ez az elsődleges cél viszont nem érhető 
el a politikai szerveződés eszközeivel, csak és kizárólag az emberek szilárd akaratával, hogy 
együtt műveljék és hasznosítsák planétánk területeit és nyersanyagait, és kormányozzák 
lakóit. Ezen a ponton azonban minden korábbinál nagyobb veszély fenyeget bennünket, a 
hatalom gigantikus centralizációjának veszélye, amely beborítja az egész földgolyót és 
elnyel minden szabad közösséget. Minden azon múlik, hogy ne engedjük át a politikai elvnek 
a földgolyó irányításának munkáját.

Közös irányítás csak a szocialista irányítás lehet. Ám ha a mai ember számára az a fatális 
kérdés, hogy el tudja-e kötelezni magát egy közös szocialista gazdaság mellett, síel tudja-e 
készíteni magát erre, akkor a kérdés lényege magának a szocializmusnak a milyenségében 
áll: milyen fajta szocializmus égisze alatt jöhet létre -  ha egyáltalán létre jöhet -  a közös 
emberi gazdaság?

Az általunk használt fogalmak itt homályosabbak, mint bárhol másutt. Az emberek azt 
mondják például, hogy a szocializmus az, ha a termelőeszközök ellenőrzése a tulajdonosok 
kezéből a közösségek kezébe kerül; de viszont minden attól függ, hogy mit értünk „közös
ségeken”. Ha az, amit általában „államnak” nevezünk, azaz egy olyan intézmény, amelyben 
egy gyakorlatilag szervezetlen tömeg megengedi, hogy ügyeit -  mint mondják -  „képviselet" 
révén intézzék, akkor egy szocialista társadalomban a fő változás a következő lesz: a 
munkások úgy fogják érezni, hogy a hatalom birtokosai képviselik őket. De mi a képviselet? 
Nem az-e modern társadalmunk legnagyobb baja, hogy mindenki hagyja, hogy ad libitum 
képviseljék? S egy „szocialista” társadalomban vajon nem az történik-e, hogy a passzív 
politikai képviselet tetejébe kialakul egy passzív gazdasági képviselet is, úgyhogy mivel 
mindenki hagyja, hogy mindenki más képviselje, a gyakorlatilag korlátlan képviselethez, s 
ezzel a gyakorlatilag korlátlan központi hatalomfelhalmozás uralmához jutunk? De minél 
inkább engedi egy emberi csoport, hogy közös ügyei igazgatásában képviseljék, s minél
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inkább hagyja, hogy ez a képviselet külső legyen, annál jobban lecsökken benne a közös
ségi élet, annál szegényesebb lesz közösségként. Mert a közösség -  nem a primitív, hanem 
a modern ember számára lehetséges és megfelelő közösség -  annak közös és aktív 
irányításában nyilvánul meg, ami közös ügye, s enélkül nem létezhet.

Minden történelem elsődleges vágya az emberek eredeti közössége -  eredeti, mert 
közösség mindenben. Az a közösség, amelyik nem az együtt élő és együtt dolgozó nagy 
és kis csoportok tényleges és közösségi életén alapul, s ezek kölcsönös kapcsolatán, koholt 
és hamis. Ezért minden attól függ, hogy vajon az a kollektivitás, amelynek a kezébe kerül a 
termelőeszközök ellenőrzése, megkönnyíti-e és előmozdítja-e saját struktúrájában és min
den intézményében az őt alkotó különböző csoportok igazi közös életét, hogy ezek a 
csoportok válnak-e a termelési folyamatok középpontjává, tehát hogy a tömegek úgy 
vannak-e különböző szervezeteikben (a különböző „közösségekben”) megszervezve, hogy 
olyan hatalmasak legyenek, amilyen hatalmasak csak lehetnek az ember közös gazdasá
gának körülményei között, tehát hogy a központi képviselet annyira jut-e csak érvényre, 
amennyire a dolgok új rendje óhatatlanül megköveteli? Az elkerülhetetlen kérdés tehát nem 
alapvetően vagy-vagy formájú, hanem csak egy állandóan megújítandó demarkációs vonal 
helyes meghúzásának kérdése, egy olyan ezerszeres demarkációs rendszeré, amelynek a 
szükségképpen centralizálandó és a szabadon működtethető szférák, a kormányzás mér
téke és az autonómia mértéke, az egység törvénye és a közösség követelményei közé kell 
kerülnie. A centrális hatalom pusztításainak folyvást kitett közösségi igények lankadatlan 
vizsgálata, az/gaz/határok őrzése, amely határok állandóan változnak a történelmi körülmé
nyek változásának megfelelően -  ez volna az emberiség spirituális lelkiismeretének, egy 
példátlan jellegű legfelsőbb bíróságnak, egy élő eszme igaz és helyes képviseletének a 
feladata. Platón „őrei” várnak itt új megtestesülésre.

Egy eszme képviselete, s nem egy merev elvé; egy olyan élő formáé, amely e föld 
mindennapjainak anyagában akar megformálódni. A közösséget nem szabad elvvé tenni, 
annak is mindig egy szituáció, s nem egy elv kielégítésének kell lennie. Egy közösség 
megvalósítása, mint egy eszme megvalósítása sem történhet meg egyszer s mindenkorra; 
mindig a pillanat válasza kell hogy legyen a pillanat kérdésére, se több, se kevesebb.

Lényegbevágó jelentése érdekében ezért a közösség eszméjét meg kell őrizni a szenti- 
mentalizmus avagy érzelgősség minden fertőzésétől. A közösség sohasem a lélek puszta 
beállítódása, és ha érzés, akkor egy átérzett belső hajlam. A közösség egy közösen vitt élet 
belső diszpozíciója vagy alkata, egy olyan életé, amely ismeri és magába foglalja a „kemény 
számítást” , szemben álló „esélyt”, s az „aggodalom” váratlan rohamát. A szenvedés közös
sége, s csakis emiatt a lélek közössége; a kemény munka közössége, s csakis emiatt a 
megváltás közössége. Még a vallásos közösségek is, amelyek a lelket nevezik uruknak, és 
a megváltást az ígéret földjének, csak akkor közösségek, ha urukat és istenüket az egyszerű, 
köznapi, átlagos valóságban szolgálják, egy olyan valóságban, amelyet nem választottak, 
hanem amely épp olyanként és nem másként adatott nekik; csak akkor közösségek, ha 
ennek az ember nem járta órának a bozótján át készítik elő az ígéret földjére vezető utat. 
Nem a „művek” számítanak, hanem a hit munkája. A hit közössége csak akkor létezik igazán, 
ha a munka közössége.

A közösség valódi lényege abban a -  nyilvánvaló vagy rejtett -  tényben található, hogy 
van egy centruma. Egy közösség valódi kezdete az, amikor tagjainak közös kapcsolatuk 
van a centrummal, mégpedig olyan, amely maga alá rendel minden más kapcsolatot; a kört 
a sugarai jellemzik, nem a kerületén lévő pontok. És a centrum eredetiségét nem lehet
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felismerni, hacsak nem valami isteni fény számára áttetsző dologként ismerik fel. Mindez 
igaz, de minél evilágibb, kreatúraszerűbb, és szolgálóbb a centrum, annál valódibb és 
áttetszőbb lesz. Itt lép be a „szociális" elem. Nem valami elkülönült dologként, hanem mint 
az a mindent átható birodalom, ahol az ember kiállja a próbát; és itt bizonyosodik be a 
centrum igazsága. Az őskeresztények nem voltak elégedettek azzal a közösséggel, amely 
körülöttük vagy akár a világon túl létezett, és ezért kimentek a sivatagba, hogy ne legyen 
más közösség, csak az istennel való közösség, és ne legyen többé zavaró világ. De 
megmutatkozott, hogy isten nem kívánja, hogy az ember egyedül legyen vele; s a testvériség 
a remete szent impotenciáján túl jön létre. Szent Ferenc végül -  túllépve Szent Benedeken 
-  az összes teremtménnyel szövetségre lépett.

Egy közösséget ugyanakkor nem kell „megalapítani” . Amikor a történelmi végzet egy 
nyájba terelt egy embercsoportot, mindig lehetőség támadt arra, hogy igazi közösség 
alakuljon ki; és nem kellett a város istenségének középütt oltárt emelni, amikor a városlakók 
tudták, hogy a Név Nélküli körül és által egyesülnek. Jelen volt már az eleven, folytonosan 
megújuló együvé tartozás, s a kapcsolatok közvetlenségén kívül semmi mást nem kellett 
erősíteni. A legszerencsésebb eseteken a közös ügyeket nem képviselők révén, hanem 
közösen gondolták át és döntötték el a gyűléseken, a piactéren; az együttesen átérzett 
egység áthatott minden személyes érintkezést. A közösség felett ott függhetett a magányos
ság veszélye, de a közösségi szellem elűzte; mert ez a szellem itt úgy virágzott, mint sehol 
másutt, s ablakot tört magának a keskeny falakon, tágas kilátást nyitva a népekre, az 
emberiségre, a világra.

Mindez -  mondhatják -  visszahozhatatlanul és örökre elveszett. A modern városnak nincs 
agórája és a modern embernek nincs ideje megbeszélésekre -  ezektől nagyon jól mentesítik 
választott képviselői. A szervezetek formáinak és számának nyomása lerombolt minden 
igazi együttlétet. A munka másfajta személyes kapcsolatokat kovácsol, mint a szabadidő, a 
sport megint másokat, mint a politika, a nap világosan fel van osztva, és fel van osztva a 
lélek is. Ezek a kapcsolatok materiálisak, bár együtt követjük közös érdekeinket és közös 
hajlamainkat, nincs szükségünk „közvetlenségre” . A kollektivitás nem valami meleg, baráti 
együttlét, hanem a romantikus képzelgések játékával szemben ellenséges gazdasági és 
politikai erők nagy összekapcsolódása, amely csak mennyiségi fogalmakban érthető, 
tettekben és hatásokban fejeződik ki, olyan dolog, amelyhez az egyénnek mindenfajta 
intimitás nélkül kell tartoznia, viszont örökké tudatában kell lennie energikus hozzájárulásá
nak. Minden olyan „uniónak”, amelyik ellenáll az események szükségszerű trendjének, el 
kell tűnnie. Itt van persze még a család, amely mint háztartási közösség látszólag megkö
veteli és garantálja a közösségi élet egy morzsáját; de ez is vagy egy közös célra szervezett 
egyesülésként fog kikerülni abból a válságból, amelyben van, vagy pedig el fog tűnni.

A helyes premisszák és hamis konklúziók itt felvonultatott egyvelegével szembesülve én 
a kommuna újjászületése mellett foglalok állást. Újjászületése és nem visszahozása mellett. 
Valójában visszahozni nem is lehet, bár néha azt gondolom, hogy a segítőkész szomszédi 
viszony minden kis megnyilvánulása a társasházakban, a melegebb bajtársiasság minden 
hulláma, amely még a legtökéletesebben „racionalizált” gyár szélcsendjét és békéjét is 
megborzolja, hozzáad valamit a világ közösségtartalmához; és bár egy jól kialakított falusi 
kommuna néha valóságosabbnak látszik előttem, mint egy parlament, nem állítható vissza. 
Mégis úgy látom, hogy az emberi faj sorsa attól függ, hogy sikerül-e újjászületnie a 
kommunának a küszöbön álló társadalmi átalakulás „vizéből és szelleméből” . Az organikus 
népközösség -  és csak az ilyen népközösségek képesek összekapcsolódni, hogy formás

266



és artikulált emberi fajt alkossanak -  tehát sohasem egyénekből, hanem kicsi és még kisebb 
közösségekből épül fel; egy nemzet annyiban közösség, amennyiben közösségek közös
sége. Ha a család nem jut ki abból a válságból, amely minden jel szerint a szétesés szélére 
sodorta -  méghozzá megtisztulva és megújulva -, akkor az állam emberi generációk testével 
etetett gépezet lesz csupán. Az a közösség, amely képes lenne egy ilyen megújulásra, csak 
maradványként létezik. Ha ennek újjászületéséről beszélek, nem egy tartós, hanem egy 
megváltozott világhelyzetre gondolok. Az új kommunákon -  ugyanúgy új szövetkezeteknek 
is nevezhetném őket -  egy megváltozott gazdaság alanyait értem: azokat a kollektívákat, 
amelyeknek a kezébe kell hogy kerüljön a termelőeszközök ellenőrzése. Ismét hangsúlyo
zom: minden attól függ, hogy készen állnak-e majd.

Az, hogy mennyi gazdasági és politikai autonómiát kell kapniuk -  hisz szükségképp 
politikai és gazdasági egységek is lesznek egyidejűleg -, technikai kérdés, melyet újra és 
újra fel kell tenni és meg kell válaszolni. De nem technikai szinten kell feltenni és megvála
szolni, hanem annak tudatában, hogy egy közösség belső hatalma összefügg külső 
hatalmával. A centralizmus és a decentralizáció közötti viszony -  mint láttuk -  olyan 
probléma, amelyet nem lehet elvileg megközelíteni, hanem -  mint mindent, aminek egy elv 
és a valóság közötti kapcsolathoz van köze -  csak a legnagyobb szellemi óvatossággal, a 
köztük levő helyes arány állandó és fáradhatatlan ellenőrzésével és mérlegelésével. Cent
ralizálás -  de csak annyi, amennyi az adott hely és idő körülményei között elengedhetetlen. 
És ha a demarkációs vonalak meghúzásáért és újrahúzásáért felelős hatalmak ébren tartják 
lelkiismeretüket, akkor a hatalmi piramis alapja és csúcsa közötti viszony nagyon másmilyen 
lesz, mint amilyen most, még a magukat kommunistának, azaz a közösségért harcolónak 
nevező országokban is. Lesz egyfajta képviseleti rendszer abban a társadalmi struktúrában 
is, amelyre gondolok, de nem a választók alaktalan tömegeinek álképviselőiből fog állni, 
mint most, hanem a kommunák életében és munkájában jól kipróbált képviselőkből. A 
képviseltek nem üres absztrakciók, pártprogramok puszta frazeológiája révén kötődnek 
majd képviselőikhez, mint most, hanem konkrétan, a közös cselekvésen és a közös 
tapasztalaton keresztül.

A lényeges dolog azonban az, hogy a közösségépítés folyamatának végig kell futnia a 
kommunák egymás közötti kapcsolatain is. Csak egy közösségekből álló közösség érdemli 
meg a népközösség nevet.

Az a kép, amelyet itt sietősen felvázoltam, kétségkívül az „utópikus szocializmus” doku
mentumai közt fog heverni, míg a vihar újra felszínre nem hozza. Nem hiszek az új formával 
való „viselősség” marxi elgondolásában, és nem hiszek a forradalom méhéből való szűz
születés bakunyini elképzelésében sem. Hiszek ellenben abban, hogy a kreatív órában 
összetalálkozik az eszme és a sors.

EGY KÍSÉRLET, AMELY NEM VALLOTT KUDARCOT

A fejlett kapitalizmus korszaka szétzúzta a társadalom szerkezetét. Az ezt megelőző társa
dalom különböző társadalmak sokaságából állt: bonyolult volt és plurális struktúrájú. Ez adta 
különleges társadalmi elevenségét és ez tette képessé arra, hogy ellenálljon a forradalom 
előtti központosított állam totalitárius tendenciáinak, bár sok elem nagyon meggyöngült 
autonóm létezésében. Ezt az ellenállást törte meg a francia forradalom politikája, amely az 
összes szabad társulás speciális jogai ellen irányult. Ezután vált sikeressé a centralizmus a
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maga új, kapitalista formájában ott, ahol a régi csődöt mondott: a társadalom atomizálásá- 
ban. A kapitalizmus, ellenőrzése alatt tartva a gépeket, s rajtuk keresztül az egész társadal
mat, csak egyénekkel akarfoglalkozni, s a modern állam azzal, hogy fokozatosan megfosztja 
a csoportokat autonómiájuktól, segíti és bujtogatja. Azok a harcos szervezetek, amelyeket 
a proletariátus a kapitalizmus ellen létrehozott: a szakszervezetek a gazdasági és a párt a 
politikai szférában, a dolgok természeténél fogva képtelenek meggátolni a bomlás folyama
tát, mert nem tudnak közel férkőzni magának a társadalomnak az életéhez, és ennek 
alapjaihoz, a termeléshez és a fogyasztáshoz. Nem képes megváltoztatni a társadalmi 
struktúrát a tőke átruházása sem az államra, még ott sem, ahol az állam létrehozza a kötelező 
társulások hálózatát, amelyek, minthogy nincs autonóm életük, alkalmatlanok arra, hogy egy 
új szocialista társadalom sejtjeivé váljanak.

Ebből a szempontból a szövetkezeti mozgalom lényege abban lelhető fel, hogy a 
társadalom a strukturális megújhodással megpróbál egy új consociatio consociationumot 
létrehozni, megpróbálja a belső társadalmi kapcsolatok új tektonikus formáját újra elsajátí
tani. Mint rámutattam, alapvetően hibás ezt a trendet romantikusnak vagy utópikusnak 
tekinteni pusztán azért, mert korai szakaszában voltak benne romantikus reminiszcenciák 
és utópikus fantáziák. A lényeget illetően teljes egészében időszerű és konstruktív; azaz 
olyan változásokat céloz meg, amelyek az adott körülmények között a rendelkezésre álló 
eszközökkel elérhetők. Pszichológiai szempontból pedig az egyik örök emberi szükségletre 
épül, még akkor is, ha ezt a szükségletet gyakran erőszakkal elnyomták, vagy érzékelhetet- 
lenné tették: ez pedig az embernek az a szükséglete, hogy saját házát egy nagyobb, mindent 
átfogó építmény részének érezze, amelyben otthon van, hogy azt érezze, hogy a többi lakó, 
akikkel együtt él és dolgozik, mind elismerik és jóváhagyják egyéni létezését. Ezt a szükség
letet önmagában egy olyan egyesülés nem képes kielégíteni, amely csak a nézetek és a 
vágyak közösségén alapul; az egyetlen dolog, amely révén ez elérhető, a közösségi élet 
érdekében létrehozott egyesülés. Itt azonban a termelés vagy a fogyasztás szövetkezeti 
szervezete -  mindkettő a maga módján -  alkalmatlannak bizonyul, mert mindkettő csak 
bizonyos pontján érinti az egyént, és nem önti formába tényleges életét. Pusztán részleges 
vagy funkcionális jellegüknél fogva az ilyen szervezetek mind alkalmatlanok arra, hogy egy 
új társadalom sejtjeként működjenek. E két részleges forma erőteljes fejlődésen ment 
keresztül, de a fogyasztói szövetkezetek csupán erősen bürokratikus formákban, a terme
lőszövetkezetek pedig erősen specializált formákban alakultak ki. Ma kevésbé tudják átfogni 
a társadalom egész életét, mint valaha. Ennek a ténynek a felismerése vezet a szintetikus 
formához, a teljes szövetkezethez. Ebben az irányban messze a leghatékonyabb erőfeszítés 
a falusi kommuna, ahol a közösségi élet a termelés és a fogyasztás ötvözetén alapul, ahol 
a termelés nem kizárólag földművelésként értendő, hanem a földművelés, az ipar és a 
kézművesség organikus egységeként.

Az utolsó százötven évben ismételten megkíséreltek Európában és Amerikában is ilyen
fajta falusi telepeket létrehozni. Ezek vagy kommunisztikusak, vagy szűkebb értelemben 
szövetkezetiek voltak -  ám e kíséreletek többnyire kudarcot vallottak. Itt természetesen nem 
foglalkozom az egyébként sikeres „társadalmi-gazdasági szervezetekkel, amelyeket az 
állami és félig állami intézmények a falusi viszonyok javítása céljából vesznek igénybe” . 
(Infield, Co-operative Communities at Work, 63.o.) A „kudarc” minősítést nem pusztán azokra 
a településekre vagy településkíséreletekre alkalmazom, amelyek hosszabb-rövidebb fenn
állás után teljesen felbomlottak vagy kapitalista formát öltöttek, s így átmentek az ellenség 
táborába, hanem azokra is, amelyek fenntartották magukat, de elszigeteltségben. Mert az új
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falusi kommunák igazi, tényleges strukturális feladata föderációjukkal kezdődik, vagyis 
azzal, hogy ugyanazon elv alapján egyesülnek, amely belső struktúrájukban működik. Idáig 
sehol se fejlődtek a dolgok. Még ahol létezik is valamiféle föderatív unió, mint a kanadai 
Duchoborcoknál, a föderáció maga változatlanul elszigetelt, s nem fejt ki nevelő hatást, és 
nem vonzza a társadalmat mint egészet, ami azzal az eredménnyel jár, hogy a feladat nem 
jutott túl kezdetén, s következésképp nem beszélhetünk szocialista értelemben vett sikerről. 
Figyelemre méltó, hogy Kropotkin ebben a két elemben -  a települések egymástól és a 
társadalom többi részétől való elszigeteltségében -  látta még köznapi értelemben vett 
kudarcuk tényleges okát is.

A szocialista feladatot csak oly mértékben lehet elvégzettnek tekinteni, amennyiben az új 
falusi kommuna, amely kombinálja a termelés különböző formáit, és egyesíti a termelést és 
a fogyasztást, strukturális hatást gyakorol az amorf városi társadalomra. A hatás teljes 
egészében csak akkor és olyan mértékben válik érzékelhetővé, amikor és amennyiben a 
további technológiai fejlemények megkönnyítik, sőt ténylegesen megkövetelik az ipar de
centralizációját. De a modern kommunális falunak már most is van bizonyos rejtett átható 
ereje, és ez átterjedhet esetleg a városokra. Újra hangsúlyoznunk kell, hogy ez a tendencia 
konstruktív és időszerű: utópikus és romantikus dolog volna, ha le akarnók rombolni a 
városokat, ahogy utópikus és romantikus dolog volt, hogy szét akarták törni a gépeket; de 
megkísérelni a város organikus átformálását a technológiai feljeményekkel szoros össz
hangban, és kisebb egységekből felépülő együttessé változtatni őket, konstruktív és idő
szerű dolog. Ebben a tekintetben számos országban láthatunk jelentős kezdeteket.

Ahogy elnézem a történelmet és a jelenkort, csupán egyetlen kísérletet látok egy teljes 
szövetkezet megteremtésére, amelyik igazolja, hogy sikerről beszéljünk a szó szocialista 
értelmében: ez pedig a zsidó falusi kommuna a maga különböző formáiban, ahogy Palesz
tinában fellelhető. Nem vitás, hogy ez is súlyos problémákkal néz szembe a belső kapcso
latok, a föderáció és az össztársadalmi hatás szférájában, de egyedül ez bizonyította be 
életképességét mindhárom szférában. A kommunális települések történetében sehol másutt 
nem találkozunk az adott embercsoportnak legjobban megfelelő közösségi életforma ilyen 
fáradhatatlan keresésével, sehol sem látjuk ezt a folyamatos próbálkozást és újrapróbálko- 
zást, ezt az állandó haladást és továbbhaladást, ezt a kritikus tudatot, az új hajtásoknak ezt 
az állandó sarjadását ugyanarról a tőről és ugyanabból a teremtő impulzusból. Sehol másutt 
nem tapasztaljuk, hogy ilyen éberen figyelik problémáikat, hogy állandóan szembenéznek 
velük, s ezt a szilárd akaratot, hogy megbirkózzanak velük, nem tapasztaljuk ezt a fáradha
tatlan harcot -  amely különben ritkán fejeződik ki szavakban -  a problémák legyőzéséért. Itt 
és csak itt találjuk meg az önismeret alakuló közösségi orgánumait, amelyek hihetetlen 
érzékenysége folyton kétségbeesésbe kergeti tagjaikat. De olyan kétségbeesés ez, amely 
csak azért rombolja le a vágyteljesítő gondolkodást, hogy nagyobb reményt ültessen a 
helyébe, amely már nem az emocionalizmuson, hanem a valódi munkán alapul. A legjóza
nabb áttekintés és értékelés alapján is csak azt mondhatjuk tehát, hogy a részleges kudarcok 
világában ezen az egyetlen egy helyen felfedezhetünk valamit, ami nem kudarc, méghozzá 
jelzésértékűén nem az.

Milyen okai vannak ennek? Jobban nem is ismerhetnénk meg e szövetkezeti kolonizáció 
sajátos jellegét, mint épp ezeknek az okoknak a feltárásával.

Ezeknek az okoknak az egyik elemére többször rámutattak már. Ez pedig az, hogy a 
Palesztinái zsidó falusi kommuna nem egy doktrínának, hanem egy helyzetnek köszönheti 
létét, egy helyzet szükségleteinek, nyomásának és követelményeinek. A „Kvuza" vagy falusi
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közösség létrehozásakor az elsődleges nem az ideológia volt, hanem a munka. Ez kétség
kívül így van, egy megszorítással. Igaz, a lényeg az volt, hogy együttműködve oldjanak meg 
bizonyos munka- és építkezési problémákat, amelyeket a palesztin valóság kényszerített a 
telepesekre. Amit a dolgok természeténél fogva az egyének konglomerátuma nem oldhatott 
meg, sőt meg sem próbálhatott megoldani, lévén a dolgok olyanok, amilyenek, a kollektíva 
megpróbálhatott, és sikerrel meg is oldott. De amit „ideológiának" neveznek -  magam 
jobban szeretem a régi, de tündöklő „ideál" szót -, nem olyasmi volt, amit később tettek 
hozzá a dologhoz, ami igazolhatta a bevégzett tényeket. Az első palesztinai kommunák 
tagjainak lelkében az ideális motívumok közt furcsán keveredtek az orosz artyet emlékei, az 
úgynevezett „utópikus” szocialisták olvasásából hátramaradt benyomások, s a Biblia társa
dalmi igazságosságról szóló tanításainak félig öntudatlan utóhatásai. A lényeg az, hogy ez 
az ideális motívum laza és hajlékony maradt szinte minden tekintetben. Az emberek többféle 
álmot álmodtak a jövőről: egy új, átfogóbb családformát láttak maguk előtt; magukban a 
munkásmozgalom előfutárait, az új társadalom prototípusát képviselő szocializmus megva
lósulásának közvetlen eszközeit látták, céljuk egy újfajta ember és egy új világ megteremtése 
volt. De mindebből semmi sem keményedett száraz programmá. Ezek az emberek nem 
vittek magukkal tervet -  a szövetkezeti települések történetében mindig mások vittek tervet

amelyet a konkrét helyzet csak kitölthetett, de nem módosíthatott; itt az ideál ösztönzést 
adott, de nem volt dogma, stimulált, de nem diktált.

Még fontosabb az, hogy a palesztinai helyzet mögött, amely megteremtette a munka és 
az építkezés feladatait, ott volt egy olyan nép történelmi szituációja, amelyre óriási külső 
válság szakadt, s amely erre nagy belső változással válaszolt. Továbbá a történelmi helyzet 
felszínre hozott egy elitet -  a „chaluzim”-okat, a pionírokat akik a legkülönbözőbb 
néposztályokból jöttek, és ezért osztály felettiek voltak. Az az életforma, amely megfelelt 
ennek az elitnek, a falusi kommuna volt, s ezen nem egyetlen hangjegyet, hanem egy egész 
skálát értek, amely a „kölcsönös segélynyújtás" szociális struktúrájától magáig a kommu
náig terjedt. Ez aforma volt a legalkalmasabb a központi chaluzim céljainak megvalósítására, 
és egyben ez volt az, amelyben a társadalmi ideál a valóságban is befolyásolhatta a nemzeti 
eszmét. Ahogy a történelmi körülmények megmutatták, lehetetlen volt, hogy ez az elit, és az 
általa kedvelt életforma statikussá vagy elszigeteltté váljék; minden feladata, minden, amit 
tett, egész úttörő szelleme vonzásközponttá és centrális befolyásolóvá tette. A pionírszellem 
(chaluziuth) minden részében összefügg egy új és átalakult nemzeti közösség kialakulásá
val; ha önállósult volna, abban a pillanatban elveszítette volna lelkét. A falusi kommuna mint 
a kialakuló társadalom magva, óriási vonzerőt gyakorolt a kialakulását kívánó emberekre, s 
nemcsak barátait és társait nevelte valódi közösségi életre, hanem a társadalmi perifériára 
is formáló strukturális hatást gyakorolt. A történelem dinamikája határozta meg a falusi 
kommuna és a társadalom kapcsolatának dinamikus jellegét.

Ez a jelleg számottevően csökkent, amikor a külvilág válságának tempója úgy felgyorsult, 
s tünetei oly drasztikussá váltak, hogy a belső változások nem tudtak lépést tartani velük. 
Ahogy Palesztina az alija -  hazatérés -  kizárólagos földjéből a bevándorlók országává vált, 
egyfajta kvázichaluziuth jött létre a valódi chaluziuth mellett. A kommuna hatása nem szűnt 
meg, de nevelőereje nem alkalmazkodott a nagyon másfajta emberanyag beáramlásához, 
és ennek az anyagnak időnként sikerült befolyásolnia a közösség tónusát. Egyidejűleg 
megváltoztak a kommuna és a társadalom kapcsolatai. Ahogy a társadalom szerkezete 
megváltozott, egyre többet semlegesített a gyújtópontban lévő sejtek átalakító hatásából, 
sőt maga kezdett hatást gyakorolni ezekre a sejtekre -  ami első pillantásra nem volt mindig
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észrevehető, ma azonban teljesen nyilvánvaló megragadva és magához hasonlítva 
bennük bizonyos lényegi elemeket.

A népek, különösen a magukat valamilyen történelmi válság közepén találó népek 
életében döntö jelentóségű, hogy kialakulnak-e valódi elitjeik (ami azt jelenti, hogy olyan 
elitek, amelyek nem bitorolják központi funkciójukat, hanem elhivatottak arra); hogy ezek az 
elitek hűek maradnak-e a társadalom iránti kötelességeikhez, a társadalommal, s nem 
magukkal alakítanak-e ki kapcsolatot; s végül hogy van-e erejük feladatuknak megfelelően 
újra feltölteni és megújítani magukat. A palesztinai zsidó települések történelmi végzete életre 
hívta a chaluzimot, s ez társadalmi elemi formáját a falusi kommunában találta meg. 
Ugyanennek a végzetnek egy másik hulláma hozta felszínre a kvázichaluzimmal együtt a 
valódi chaluzim elit problémáját. Olyan problmát okozott, amely latensen mindig a felszínre 
bukkanásra várt. Egyelőre nem sikerült még leküzdeniük, és mégis le kell küzdeniük, mielőtt 
feladatuk következő szakaszához érnek. A belső feszültség azok között, akik a közösségért 
való felelősség teljes egészét a vállukra veszik, s azok között, akik valamiképp kitérnek ez 
elől, csak nagyon mély szinten oldható meg.

Az a pont, ahol a probléma felmerül, nem az egyén viszonya az eszméhez, nem is az 
egyén viszonya a közösséghez vagy a munkához; ezeken a pontokon még a kvázichaluzi- 
mok is összeszedik magukat, s többé-kevésbé megteszik, amit várnak tőlük. Az a pont, ahol 
a probléma felmerül, s ahol az emberek könnyen elcsúsznak, embertársaikkal való kapcso
latuk. Ezen a kérdésen nem az intimitás akkoriban sokat tárgyalt kérdését értem, hogy 
tudniillik az intimitás a kicsiben létezik, de elvész a nagy Kvuzában; valami olyasmire 
gondolok, aminek az égvilágon semmi köze sincs a kommuna méretéhez. Ez egyáltalán 
nem az intimitás kérdése. Az intimitás megjelenik, amikor meg kell jelennie, ha pedig 
hiányzik, nincs mit tenni. A kérdés inkább a nyitottság kérdése. Egy valódi közösségnek 
nem kell olyan emberekből állnia, akik örökké együtt vannak; de olyan emberekből kell állnia, 
akik épp azért, mert bajtársak, kölcsönösen hozzáférhetők, s készen állnak egymás számá
ra. Egy valódi közösség olyan, hogy létének minden pontján legalábbis potenciálisan 
rendelkezik a közösség egész karakterével. Egy közösség belső kérdései így valójában a 
közösség valódiságával, és így belső erejével és stabilitásával kapcsolatos kérdések. Azok 
az emberek, akik létrehozták Palesztinában a zsidó kommunákat, ösztönösen tudták ezt; de 
ez az ösztön mintha már nem volna olyan általános és olyan éber, mint volt. Mégis, ezen a 
nagyon fontos területen találjuk meg azt a könyörtelenül világosan látó kollektív önmegfi
gyelést és önkritikát, amelyre már felhívtam a figyelmet. De hogy helyesen értsük és 
értékeljük, együtt kell látnunk ezt azzal a meghökkentően pozitív kapcsolattal -  ami egy 
szabályos hittel ér fel amely ezeket az embereket kommunájuk legbelső létével összefűzi. 
A két dolog ugyanannak a szellemi világnak a két oldala, s egyik sem érthető a másik nélkül.

Annak érdekében, hogy e palesztinai zsidó közösségi települések sikerének okait kellően 
elevenné tegyem, származásuk nem doktriner jellegével kezdem. Ez a jelleg minden lénye
ges ponton meghatározta fejlődésüket is. Új formák és új közbülső formák ágaztak ki 
folyamatosan, teljes szabadságban. Mindegyik sajátos társadalmi és szellemi szükségletek
ből nőtt ki, amint ezek nyilvánvalóvá váltak -  teljesen szabadon, s mindegyik megteremtette 
már kezdeti stádiumaiban a saját ideológiáját -  teljes szabadságban; mindegyik küzdött 
azért, hogy népszerűsítse magát, elterjedjen és létrehozza a neki megfelelő szférát -  
mindegyik teljes szabadságban. A különböző formák bajnokainak megvolt a maguk mon
danivalója, az egyes formák elleni és melletti érveket őszintén és hevesen megvitatták, de 
mindig azon az alapon, amelyet mindenki magától értetődőnek tekintett; a közös cél és a
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közös feladat alapján, és mindegyik forma elismerte a többi viszonylagos létjogosultságát 
speciális funkciójában. Mindez egyedülálló a kooperatív települések történetében. Mi több: 
amennyire látom, a szocialista mozgalom történetében sehol sem engedték az emberek 
olyan mélyen érvényesülni a differenciálódás folyamatát és kívánták mégis annyira megőriz
ni az integráció elvét.

A különböző formák és közbülső formák, amelyek ilyen módon különböző időpontokban 
és különböző helyzetekben létrejöttek, különböző társadalmi alakzatokat képviseltek. Az 
őket építő emberek általában tudatában voltak ennek, s azoknak a sajátos társadalmi és 
szellemi szükségleteknek is, amelyek kiváltották őket. Nem voltak ugyanennyire tudatában 
annak, hogy a különböző formák különböző emberi típusoknak felelnek meg, és ahogy az 
új formák az eredeti Kvuzából ágaztak ki, az új típusok is az eredeti chaluz típus kiágazásai, 
s mindegyiknek megvan a maga sajátos létmódja, és mindegyik sajátos megvalósulási 
formát követel. Többnyire gazdasági és más effajta külső tényezők indítottak egyes embe
reket arra, hogy szakítsanak egy formával, és egy másikhoz csatlakozzanak. Lényegében 
azonban az történt, hogy mindegyik típus a maga sajátosságainak a társadalmi realizálását 
kereste ebben a sajátos formában, és azt lényegében meg is találta. És nemcsak az egyes 
formák alapultak egy meghatározott típuson, hanem maga a forma is alakította és folyton 
továbbalakította a típust. Az volt és maradt a szándéka, hogy kialakítsa; az egyes formák 
alkata, szervezete és nevelési rendszere -  mindegy, hogy mennyire tudatosan vagy öntu
datlanul -  ennek a célnak a szolgálatában állt. így valami olyasmi jött létre, ami lényegileg 
különbözik minden korábbi és egyidejű társadalmi kísérlettől; nem olyan laboratórium, ahol 
mindenki magának dolgozik egymagában a saját problémáival és terveivel, hanem olyan 
kísérleti állomás, ahol a közös talajon különböző kolóniák vagy „kultúrák" kerülnek kipróbá
lásra különböző módszerek szerint egy közös cél érdekében.

Azonban itt is felmerült egy probléma, immár nem az egyes csoportokon belül, hanem a 
csoportok egymáshoz való viszonyában: és nem is kívülről, hanem belülről -  tulajdonkép
pen a szabadság elvének leglényegéből -  jött.

A Kvuzában már első, differenciálatlan formájában is létezett egy tendencia a föderációra, 
arra, hogy a Kvuzák valamilyen magasabb társadalmi egységgé olvadjanak össze; s ez a 
tendencia már csak azért is fontos volt, mert azt mutatta, hogy a Kvuza mintegy hallgatóla
gosan érti, hogy egy újszerűén szervezett társadalom sejtje. A különböző formák szétválá
sával és megsokasodásával abból a félindividualista formából, amely féltékenyen őrzi 
személyes függetlenségét házi gazdaságában, életmódjában, gyermekei nevelésében stb., 
a tiszta kommunisztikus formába való átmenet során az egyszerű egységet felváltotta az 
egységek sora, amelyek mindegyikében egy meghatározott embertípus szervezte meg 
magát föderális alapon. Az alapvető feltevés az volt, hogy a helyi csoportok a szolidaritásnak 
és a kölcsönös segítségnyújtásnak ugyanazon az alapelvén kombinálódhatnak, amely az 
egyedi csoportban uralkodik. De a nagyobb egységekké formálódásra való hajlam a 
legkevésbé sem csökevényesedett el ebben a folyamatban. Épp ellenkezőleg: legalábbis a 
kibuc- vagy kollektivista mozgalomban nagy erővel és igen világosan erősödik meg, 
provizórikus struktúraként ismeri el a föderatív kibucokat, azokat az egységeket, amelyekben 
a helyi csoportok összegezték különböző aspirációikat. Mozgalmuk egyik óvatos vezetője 
úgy beszélt róluk, mint a kommunák kommunájának helyettesítőjéről. Függetlenül azonban 
attól a ténytől, hogy az individuális formák, különösen a „mosavim" vagy félindividualisztikus 
munkatelepek -  bár a közösségi gazdasági kontroll és a kölcsönös segítségnyújtás tekin
tetében ezek semmiben sem maradnak el a többi forma mögött -  túlságosan távol kerültek
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már az alapformától ahhoz, hogy belefoglalhatók legyenek egy egységes tervbe, magában 
a kibucmozgalomban járulékos szervezetek állják útját annak az egységesítő trendnek, 
amely magába akarja foglalni és fel akarja szívni őket. Mindegyik kialakította, s az egységben 
megszilárdította a maga sajátos karakterét, s természetes, hogy mindegyik hajlamos saját 
befolyásának kiterjesztését látni az egységesítésben. De van egy további dolog, amely 
rendkívül intenzívvé tette ezt a beállítottságot az egyes egységekben, tudniillik a politikai 
fejlődés. Húsz évvel ezelőtt az egyik nagy egység vezetője határozottan mondhatta: „Kö
zösség vagyunk, és nem párt.” Ez időközben gyökeresen megváltozott, s ennek megfele
lően megnehezedtek az egységesülés feltételei. Fény derült arra a sajnálatos tényre, hogy 
a felebaráti kapcsolatok mindennél fontosabb attitűdje nem fejlődött ki megfelelően, habár 
sok olyan esetet jegyeztek fel, amikor egy virágzó és gazdag falu nagyvonalúan megsegített 
egy fiatal és szegény szomszédot, amelyik egy másik egységhez tartozott. Ilyen körülmé
nyek között az egységesülés kérdésben különösen az utolsó tíz évben kirobbant nagy vita 
még figyelemre méltóbb. Senki, aki szívében szocialista, nem képes csodálat nélkül olvasni 
e harc nagyszerű dokumentumát, A kibuc és a kvuza című héber nyelvű összeállítást, melyet 
a néhai munkásvezető, Béri Kaznelson szerkesztett. Lehetetlen nem csodálni azt az emel
kedett szenvedélyt, amellyel ez a két tábor harcolt egymással az igazi egységért. Az egység 
valószínűleg nem fog megvalósulni, hacsak nem egy olyan helyzet eredményeként, amelyik 
teljességgel elkerülhetetlenné teszi. De az, hogy a zsidó kommunák tagjai oly fáradhatatlanul 
dolgoztak egymással és egymás ellen egy communitas communitatis, azaz egy strukturá
lisan új társadalom létrejöttéért, meg lesz örökítve az emberiség önmaga megújításáért vívott 
harcának történetében.

Azt mondottam, hogy ebben a bátor zsidó vállalkozásban „jelzésértékű kudarchiányt” 
látok. Nem mondhatom, hogy jelzésértékű sikert. Hogy azzá váljon, sok mindent kell még 
tenni. A mi halandó világunkban azonban így, ilyen tempóban, ilyen visszaesésekkel, 
csalódásokkal és ilyen új kíséreletekkel szoktak lezajlani a valódi változások.

De mondhatjuk-e erről a kudarchiányról, hogy „jelzésértékű”? Rámutattam azoknak a 
premisszáknak és feltételeknek a sajátos természetére, amelyek ide vezettek. S amit egyik 
saját képviselője mondott a Kvuzáról, hogy tudniillik tipikus palesztinai termék, igaz ezeknek 
a formáknak mindegyikére.

Mégis, ha egy bizonyos feltételek között végzett kísérlet bizonyos fokig sikeresnek 
bizonyul, nekiláthatunk, hogy kipróbáljuk más, kevésbé kedvező körülmények között is.

Aligha kétséges, hogy a legutóbbi háborút úgy kell tekintenünk, mint egy világválság 
prelúdiumának végét. A válság -  egy komor „közjáték" után, amely túl sokáig nem tarthat -  
valószínűleg azoknak a nyugati nemzeteknek a körében fog először kirobbanni, amelyek 
csak látszólag tudták rendbehozni szétzilált gazdaságukat. Ők a társadalmasítás azonnali 
szükségességével fogják szembetalálni magukat, mindenekfölött a föld kisajátításával. 
Ekkor abszolút döntő jelentőségű lesz, hogy egy ennyire megváltozott gazdaságnak ki a 
valódi szubjektuma, és ki a tulajdonosa a termelés társadalmi eszközeinek. Egy erőteljesen 
centralizált állam központi hatalma vagy a közösségi alapon termelő és élő városi és falusi 
dolgozók és képviselőtestületeik? Az utóbbi esetben az állam átalakított szervei csak az 
alkalmazkodás és az adminisztráció funkcióit fogják ellátni. Ezektől a kérdésektől függ 
nagyrészt egy új társadalom és egy új civilizáció kialakulása. A lényeg az, hogy döntsünk 
az alapkérdésekben: újraszervezzük-e ligák ligájaként a társadalmat, s normális funkciójára, 
az egység fenntartására redukáljuk-e az államot; vagy hagyjuk, hogy az amorf társadalmat
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felfalja a mindenható állam; szocialista pluralizmust akarunk-e vagy úgynevezett szocialista 
unitarizmust?

El kell döntenünk: a változó körülményeknek megfelelően minden nap újra ellenőrzött 
helyes arány legyen-e a csoportszabadság és a kollektív rend között, vagy meghatározatlan 
időre bevezetett abszolút rend egy állítólag „saját törvényeit követő” szabadság kedvéért. 
Amíg Oroszország nem megy keresztül lényeges belső változásokon -  s ma nem tudhatjuk, 
hogy ez mikor és hogyan következik be kénytelenek vagyunk a szocializmus két pólusá
nak egyikét, melyek közül választanunk kell, a félelmetes „Moszkva” névvel illetni. A másikat 
bátorkodnék „Jeruzsálemnek” nevezni.

(Fordította: Pap Mária. A fordítás alapja: Martin Buber: Paths in Utopia. New York, Collier- 
MacMillan, 1988. 129-149. o.)



IV.
ANARCHIZMUS ÉS SZERVEZET





JAMES
GUILLAUME GONDOLATOK A

TÁRSADALMI SZERVEZETRŐL

I. BEVEZETŐ

Az alább következő gondolatok megvalósítása csak egy forradalmi folyamat útján érhető el.
Nem egyetlen nap alatt duzzad az ár addig a pontig, míg átszakítja a gátat; a víz lassan, 

fokozatosan emelkedik; ám mikor eléri a megfelelő szintet, az összeomlás hirtelen követke
zik be, és a gát egy pillanat alatt átszakad. Két egymásra következő ténnyel van tehát 
dolgunk, melyek közül a második szükségszerű következménye az elsőnek; a gondolatok, 
a szükségletek, a cselekvési módok lassú átalakulásával a társadalom kebelében; majd 
midőn eljött a pillanat, amikor ez az átalakulás elég előrehaladott ahhoz, hogy teljes 
mértékben átlépjen a tények világába, előáll a hirtelen és döntő krízis, a forradalom, mely 
egy hosszú fejlődés végkifejlete csupán, egy régóta előkészített és elkerülhetetlen változás 
hirtelen megnyilvánulása. Egyetlen komoly embernek sem jut eszébe, hogy előre kijelölje 
azokat az utakat és módokat, ahogy a forradalom, a társadalmi megújulás elengedhetetlen 
bevezetője le fog zajlani. A forradalom természeti tény, nem pedig egy vagy több egyéni 
akarat cselekvése: nem előzetes terv alapján megy végbe, hanem olyan szükségszerűségek 
ellenőrizhetetlen hatása alatt zajlik, melyeknek senki sem parancsolhat.

Ne várják tehát tőlünk egy forradalmi kampány tervének felvázolását; hagyjuk ezt a 
gyerekséget azokra, akik még hiszik, hogy az emberi emancipáció beteljesítéséhez lehet
séges és kielégítő egy személyi diktatúra. Csak röviden mondjuk el, milyen jellegűnek 
szeretnénk látni a forradalmat, hogy ne váljon foglyává a múlt megszokottságainak. Minde
nekelőtt negatívnak, destruktívnak kell lennie. Nem a múlt bizonyos intézményeinek megja
vításáról van szó, hogy azok alkalmazkodjanak az új társadalomhoz, hanem eltörlésükről. 
A kormány, a hadsereg, a bíróságok, az egyház, az iskola, a bank eltörléséről és mindennek 
az eltörléséről, ami hozzájuk kapcsolódik.

A forradalomnak ugyanakkor pozitív oldala is van: a munkaeszközöknek és az egész 
tőkének a dolgozók birtokába vétele. Meg kell magyaráznunk, hogy értjük ezt a birtokbavé
telt. Beszéljünk először a földről és a parasztokról. Több országban, de különösen Francia- 
országban a polgárok és a papok azzal próbálták becsapni és félrevezetni a parasztokat, 
hogy a forradalom el akarja venni tőlük földjeiket. Ez a nép ellenségeinek aljas hazugsága. 
A forradalom éppen az ellenkezőjét akarja tenni: a polgárok, a nemesek és a papok földjeit 
akarja elvenni, hogy azoknak a parasztoknak adja, akiknek nincs földjük. Ha a föld egy 
paraszté, aki maga műveli, a forradalom nem fog hozzányúlni. Ellenkezőleg, garantálja 
szabad birtoklását, és mentesíti a parasztot a rá nehezedő terhektől. A földet, amely adózott 
a kincstárnak és súlyos jelzáloggal volt terhelve, a forradalom éppúgy felszabadítja, mint a 
munkást: nincs többé adó, nincs többé jelzálog; a föld éppolyan szabaddá vált, mint az 
ember.

Ami a polgárok, a nemesek és a klérus földjeit illeti, azokat a földeket, melyeket mostanáig
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urainak művelt a szegény vidéki nép; ezeket a forradalom visszaveszi azoktól, akik ellopták 
őket, és visszaadja jogos tulajdonosaiknak, azoknak, akik megművelik. Hogyan fogja a 
forradalom elvenni a földet a burzsoáziától, a kizsákmányolóktól amit a parasztoknak ad? 
Mostanáig, ha a polgárok politikai forradalmat csináltak, amikor győzelemre vitték a moz
galmat, melynek eredménye a nép számára csak urainak cserélődése volt, dekrétumokat 
bocsátottak ki, kihirdették a nép előtt az új kormány akaratát; a dekrétumot kifüggesztették 
a községekben, és a prefektus, a bíróságok, a polgármester és a csendőrök végrehajtatták.

Az igazán népi forradalom nem fogja követni ezt a példát; nem fog dektérumokat 
szerkeszteni, nem fogja a rendőrség és a kormányzati adminisztráció szolgáltatásait igé
nyelni. Nem dekrétumokkal, papírra írott szavakkal, hanem tettekkel akarja felszabadítani a 
népet.

II. A PARASZTOK

Ebben a fejezetben azt fogjuk megvizsgálni, hogyan kell a parasztoknak megszervezniük 
magukat, hogy munkaeszközükből, aföldből a lehető legtöbb hasznot nyerjék. A forradalmat 
követően a parasztok az alábbi helyzetben találják magukat: akik már kistulajdonosok, 
megtartják azt a földdarabot, amelyet művelnek, és családjukkal tovább művelik. Mások, és 
ők vannak többen, akik egy nagybirtokos gazdálkodói voltak vagy egyszerű napszámosok 
egy gazdálkodó szolgálatában, közösen foglalnak el egy nagyobb darab földet, és ezt 
közösen kell művelniök. Melyik a jobb a két szisztéma közül? Nem elméletet alkotunk, csak 
kiindulópontul vesszük a tényeket, és azt keressük, ami azonnal megvalósítható. E néző
pontból először azt mondhatjuk, hogy a lényeg, az, amiért a forradalom lezajlott, megtörtént: 
a föld annak a tulajdona lett, aki megműveli, a paraszt többé nem kizsákmányolójának 
hasznáért dolgozik, aki az ő verejtékéből élt. Ez a nagy eredmény, a többi másodlagos 
fontosságú; a parasztok, ha akarják, egyéni parcellákra oszthatják a földet, és minden 
munkásnak juttathatnak belőle; vagy ellenkezőleg, közösen tarthatják és szövetkezhetnek 
megművelésére. De bármennyire másodlagos fontosságú is a gazdálkodás és a földbirtok
lás legjobb formájának kérdése a lényegi tényhez, a paraszt felszabadulásához képest, 
érdemes figyelmesen megvizsgálnunk. Olyan vidéken, melyet a forradalom előtt kistulajdo
nos parasztok népesítettek be, ahol a talaj természete kevéssé alkalmas nagyüzemi gazdál
kodásra, ahol a mezőgazdaság megrekedt a patriarchális korszak eljárásainál, a gépek 
használata ismeretlen vagy kevéssé elterjedt. E vidékeken természetes lesz, hogy a parasz
tok megtartják azt a tulajdonformát, melyet megszoktak. Valamennyien úgy fogják tovább 
művelni földjeiket, mint a múltban, azzal a különbséggel, hogy egykori béreseik (ha voltak) 
társaik lesznek, és meg fogják velük osztani azokat a javakat, melyeket a földön közösen 
végzett munkájukkal termeltek. Mégis valószínű, hogy kis idő múlva ezek az egyéni tulajdo
nosnak megmaradt parasztok előnyösebbnek fogják találni hagyományos munkarendjük 
megváltoztatását. Előbb azért fognak összefogni, hogy közös irodát hozzanak létre termé
keik eladása és cseréje érdekében; majd ez az első szövetkezés újabbakhoz fogja vezetni 
őket. Közösen fogják beszerezni a különböző gépeket munkájuk megkönnyítésére; köl
csönösen fognak segíteni egymásnak bizonyos munkák elvégzésében, amelyek jobban 
mennek, ha sok kar gyorsan végzi őket; és végül kétségkívül követni fogják testvéreiket, az 
ipari és nagyüzemi mezőgazdasági munkásokat, midőn elhatározzák, hogy földjeiket 
összeadják és mezőgazdasági szövetkezetei alakítanak. De ha néhány évig a régi gyakor
latnál maradnak a parasztok, egyes községekben akár egy teljes generáció idejére is, mielőtt
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elfogadnák a kollektív tulajdon formáját, ebből a késedelemből semmi súlyos kellemetlenség 
nem származik; nem fog-e eltűnni a falusi proletariátus, és még az elmaradt községekben 
is lesz-e majd más, mint bőségben és békében élő szabad munkások népessége?

Ott viszont, ahol nagy területek és nagyüzemek tekintélyes számú munkást foglalkoztat
nak, akiknek egyesített és kombinált erőfeszítése szükséges a föld megműveléséhez, 
magától adódik a kollektív tulajdon. Látni fogjuk, hogy egy kommuna egész területén, sőt 
néha több kommunáén is egységes mezőgazdasági termelés fog kialakulni, amelyben a 
nagyüzemi gazdálkodás módszereit fogják alkalmazni. A mezei munkásoknak ezekben a 
hatalmas közösségeiben nem fogják erőltetni, miként a kisparaszt a saját parcelláján, hogy 
különféle termékek egész tömegét termeljék, nem fogunk egyetlen hektáron búzát, pár 
négyszögölnyi burgonyát, szőlőt, takarmányt, gyümölcsfákat összezsúfolni látni. Minden 
földbe külső alakja, elhelyezkedése, kémiai összetétele okán egyetlen fajta termék kerül: 
nem fognak tehát szőlőnek való földbe búzát vetni, s nem próbálnak burgonyát termeszteni 
olyan földön, amelyik jobban hasznosítható legelőként. Ha a mezőgazdasági közösség csak 
egyféle földdel rendelkezik, csak egyfajta termék művelésével fognak foglalkozni, mivel jól 
tudják, hogy a nagyüzemi gazdálkodás kevesebb munkával sokkal jelentősebb eredménye
ket hoz, és inkább csere útján szerzik be a hiányzó termékeket, semhogy kis mennyiségben 
és rossz minőségben termeljék őket olyan területen, amely számukra nem kedvező.

A mezőgazdasági közösségek belső szervezete nem lesz mindenütt szükségképpen 
egyforma: elég nagy változatosság alakulhat ki a szövetkezett dolgozók igényei szerint; csak 
a hasznosságot és az előnyöket kell ezzel kapcsolatban tekintetbe venni, feltéve, hogy 
megfelelnek az egyenlőség és igazságosság alapelvének. A közösség vezetőségét a tagok 
választják; az irányítást akár egy emberre, akár egy többtagú csoportra rá lehet bízni -  még 
az is lehetséges lesz, hogy elkülönítik a különféle adminisztratív funkciókat, és mindegyikü
ket egy-egy speciális bizottságra bízzák. A munkanap hosszát nem az egész országra 
vonatkozó általános törvénnyel szabályozzák, hanem a közösség maga dönt róla; de 
minthogy a közösség kapcsolatban áll majd a vidék összes mezőgazdasági munkásával, 
valószínűnek kell tartanunk, hogy a munkások ezen a ponton meg fognak egyezni egymás
sal egy közös alapban. A munka termékei a közösséget illetik, és minden tag megkapja 
belőle, részben természetben (élelmiszer, ruhanemű stb.), részben váltópénzben az általa 
elvégzett munka ellenértékét. Néhány szövetkezetben az elosztás a munkaidővel áll majd 
arányban; másokban a munkaidővel és a betöltött funkciókkal egyszerre; de másféle 
szisztémák is kipróbálhatók és alkalmazhatók.

Az elosztás kérdése teljesen másodlagossá válik, amint a tulajdoné megoldódik, és nem 
léteznek többé kapitalisták, akik dézsmát szednek a tömegek munkája után. Mindenképpen 
úgy gondoljuk, hogy az alapelv, melyhez, amennyire csak lehetséges, meg kell próbálnunk 
közeledni, ez: Mindenkitől ereje szerint, mindenkinek szükségletei szerint. Amint a gépesítés 
és az ipari és mezőgazdasági tudomány fejlődése következtében a termelés olyan mérték
ben megnő, hogy jóval meghaladja a társadalom szükségleteit -  és ez az eredmény néhány 
évvel a forradalom után be fog következni -, amint tehát elérkeztünk ide, nem fogjuk már 
fukar kezekkel mérni azt a részt, amely minden munkásnak jussa. Mindenki bőséggel 
meríthet a társadalmi tartalékból szükségleteinek mértéke szerint, és nem kell attól félnie, 
hogy kimeríti; és a minden szabad és egyenlő munkásban kifejlődő erkölcsi érzék elejét 
veszi a visszaélésnek és a pazarlásnak. Addig is minden közösségnek magának kell 
meghatároznia az átmeneti időszakban azt a módot, melyet a legmegfelelőbbnek talál a 
munka termékének a szövetkezettek közötti elosztására.

279



III. AZ IPARI MUNKÁSOK

Az ipar munkásainál éppúgy, mint a parasztoknál, több kategóriát kell megkülönböztetnünk. 
Ott vannak először azok a mesterségek, melyekben a felszereltség majdnem jelentéktelen, 
ahol nem vagy alig létezik munkamegosztás, és ahol következésképpen az egyéni munka 
éppoly jó teljesítményt nyújthat, mint ha csoportban dolgoznának. Ilyen például a szabó, a 
cipész stb. hivatása. Aztán vannak olyan mesterségek, melyek több munkás együttműkö
dését feltételezik, annak a felhasználását, amit közös erőnek nevezünk, és amelyeket 
általában egy üzemben vagy műhelyben gyakorolnak; a nyomdász, az asztalos, a kőműves 
mestersége. Végül van egy harmadik ipari kategória, ahol a munkamegosztás sokkal 
előrehaladottabb, ahol a termelés óriási léptéket ölt, hatalmas gépek használatát és tekinté
lyes tőke meglétét követeli. Ilyenek a fonodák, a kohászati üzemek, a bányák stb.

Az első csoporthoz tartozó iparágak munkásai számára nem szükséges a kollektív 
munka; és kétségkívül sok esetben az fog történni, hogy a szabó vagy a varga inkább saját 
kis műhelyében folytatja munkáját. Ez itt egészen természetes dolog, annál is inkább, mivel 
a kis kommunákban talán csak egyetlenegy művelője lesz minden szakmának. Mégis úgy 
gondoljuk, anélkül hogy bármiben is korlátozni akarnánk az egyéni függetlenséget, hogy 
ott, ahol megvalósítható, jobb a közös munka: az egyenlők társadalmában a vetélkedés 
sarkallja a munkást: többet termel és jobb szívvel alkot; azonkívül a közös munka hatéko
nyabb kölcsönös ellenőrzést tesz lehetővé mindenki számára.

Ami a két másik kategória munkásait illeti, nyilvánvaló, hogy szövetkezésüket maga a 
munka természete diktálja; mivel munkaeszközeik nem kizárólag egyéni használatra való 
egyszerű szerszámok, hanem olyan gépek vagy eszközök, melyek használata több munkás 
együttműködését igényli, e felszerelés tulajdona csakis közös lehet. Minden műhely, minden 
gyár tehát egy olyan munkástársulást fog alkotni, amely szabadon igazgathatja magát, 
ahogy neki tetszik, feltéve, hogy mindenkinek a jogait megvédelmezik, és érvényre juttatják 
az egyenlőség és igazságosság elvét. Az előző fejezetben, a mezőgazdasági munkások 
társulásairól vagy közösségeiről szólva, az irányítással, a munkanap hosszával és a termé
kek elosztásával kapcsolatban olyan megállapításokat tettünk, melyek természetesen az 
ipari munkásokra is érvényesek, és amelyeket ezért nem szükséges elismételnünk. Azt 
mondottuk, hogy mindenütt, ahol olyan iparágról van szó, amely egy kissé komplikált 
felszerelést és közös munkát igényel, ezeknek a munkaeszközöknek közös tulajdonban kell 
lenniük. De valamit meg kell még határozni: ez a közös tulajdon kizárólag a műhelyhez fog-e 
tartozni, amelyben használják vagy pedig egyik vagy másik iparág egész munkástestületé
nek tulajdona lesz? Véleményünk szerint a második megoldás a jó. Ha például a forradalom 
napján Róma városának nyomdászai birtokukba veszik a város összes nyomdáját, azonnal 
közös gyűlésen kell bejelenteniük: Róma valamennyi nyomdája az összes római nyomdász 
közös tulajdonát képezi. Aztán, ha majd lehetségessé válik, egy lépéssel előrébb lépnek, és 
szolidaritást vállalnak Itália más városainak nyomdászaival; ennek a szolidaritási szerződés
nek az eredményeképpen az összes olaszországi nyomdaüzem az olasz nyomdászok 
föderációjának kollektív tulajdona lesz. E közösbe vétel nyomán Itália bármelyik nyomdásza 
elmehet az ország egyik vagy másik városába dolgozni, és mindenütt olyan munkaeszkö
zöket fog találni, melyeket joga van használni.

De ha a munkaeszközök tulajdonát szerintünk a testület kezébe kell is visszaadni, ezzel 
nem azt akarjuk mondani, hogy ezáltal az üzemet alkotó munkáscsoport fölött egyfajta ipari
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kormány áll majd, amelynek hatalma van saját kénye-kedve szerint rendelkezni a munka
eszközökkel, Nem: a különböző üzemek munkásai távolról sem mondanak le arról a 
munkaeszközről, melyet a testületnek nevezett felsőbb hatalom kezébe adtak. Annyit tesz
nek, hogy minden körülmények között kölcsönösen garantálják egymásnak azoknak a 
munkaeszközöknek a birtoklását, melyek tulajdonát megszerezték, és a többi üzemekben 
kollégáikkal közösen részt véve a hatalomban, ők is közös részeseivé lesznek azon 
munkaeszközök tulajdonának, melyeket azok a kollégáik őriznek, akikkel megkötötték a 
szolidaritási paktumot.

IV. A KOMMUNA

A kommunát az egy helységben lakó összes munkás alkotja. Ha azt vesszük tipikusnak, 
ahogy a kommuna az esetek nagy többségében megjelenik, és eltekintünk a kivételektől, 
azt mondhatjuk: a kommuna a termelői csoportok helyi szövetsége. Ez a helyi szövetség 
vagy kommuna abból a célból alakul, hogy bizonyos szolgáltatásokat nyújtson, olyanokat, 
amelyek mindenkit érintenek, és ezért közszolgáltatásoknak nevezik őket.

A közszolgáltatásokat az alábbiakban lehet összefoglalni:

KÖZMUNKÁK

Minden ház a kommuna tulajdonában van. A forradalom után ideiglenesen mindenki 
továbbra is abban a lakásban lakik, ahol addig, kivéve azokat a családokat, amelyek 
egészségtelen vagy túlságosan is szűkös lakásokba kényszerültek; őket a kommuna 
gondoskodása haladéktalanul a gazdagok megüresedett lakásaiba fogja költöztetni.

A felszabadult társadalomnak első gondja lesz, hogy a régi szegénynegyedek nyomorú
ságos odúi helyett új házakat, egészséges, tágas és kényelmes lakásokat építsen. A 
kommuna haladéktalanul hozzálát ehhez; és így nemcsak munkát tud adni a kőművesek, 
ácsok, lakatosok, tetőfedők stb. testületéinek, hanem könnyű lesz hasznos módon foglal
koztatni azokat a tömegeket is, amelyek a forradalom előtt tétlenségben éltek s ezért nem 
tudnak semmilyen mesterséget; segédmunkásként lehet alkalmazni őket azokon a hatalmas 
építkezéseken és földmunkákon, amelyek a felszabadult terület minden pontján és különö
sen a városokban meg fognak indulni. Az új lakások mindenki költségére fognak épülni -  
ami azt jelenti, hogy az építőmunkások különféle testületéi által teljesített munkáért cserébe 
ezek a kommunától olyan cserejegyeket fognak kapni, amelyekkel valamennyi tagjuk 
eltartásáról széleskörűen gondoskodhatnak. És mivel a lakások mindenki költségére épül
nek majd, mindenki rendelkezésére is kell hogy álljanak -  tehát a használat ingyenes lesz, 
és senkinek nem kell a kommunának bért, járandóságot fizetnie a lakásért, melyet igénybe 
vesz.

Úgy tűnik, súlyos viták származhatnak abból, hogy a lakások ingyenesek, mert senki nem 
fog akarni rossz lakásban maradni, a legjobbakon pedig össze fognak veszni. De úgy 
gondoljuk, téved az, aki ebből kifolyólag komoly kellemetlenségektől fél, éspedig a követ
kezők miatt. Először is meg kell mondanunk, hogy ha valaki nem akar rossz lakásban lakni, 
hanem jobbra vágyik, ez teljességgel jogosult óhaj; és éppen ez az erőteljesen kinyilvánított 
óhaj a biztosítéka annak, hogy energikusan és cselekvőén fognak dolgozni a kielégítéséért,
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és új házakat fognak építeni. De amíg fel nem épülnek, türelemmel kell lenniök és meg kell 
elégedniök azzal, ami van; a kommunának gondja lesz rá, mint már mondottuk, hogy a 
legsürgetőbb bajokat orvosolja, és a legszegényebb családokat a gazdagok hatalmas 
palotáiban helyezze el; a népesség többi részében pedig, úgy hisszük, olyannyira fejlett lesz 
a forradalmi lelkesedés által kiváltott áldozatkészség és lemondás, hogy mindenki boldogan 
fogja elviselni még egy kis ideig egy kényelmetlen lakás kellemetlenségeit, és senkinek nem 
fog eszébe jutni, hogy vitába szálljon a szomszéddal, akinek ideiglenesen kényelmesebb 
lakása van. Kis idő elteltével, hála az építők aktivitásának, akiket erőteljesen sarkall az 
általános várakozás, a lakások olyannyira bőségben állnak majd rendelkezésre, hogy 
minden igényt ki lehet elégíteni: csak választani kell, annak biztos tudatában, hogy mindenki 
talál igényeinek megfelelő lakást. Mindebben nincs semmi kiagyalt, bármennyire csodála
tosnak is tűnik azoknak, akiknek tekintete sohasem terjedt túl a polgári társadalom horizont
ján: éppen ellenkezőleg, mindez olyan egyszerű és természetes, hogy a dolgok másképpen 
nem is történhetnek. Hiszen mivel is foglalkozzanak a kőművesek és más építőmunkások 
légiói, ha nem azzal, hogy szüntelenül kényelmes lakásokat építenek, amelyek igazán 
méltóak rá, hogy egy civilizált társadalom tagjai lakják őket? Hosszú évekre lesz vajon 
szükség, míg felépül minden családnak a saját lakása? Nem, ez kevés idő műve lesz. És 
amikor befejezték, ölbe tett kézzel fognak ülni? Semmi esetre sem; javítják, tökéletesítik azt, 
ami már megvan, és lassanként el fognak tűnni a mostani városok sötét negyedei, szűk 
utcái, kényelmetlen lakásai: helyükön paloták emelkednek majd, melyekben az újra embe
rekké lett munkások fognak lakni.

CSERE

Az új társadalomban nem lesz a szó mai értelmében vett kereskedelem. Minden kommuna 
egy cseretelepet állít fel, amelynek működését a lehető legvilágosabban el fogjuk magya
rázni. A munkások társulásai, valamint azokban az ágazatokban, ahol folytatódhat az egyéni 
termelés, az egyéni termelők elhelyezik termékeiket ezeken a cseretelepeken. A különféle 
termékek értékét a regionális testületi szövetségek és a különböző kommunák megállapo
dásával a statisztikai adatok alapján előre rögzítik. A cseretelep a termelőknek cserejegyeket 
ad, melyek termékeik értékét képviselik; ezek a cserejegyek a kommunák szövetségének 
egész területén érvényesek. A cseretelepen így elhelyezett termékek egy részét magában a 
kommunában fogyasztják el, másokat más kommunákba szállítanak és más árukra cserél
nek.

Az első csoportba tartozó termékeket a közösségi üzletekbe viszik, melyek létesítéséhez 
ideiglenesen a régi kereskedők üzleteinek és boltjainak legmegfelelőbb helyiségeit fogják 
felhasználni. Ezeknek az üzleteknek egy részében élelmiszereket, másokban ruhaneműt, 
megint másokban háztartási eszközöket stb. fognak árulni. Az exportra szánt termékek a 
közraktárakban maradnak, amíg azokba a kommunákba nem irányítják őket, ahol szükség 
lesz rájuk.

Előzzünk meg itt egy ellenvetést. Esetleg azt fogják nekünk mondani: az egyes kommunák 
cseretelepei a termelőknek cserejegyeket adnak, egy termékeik értékét reprezentáló jelet, 
még mielőtt biztosították volna e termékek eladását. Milyen helyzetbe kerül a cseretelep, ha 
a termékek nem kelnek el? Nem félő-e, hogy veszít rajta, nem kockázatos-e ez az eljárás? 
Erre azt feleljük, hogy minden cseretelep előre bizonyos az általa fogadott termékek
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eladásában, úgyhogy semmi kellemetlensége nem származhat abból, hogy cserejegyekkel 
azonnal kifizeti az értéket a termelőknek. Vannak olyan munkáskategóriák, akik fizikaileg 
képtelenek bevinni termékeiket a cseretelepre: ilyenek például az építőmunkások. De a 
cseretelep számukra is közvetítőként szolgál: ott rögzítik a különböző elvégzett munkákat, 
melyek értékét ugyancsak előre megállapítják, és a cseretelep nekik is kiállítja ezt az értéket 
cserejegyekben. Ugyanígy lesz a kommuna adminisztratív feladatait ellátó különböző mun
kásokkal is; az ő munkájuk nem előállított árukban, hanem a teljesített szolgáltatásokban áll; 
ezeknek a szolgáltatásoknak a tarifáját előzetesen megállapítják, és a cseretelep kifizeti az 
értéküket. A cseretelepre nemcsak a kommuna munkásai hoznak be; az levelez a többi 
kommunával, és meghozatja azokat a termékeket, melyeket a kommunának kívülről kell 
beszereznie, akár saját fogyasztásra, akár mint nyersanyagot, tüzelőanyagot, gyári terméket 
stb. A kívülről hozott termékek a helyiek mellett a közös üzletekben találhatók. A fogyasztók, 
különféle címletűre váltható cserejegyeiket magukkal hozva felkeresik a különböző üzlete
ket; és ott azonos tarifák alapján megvásárolják mindazokat a fogyasztási cikkeket, melyekre 
szükségük van.

Az eddig elmondottak alapján a cseretelep működése semmiben sem különbözik a mai 
kereskedelemben használatos módszerektől: ezek a műveletek valójában nem mások, mint 
az adás-vétel műveletei; a cseretelep megvásárolja a termelőktől termékeiket, és eladja a 
fogyasztóknak a fogyasztási cikkeket. De úgy gondoljuk, hogy kis idő múlva a cseretelepek 
működése minden nehézség nélkül megváltozhat, és a régi rendszert lassanként egy új 
váltja fel: a szó szoros értelmében vett csere el fog tűnni, és helyébe a tiszta és egyszerű 
elosztás lép. Ezen a következőket értjük: amíg egy termék szűkösen áll rendelkezésre és a 
kommunák üzleteiben csak kisebb mennyiségben található, mint amennyit a népesség el 
tudna fogyasztani, e termék elosztásában bizonyos mértéket kell tartani. A fogyasztás 
visszafogásának legegyszerűbb módja az, ha eladják a terméket, tehát csak annak adnak, 
aki cserébe egy bizonyos értéket ad. De ha egyszer, hála a termelés bőséges növekedésé
nek, amiben nem lesz hiány, mihelyt a munkát racionális alapokra helyezik -  ha egyszer, 
mondjuk, hála ennek a fejlődésnek, bizonyos árufajták mennyisége messze meghaladja azt, 
amit a népesség el tud fogyasztani, akkor nincs többé szükség adagolásra; meg lehet 
szüntetni az eladás műveletét, ami egyfajta fékje volt a mértéktelen fogyasztásnak; a 
cseretelepek nem fogják többé eladni a termékeket a fogyasztóknak, hanem a kinyilvánított 
szükségletek arányában szétosztják közöttük.

A cserét egy idő után minden elsőrendű fontosságú cikkel kapcsolatban felválthatja az 
elosztás, mivel főképpen ezek növekvő termelésére fognak irányulni a termelők társulásai
nak első erőfeszítései. Hamarosan más cikkek is, amelyek ma ritkák és drágák, következés
képpen luxuscikkeknek minősülnek, nagy tömegben gyárthatók lesznek, és így beléphetnek 
az elosztás, vagyis az általános fogyasztás területére. Más, kisszámú és kevésbé fontos 
termékek viszont (például a gyöngyök, ékkövek, bizonyos fémek) soha nem lehetnek 
bőségben, mivel maga a természet korlátozta mennyiségüket, de mivel nem lesz már olyan 
értékük, mint amilyet ma a közvélemény tulajdonít nekik, csak a tudományos egyesületek 
fogják keresni őket, amelyek természettörténeti múzeumokban akarják elhelyezni vagy 
bizonyos szerszámok gyártásához felhasználni őket.
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TÁPLÁLKOZÁS

Az élelmezési szolgáltatás bizonyos értelemben a csere függelékét alkotja. Valóban, amit a 
cseretelep szervezetéről mondottunk az imént, minden termékre érvényes, beleértve a 
speciálisan élelmezésre szánt termékeket is. De úgy véljük, hasznos, ha külön fejezetben, 
néhány megállapítás erejéig részletesebben foglalkozunk a legfontosabb élelmiszerek el
osztásának megszervezésével. Ma a pékség, a húsbolt, a borkereskedelem, a gyarmatáru
kereskedelem kiszolgáltatott a magániparnak és a spekulációnak, amely mindenféle csalás
sal próbál meggazdagodni a fogyasztók rovására. Az új társadalom azonnal orvosolja a 
dolgok ilyetén állását: közszolgáltatássá alakítja mindazt, ami az elsőrendű fontosságú 
élelmiszerek elosztását érinti. Jól jegyezzük meg: ez nem azt jelenti, hogy a kommuna 
hatalmába keríti a termelés bizonyos ágait. De a kenyérrel kapcsolatban például, miben áll 
a termelés? Csakis a búzatermesztésben. A földmunkás elveti és learatja a gabonát, és 
elszállítja a cseretelepre: itt befejeződik a termelő feladata. A gabonát lisztté őrölni, a lisztet 
kenyérré alakítani, ez már nem termelés: ez ahhoz hasonlatos munka, mint amit a közösségi 
üzletek alkalmazottai végeznek: eljuttatnak egy élelmiszerterméket, a búzát, a fogyasztók
hoz. Ugyanígy áll a dolog a hússal stb.

Látjuk tehát: elvi szempontból mi sem logikusabb, mint bevonni a pékséget, a mészár
széket, a borkereskedelmet stb. a kommuna hatáskörébe. Következésképpen a búza, ha 
bekerült a kommuna raktáraiba, a kommuna malmában őrlődik lisztté (mondanunk sem kell, 
hogy több kommunának lehet egy közös malma); a lisztből a kommuna pékségében lesz 
kenyér, és a kenyeret a kommuna juttatja el a fogyasztókhoz. Ugyanígy áll a hússal: az 
állatokat a kommuna vágóhídján vágják le, a kommuna mészárszékein dolgozzák fel. A bort 
a kommuna pincéiben őrzik, és speciális alkalmazottak juttatják el a fogyasztókhoz. Végül 
a többi élelmiszert is, a többé vagy kevésbé sürgető igények szerint, a kommuna raktáraiban 
tartják vagy csarnokokban helyezik el, ahol a fogyasztók megtalálhatják. Főleg a kenyérrel, 
hússal, borral, az ilyenfajta termékekkel kapcsolatban fontos, hogy a lehető leggyorsabban 
megpróbáljuk a régi csererendszert az elosztással felváltani. Ha a táplálkozás bőségesen 
biztosított mindenki számára, a tudományok, a művészeti iparok és általában a civilizáció 
fejlődése óriás léptekkel fog haladni.

STATISZTIKA

A kommuna statisztikai bizottságának feladata a kommuna összes statisztikai információjá
nak összegyűjtése. A különböző termelési testületek és társulások állandóan tájékoztatják 
tagjaik számáról és a tagságban történt változásokról, így minden pillanatban tudható a 
munkáskezek száma a termelés különböző ágaiban. A cseretelep közvetítésével a statiszti
kai bizottság a legteljesebb képet fogja szerezni a termelés és a fogyasztás számadatairól. 
Egy vidék valamennyi kommunájából összegyűjtött statisztikai tények révén lehetségessé 
válik tudományosan egyensúlyba hozni a termelést és a fogyasztást; ezeknek a jelzéseknek 
engedelmeskedve növelni lehet a munkáskezek számát azokban az ágazatokban, ahol a 
termelés nem kielégítő, és csökkenteni ott, ahol túlzott. A statisztika azt is lehetővé teszi, 
hogy meghatározzák a munkanap átlagos hosszát, ami ahhoz szükséges, hogy a társada
lom igényelte termékmennyiséget megtermeljék. A statisztika segítségével lehet majd meg
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határozni, nem abszolút módon, de a gyakorlat számára kielégítő pontossággal, a különbö
ző termékek relatív értékét, ami alapjául szolgál a cseretelepek tarifáinak.

De ez nem minden; a statisztikai bizottságnak kell betöltenie a mai állam némely feladatát 
is: nyilvántartania a születéseket és a halálozásokat. Nem tesszük hozzá, hogy a házasság- 
kötéseket is, mivel egy szabad társadalomban a férfi és a nő önkéntes egyesülése többé 
nem hivatalos, hanem tisztán magánjellegű aktus, mely nem szorul rá a köz szentesítésére. 
Még sok más dolog is tartozik a statisztika hatáskörébe: a betegségek, a meteorológiai 
megfigyelések, végül minden olyan tény, amely, mivel szabályszerűen jelentkezik, rögzíthető 
és számlálható, és amelynek numerikus csoportosítása bármilyen tanulsággal, esetleg 
tudományos törvényszerűséggel szolgálhat.

HIGIÉNIA

A higiénia kifejezés alatt azokat a különféle közszolgáltatásokat foglaljuk össze, melyek jó 
működése elengedhetetlen a közegészség fenntartásához. Az első helyre természetesen az 
orvosi szolgáltatást kell tenni, amit a kommuna minden polgárának ingyenesen nyújt. Az 
orvosok nem iparosok többé, akik betegeikből a lehető legnagyobb hasznot akarják kipré
selni; a kommuna fizetett alkalmazottai lesznek, s kötelesek gondoskodni mindenkiről, aki 
azt kéri. De az orvosi szolgálat csak a gyógyító oldalát képviseli az egészséggel foglalkozó 
emberi tudásnak és gyakorlatnak; nem elég a betegségeket meggyógyítani, meg kell őket 
előzni. Ez a szorosan vett higiénia feladata. Lehetne itt több más olyan dolgot említeni, melyet 
a higiéniai szolgáltatás figyelme és gondoskodása érinthet; de az a kevés, amit mondtunk 
róla, elegendő ahhoz, hogy feladatainak és fontosságának természetéről elképzelésünk 
legyen.

BIZTONSÁG

Ez a szolgáltatás azokat az intézkedéseket foglalja magában, melyek a kommuna valameny 
nyi lakójának személyes biztonságát garantálják, védik az épületeket, a termékeket stb. 
minden tékozlás és baleset ellen. Nem valószínű, hogy egy olyan társadalomban, ahol 
mindenki teljes szabadságban élhet munkája gyümölcséből, és minden szükségletét bő
séggel kielégítheti, a lopás és a rablás esetei még előfordulnak. Az anyagi jólét, éppúgy, mint 
az intellektuális és morális fejlettség, ami a mindenkinek megadott, valóban emberi oktatás 
eredménye lesz, sokkal ritkábbá fogja tenni azokat a bűnöket is, melyek a züllésből, a 
haragból, a brutalitásból és más rossz hajlamokból fakadnak. Az emberek biztonsága 
érdekében mégsem lesz haszontalan néhány óvintézkedést megtenni. Ezt a szolgálatot -  
amit, ha a kifejezésnek nem volna túl gyanús értelme, a kommuna rendőrségének neveznénk 
-  nem egy speciális testület végezné, mint most; valamennyi lakost felhívják, hogy vegyen 
részt benne, s ha rá kerül a sor, őrködjék a kommuna által kijelöl különböző biztonsági 
posztokon. Bizonyosan megkérdezik ezzel kapcsolatban, hogyan bánnak az egyenlők 
társadalmában azzal, aki gyilkosságban vagy más erőszaktételben bizonyul bűnösnek. 
Természetesen az egyén jogai tiszteletben tartásának és a hatalom tagadásának ürügyén 
nem lehet nyugodtan futni hagyni egy gyilkost, vagy megvárni, amíg az áldozat valamelyik 
barátja teljesíti be rajta a megtorlás törvényét. Meg kell őt fosztani szabadságától, és egy
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külön intézetben kell tartani, amíg veszély nélkül vissza nem bocsátható a társadalomba. 
Hogyan fogják őt kezelni büntetése alatt? És milyen elvek szerint állapítják meg ennek 
hosszát? Ezek olyan kényes kérdések, melyekre egyelőre eltérőek a válaszok. A megoldást 
a gyakorlatra kell bízni; de már most tudjuk, hogy annak az átalakulásnak következtében, 
melyet az oktatás idéz elő a jellemekben, a bűntettek nagyon ritkák lesznek: a bűnözőket, 
akik csak kivételek lesznek, betegeknek és őrülteknek fogják tekinteni; a bún kérdése, amely 
ma annyi bírát, ügyvédet és börtönőrt foglalkoztat, elveszti társadalmi fontosságát, és 
egyszerűen az orvosi filozófia fejezetévé lesz.

A GYERMEK NEM TULAJDONA SENKINEK

Először a gyermekek eltartásának kérdését kell megvizsgálnunk. Ma a szülők feladata, hogy 
gondoskodjanak gyermekeik táplálásáról és neveléséről: ez a szokás egy hibás alapelv 
következménye, hogy tudniillik a gyermeket szülei tulajdonának tekintik. A gyermek nem 
tulajdona senkinek, önmagához tartozik, és abban az időben, amikor még nem képes 
megvédeni magát, és ezért ki lehet téve a kizsákmányolásnak, a társadalomnak kell 
megvédelmeznie és biztosítania számára a szabad fejlődés feltételeit. A társadalomnak kell 
vállalnia eltartását is: fedezvén fogyasztását és taníttatásának költségeit, a társadalom csak 
előleget ad, melyet a gyermek munkájával visszafizet, amikor termelővé lesz.

A társadalomnak, nem pedig a szülőknek kell vállalni a gyermek eltartását. Ha ezt az 
általános elvet leszögeztük, úgy véljük, nem kell pontosan és részletesen rögzítenünk a 
formát, amelyben alkalmazni fogjuk: mert azt kockáztatnánk, hogy utópiát kergetünk; hagyni 
kell működni a szabadságot és megvárni a tapasztalat tanulságait. Annyit mondunk csupán, 
hogy a gyermekkel szemben a társadalmat a kommuna képviseli, és minden kommunának 
meg kell határoznia azt a szervezetet, melyet legjobbnak ítél gyermekei eltartására: itt a közös 
életet fogják preferálni, másutt anyjuknál hagyják a gyermekeket legalább egy bizonyos 
életkorig stb. De ez csak a kérdés egyik oldala. A kommuna táplálja, öltözteti, elszállásolja 
a gyermekeket, de ki tanítsa őket, ki formáljon belőlük embert és termelőt? És milyen terv 
szerint folyjék a nevelésük?

Felelünk ezekre a kérdésekre: a gyermekek nevelésének teljes körűnek kell lennie, tehát 
egyszerre kell fejleszteni valamennyi testi és szellemi képességét, oly módon, hogy a 
gyermek teljes emberré váljék. Ezt a nevelést nem szabad egy speciális tanítói kasztra bízni; 
mindazokat fel lehet és kell kérni a tanításra, akik egy tudomány, egy művészet, egy 
mesterség ismerői. Az oktatásban két fokozatot fogunk elkülöníteni: azt, amikor a gyermek, 
öt és tizenkét év között, még nem érte el a tudományok tanulmányozásának korát, ekkor 
lényegében a fizikai adottságok fejlesztéséről van szó; és egy második fokozatot, amikor a 
gyermeket, tizenkét és tizenhat év között, be kell vezetni az emberi tudás különböző ágaiba, 
és ezzel egy időben egy vagy több termelési ág gyakorlatába is. Az első fokozatban, ahogy 
már mondottuk, lényegileg a fizikai adottságok fejlesztéséről, a test erősítéséről, az érzék
szervek fejlesztéséről van szó. Ma a látás gyakoroltatásában, a hallás formálásában, a 
kézügyesség fejlesztésében a véletlenre hagyatkoznak; egy racionális oktatásnak ellenke
zőképpen kell eljárnia, speciális gyakorlatokkal kell megadnia a szemnek és a fülnek azt a 
hatékonyságot, amire képes; a kézzel kapcsolatban pedig őrizkedni fognak attól, hogy a 
gyermeket csakis jobb keze használatára szoktassák: arra fognak törekedni, hogy mindkét 
kezét egyformán ügyessé tegyék. Az érzékszervek fejlesztésével és a testi erőnek egy
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értelmes gimnasztika révén történő növelésével egy időben egész spontán módon megindul 
a szellemi kultúra: egy bizonyos számú tudományos tény magától felhalmozódik a gyermek 
agyában. Az egyéni megfigyelés, a tapasztalás, a gyermekek egymás közti vagy olyan 
személyekkel folytatott beszélgetései, akiknek feladata tanulásuk irányítása -  ezek lesznek 
az első leckék, melyeket ebben a szakaszban kapnak. Nincs többé a pedagógus által 
önkényesen irányított iskola, melyben a reszkető tanulók a kinti szabadság és játékok után 
sóhajtoznak. Összejöveteleiken a gyermekek teljesen szabadok lesznek: ők szervezik meg 
játékaikat, előadásaikat, irodát állítanak fel a munka vezetésére, bírákat neveznek ki nézet- 
eltéréseik elbírálására stb. így szoknak hozzá a közélethez, a felelősséghez, a kölcsö
nösséghez; a professzor, akit szabadon választanak maguknak, hogy tanítsa őket, számuk
ra nem gyűlölt tirannus, hanem olyan barát lesz, akit szívesen hallgatnak.

A második fokozatban a gyermekek, akik elérték tizenkét-tizenhárom éves korukat, 
folyamatosan, módszeres rendben megtanulják az emberi tudás legfontosabb ágazatait. Az 
oktatás nem olyan emberek kezébe lesz téve, akiknek ez a kizárólagos elfoglaltsága: az 
egyes tudományágak professzorai egyben termelők, akik idejük egy részét kétkezi munkával 
töltik; minden ágazatban több is lesz belőlük, úgyhogy a kommunában találhatók lesznek 
olyan emberek, akik egy tudomány ismerői és képesek tanítani. Egyébként a tanulságos 
művek közös olvasása és az ezt követő viták lényegesen csökkentik majd azt a fontosságot, 
melyet ma a tanárnak tulajdonítunk. Miközben a gyermek fejleszti testét és elsajátítja a 
tudományokat, letölti termelői inaséveit is. Az oktatás első szakaszában annak szükséglete, 
hogy megjavítsa vagy átalakítsa játékait, bevezeti őt a legfontosabb szerszámok használa
tába. A második szakaszban különböző műhelyeket fog látogatni, és érdeklődése szerint 
hamarosan egy vagy több szakmát választ magának. Mesterei maguk a termelők lesznek: 
minden műhelyben lesznek tanulók, és ideje egy részét minden munkás azzal fogja tölteni, 
hogy megmutatja nekik, hogy kell dolgozni. Ehhez a gyakorlati oktatáshoz néhány elméleti 
óra kapcsolódik. Ily módon tizenhat-tizenhét éves korára az ifjú ember már bejárta az emberi 
ismeretek körét, és egyedül is képes lesz, ha kívánja, felsőbb tanulmányokat folytatni; 
egyébként pedig megtanult egy szakmát, és a hasznos termelők soraiba áll, képes munká
jával megfizetni a társadalomnak azt az adósságot, melyre tanulásával tett szert.

Hátravan még, hogy néhány szót szóljunk a gyermek és családja viszonyáról. Vannak 
emberek, akik úgy vélik, hogy egy olyan társadalmi szervezeti intézkedés, amely a gyermek 
eltartását a társadalomra hárítja, nem más, mint „a család lerombolása”. Ez értelmetlen 
megállapítás; amíg egy újszülött létrejöttéhez két ellenkező nemű individuum közreműködé
se szükséges, lesznek apák és anyák, a természetes rokoni kapcsolatot a gyermek és azok 
között, akiknek életét köszönheti, a társadalmi viszonyok nem törölhetik el. Csak e kapcsolat 
jellege fog szükségszerűen megváltozni. Az antikvitásban az atya a gyermek abszolút ura 
volt, élete és halála fölött volt joga dönteni. A modern időkben az apai tekintélyt bizonyos 
megszorítások korlátozzák: mi sem természetesebb következésképpen, mint hogy egy 
szabad és egyenlő társadalomban teljesen megszűnjék, ami mára még fennmaradt ebből 
a tekintélyből, hogy az egyszerű szeretetnek adja át a helyét?

Nem áll szándékunkban a gyermeket felnőttnek tekinteni, minden szeszélyét tiszteletben 
tartani, és az sem, hogy ha gyermeki akarata ellentétben áll a tudomány által megállapított 
szabályokkal és a józan ésszel, ne kelljen megtanítanunk engedelmeskedni. Épp ellenkező
leg, azt mondjuk, hogy a gyermeket irányítani kell: de első éveinek irányítása nem bízható 
kizárólag a szülőkre, akik gyakran nem képesek erre, és általában visszaélnek a kezükbe 
letett hatalommal. Mivel az oktatásnak az a célja, hogy a gyermeket a lehető leghamarabb
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abba az állapotba juttassuk, melyben képes önmagát irányítani, kézenfekvő, hogy egy ilyen 
nevelési rendszerrel semmiféle autoritárius tendencia nem egyeztethető össze. De mivel apa 
és fiú kapcsolata többé nem az úré és a rabszolgáé lesz, hanem a tanítóé és tanítványáé, 
egy idősebb és fiatalabb baráté, hihetjük-e, hogy a szülők és a gyermek kölcsönös szeretete 
csorbát szenved? Nemde éppen ellenkezőleg, azt fogjuk tapasztalni, hogy megszűnik az 
ellenségeskedés, a viszály, amelynek a család ma annyi példáját mutatja, és amelynek oka 
csaknem minden esetben az apa gyermekei feletti önkényuralma?

Senki nem mondja tehát, hogy a felszabadult és megújult társadalom lerombolja a 
családot. Ellenkezőleg, a kölcsönös szeretetet és megbecsülést, egymás jogainak tisztelet
ben tartását tanítja az apának, az anyának és a gyermeknek; s ugyanakkor szívükbe a szűk 
körre korlátozódó családi szeretet mellé, mely romlást is hozhat, ha kizárólagos marad, egy 
magasabb rendű és nemesebb szeretetet helyez, az emberiség nagy családjának szeretetét.

FÖDERATÍV HÁLÓZAT

Elhagyván most a kommuna és a termelőcsoportok helyi szövetségeinek szűk területét, látni 
fogjuk, hogyan tökéletesedik a társadalmi szervezet, egyrészt regionális korporativ szövet
ségek létrejöttével, melyek felölelik valamennyi munkáscsoportot, amelyek a termelés egy 
bizonyos ágazatához tartoznak, másrészt a kommunák föderációjának létrejöttével.

(...) Vázlatosan már jeleztük, mi is a korporativ föderáció. Léteznek már a mai társadalmon 
belül is olyan szervezetek, melyek egy mesterség valamennyi művelőjét átfogják: ilyen 
például a nyomdászok szövetsége. De ezek a szervezetek csak nagyon tökéletlen kezde
ményei annak, aminek a jövendő társadalomban a korporativ föderációnak lennie kell. Ez 
egy adott munkaágazathoz tartozó valamennyi termelői csoportból fog megalakulni. Ezek 
nem azért egyesülnek, hogy fizetésüket a munkaadók kapzsiságával szemben megvédel
mezzék, hanem elsősorban azért, hogy folyamatosan biztosítsák maguknak azoknak a 
munkaeszközöknek a használatát, melyek a csoportok birtokában vannak, és kölcsönös 
szerződéssel az egész korporativ föderáció kollektív tulajdonává lesznek. Egyébként a 
csoportok egymás közötti szövetsége lehetővé teszi számukra, hogy állandó ellenőrzést 
gyakoroljanak a termelés fölött, és a társadalom által kinyilvánított szükségletek arányában 
szabályozzák annak intenzitását.

A korporációs szövetség igen egyszerű módon fog megalakulni. A forradalom másnapján 
az egyazon iparhoz tartozó termelői csoportok szükségét fogják érezni, hogy kölcsönösen 
képviselőket küldjenek egymáshoz, egyik városból a másikba, hogy tájékoztassák és 
meghallgassák egymást. Ezekből a részleges konferenciákból valami központi helyen 
összehívják a korporáció küldötteinek kongresszusát. Ez a kongresszus megveti egy 
föderatív szerződés alapjait, amit azután a korporáció valamennyi csoportjának el kell 
fogadnia. Egy állandó iroda, melyet a korporativ kongresszus választ és amelynek felel, 
közvetítőként működik majd a föderációt alkotó csoportok között, valamint a föderáció és a 
többi korporativ szövetség között.

Ha már valamennyi termelési ág, beleértve a mezőgazdaságiakat is, ily módon megszer
veződött, az országot egy hatalmas föderatív hálózat fogja majd át, amely felöleli az összes 
termelőt és ebből következőleg az összes fogyasztót is. A különböző korporativ föderációk 
irodái által nyilvántartott termelési és fogyasztási statisztika lehetővé fogja tenni, hogy 
racionálisan állapítsák meg a normális munkaórák számát, a termékek önköltségét és
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csereértékét, s azt, hogy a termékeket milyen mennyiségben kell előállítani ahhoz, hogy a 
fogyasztás igényeit kielégítsék.

Az állítólagos demokraták üres szónoklataihoz szokott emberek talán azt fogják kérdezni, 
hogy a munkásoknak nem kell-e mindazok szavazatával, akik a korporativ szövetséget 
alkotják, közvetlenül is beavatkozniok e különböző részletek meghatározásába. Ha nemmel 
felelünk, bizonyosan despotizmust kiáltanak majd; tiltakozni fognak az ellen, amit az irodák 
önkényének neveznek, melyeket olyan hatalommal ruháztak fel, hogy egyedül oldjon meg 
súlyos kérdéseket és hozzon elsőrendűen fontos döntéseket. Azt feleljük, hogy a föderációs 
iroda feladatának semmi köze sem lesz bármilyen hatalom gyakorlásához. Egész egysze
rűen arról van szó, hogy össze kell gyűjteni és rendszerezni kell a termelőcsoportoktól kapott 
információkat, és ha össze vannak gyűjtve és rendbe vannak szedve, akkor le kell vonni 
belőlük a szükséges következtetéseket a munkaórákra, a termékek önköltségére stb. nézve. 
Ez egyszerű számtani művelet, amit nem lehet kétféleképpen elvégezni, és nem adhat kétféle 
eredményt; csak egyféle eredménye lehetséges, és ezt az eredményt mindenki saját 
számításaival ellenőrizheti, mivel mindenki szeme előtt ott lesznek a művelet elemei, az 
irodának pedig egyszerűen az lesz a feladata, hogy ezt az eredményt megállapítsa és 
mindenkinek tudomására hozza. A postai adminisztráció például már ma is hasonló felada
tot tölt be, mint majdan a korporativ föderációk irodái; és senki nem panaszkodik önkényről, 
mert a posta anélkül, hogy népszavazásra bocsátaná, megszabja a levelek osztályozását 
és csomagokba csoportosítását, hogy a lehető leggyorsabban és legolcsóbban juttassa el 
őket a címzetthez.

Tegyük hozzá, hogy a föderációt alkotó termelői csoportok az egyszerű szavazástól 
egészen eltérő és közvetlen módon avatkozhatnak be az iroda munkájába: végül is ők 
szállítják az információkat, az összes statisztikai adatot, amit az iroda csak koordinál; 
úgyhogy az iroda csak passzív közvetítő, a csoportok általa kommunikálnak egymással, és 
munkájuk eredményeit nyilvánosan konstatálják.

A szavazás azon kérdések megoldásának eszköze, amelyeket nem lehet tudományos 
eszközökkel megoldani, ezért a többség ítéletére kell bízni; de azokban a kérdésekben, 
amelyek tudományosan és precízen megoldhatók, nincs helye szavazásnak; az igazságról 
nem lehet szavazni, az evidenciája által mutatkozik meg és győz meg mindenkit.

De még csak a közösségen kívüli szerződés egyik felét mutattuk be; a korporativ 
szövetségek mellett létre kell jönnie a kommunák föderációjának.

VI. NINCS SZOCIALIZMUS EGY ORSZÁGBAN

A forradalom nem szorítkozhat egyetlen országra: mozgalmát a bukás terhe mellett ki kell 
terjesztenie, ha nem is az egész világra, de legalább a civilizált országok tekintélyes részére. 
Hiszen egyetlen ország sem tud ma megállni a saját lábán; a nemzetközi kapcsolatok a 
termelés és a fogyasztás szükségleteiből következnek, és nem szakíthatók meg. Ha egy 
forradalmi országot szomszédai hermetikus blokáddal vesznek körül, a forradalom elszige
telődik és kihuny. Minthogy a forradalom egy adott országban való győzelméről alkotott 
hipotézisünkben így gondolkodunk, fel kell tételeznünk, hogy az európai országok többsége 
ugyanabban az időben meg fogja vívni forradalmát.

Nem elengedhetetlen, hogy a forradalom által felállított új társadalmi szervezet minden 
országban, ahol a proletariátus már megdöntötte a burzsoázia hatalmát, minden részletében
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azonos legyen. Adottak lévén a nézetkülönbségek, melyek egész a mai napig fennállnak a 
germán országok (Németország, Anglia) és a latin és szláv országok (Olaszország, Spa
nyolország, Franciaország, Oroszország) szocialistái között, valószínű, hogy például a 
német forradalmárok által elfogadott társadalmi szervezet több ponton különbözni fog a 
francia vagy az olasz forradalmárokétól. De ezeknek a különbségeknek a nemzetközi 
kapcsolatok szempontjából nincs fontosságuk: azonosak lévén az alapelvek, baráti és 
szolidaritási kapcsolatok fognak kiépülni a különböző országok felszabadult népei között.

Mondanunk sem kell, hogy a mai kormányok által kreált mesterséges határok megszűn
nek a forradalom színe előtt. A kommunák gazdasági érdekeiket, nyelvrokonságukat, 
földrajzi helyzetüket követve szabadon szövetkeznek egymás között. És egyes országok
ban, mint például Olaszország vagy Spanyolország, melyek túl nagyok ahhoz, hogy csak 
egyetlen kommunakerületet alkossanak, és természetük szerint is több elkülönült régióra 
oszlanak, kétségkívül nem egy, hanem több kommunaszövetség fog alakulni. Ez nem 
megbomlása lesz az egységnek, nem visszatérés az elszigetelt és ellenséges politikai 
kisállamokra való régi feldaraboltsághoz. Ezek a kommunaföderációk, bár elkülönültek, nem 
lesznek elszigeteltek: érdekeik szolidárisak, egymás között egyesülési szerződést fognak 
kötni, és ez az önkéntes egyesülés, mely egy valóságos egységen, a célok és a feladatok 
közösségén, a jószolgálatok állandó cseréjén alapul, másképpen lesz széles körű és szilárd, 
mint a politikai központosítás mesterséges egysége, melyet erőszak hoz létre, és létalapja 
csakis az ország kizsákmányolása egy privilegizált osztály javára.

Egyesülési szerződés nemcsak az egy országhoz tartozó kommunaföderációk között jön 
létre; mivel a régi politikai határok megszűnnek, minden kommunaföderáció lassanként 
belép e testvéri szövetségbe, és így, miután a forradalom elvei egész Európában győztek, 
megvalósul a népek testvériségének nagy álma, melyet csak a szociális forradalom teljesít
het be.

(Fordította: Lenkei Júlia. A fordítás alapja: James Guillaume: Idées sur / ’Organisation 
Sociale. 1876)



ERRICO
MALATESTA AZ ANARCHISTA 

FOKOZATOSSÁGELV

A GYAKORLATI FORRADALOM*

Mi a forradalmat a lehető legrövidebb időn belül kívánjuk megvalósítani, és ehhez minden 
kínálkozó alkalmat felhasználunk.

A „nevelés híveinek” csekély számú csoportjától eltekintve, akik hisznek abban, hogy a 
tömegeket már anyagi és erkölcsi viszonyaik megváltozása előtt fel lehet emelni az anar
chizmus eszméihez, és ezzel a forradalmat azon időkre halasztják, amikor már mindenki 
képes lesz anarchista módon élni, az anarchisták egyetértenek abban, hogy minél előbb 
meg kell dönteni a fennálló rendet: sőt gyakran egyedül ők mutatnak tényleges akaratot arra, 
hogy ezt meg is tegyék.

Egyébként forradalmak voltak, vannak és lesznek az anarchisták szándékaitól és tevé
kenységétől függetlenül is; és mivel az anarchisták csupán a lakosság igen csekély kisebb
ségét alkotják, és mivel az anarchiát nem lehet erőszakkal megvalósítani, sem másokra 
rákényszeríteni, nyilvánvaló, hogy sem az eddigiek, sem pedig a közeljövőben várható 
forradalmak nem anarchista forradalmak.

Olaszországban két évvel ezelőtt már majdnem kitört a forradalom, és mindent el is 
követtünk azért, hogy ez megtörténjen. A proletariátus ellenségének tekintettük a szocialis
tákat és a konföderalistákat, akik a drágaság elleni tiltakozások, a piemonti sztrájkok, az 
anconai felkelés, agyárfoglalások alkalmával lefékezték a tömegek lendületét, és megmen
tették a minden eresztékében recsegő monarchista rendszert.

Mit tettünk volna, ha tényleg kitör a forradalom?
És mit fogunk tenni holnap, ha kitör a forradalom?
Mit tettek, mit tehettek, és mit kellett volna tenniük elvtársainknak nemrégiben az Orosz

országban, Bajorországban, Magyarországon és másutt lezajló forradalmakban?
Mi nem valósíthatjuk meg az anarchiát, legalábbis az egész lakosságra és az összes 

társadalmi viszonyokra kiterjedően nem, mert eddig még egyetlen ország lakossága sem 
lett anarchista, de nem is fogadhatunk el más rendszert, mert ez azt jelentené, hogy 
feladnánk törekvéseinket, és mint anarchisták elveszítenénk mindenfajta létjogosultságun
kat. Mit tehetünk, mit kell tehát tennünk?

Erről folyt a vita Bienne-ben, ez a kérdés foglalkoztat leginkább bennünket ebben az oly 
sok nehézséggel terhes pillanatban, amikor hirtelen olyan helyzetbe kerülhetünk, ami

*  U m anita nuova, 1922. október 7. A cikk a bienne-i (Svájc) Nemzetközi Anarchista Konferencia 
vitáit ismertető beszámoló egy részlete, amelyet az 1872 szeptemberében Saint Imier-ben tartott 
önkényellenes kongresszus ötvenedik évfordulója alkalmából rendeztek.
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azonnali, habozás nélküli cselekvést kíván; vagy azt, hogy miután másokat hozzásegítünk 
a győzelemhez, mi magunk visszavonuljunk a csatatérről.

Nem azt kívántuk felvázolni, hogy milyen lenne az igazi anarchista forradalom, amit mi 
szeretnénk. Erre ugyanis csak akkor nyílik lehetőség, ha egy bizonyos terület lakosságának 
egésze vagy többsége már anarchista. Azt kellett kutatnunk, hogy mivel segíthetnénk 
legjobban az anarchizmus ügyét egy olyan társadalmi megmozdulás során, amire a jelen 
helyzetben ténylegesen sor kerülhet.

A tekintélyuralmi alapon álló pártok meghatározott programmal rendelkeznek, és prog
ramjukat másokra is rá akarják kényszeríteni; ezért nem számít, hogy törvényes vagy 
törvénytelen eszközökkel, a hatalom megszerzésére törekednek, hogy aztán az új törvény- 
hozás révén, a saját elképzeléseik szerint alakítsák a társadalmat. Ezért van, hogy bár 
szavakban, de gyakran szándékaik szerint is forradalmárok, amikor alkalom kínálkozik rá, 
nem merik megvalósítani aforradalmat; nem bizonyosak atöbbség passzív egyetértésében, 
nincs hozzá elegendő katonai erejük, hogy parancsaiknak mindenütt érvényt szerezzenek; 
nem rendelkeznek ügybuzgó, a társadalmi tevékenység végtelen sok ágában járatos em
berekkel. .. és ez arra készteti őket, hogy mindig későbbre halasszák a forradalmi cselekvést, 
egészen addig, amíg a népi felkelés szinte akaratuk ellenére kormányra nem juttatja őket, 
ahol aztán a végtelenségig szeretnének megmaradni, s ezért igyekeznek fékezni, leszerelni, 
megállítani aforradalmat, amelyik felemelte őket.

Mi ezzel szemben, bár eszményeink megvalósulásáért küzdünk, hiszen szeretnénk őket 
a valóságban viszontlátni, nem hisszük, hogy egy szabadság-, igazság-és szereteteszmény 
a kormányzati erőszak segítségével megvalósítható lenne.

Mi nem törekszünk hatalomra, de nem kívánjuk, hogy mások se kerülhessenek oda. Ha 
már megfelelő erő híján nem tudjuk megakadályozni, hogy kormányok legyenek és alakul
janak, azért harcolunk, és azért fogunk a jövőben is harcolni, hogy ezek a kormányok ne 
erősödhessenek meg, vagy éppen tovább gyengüljenek, ezért mindig készen állunk a 
cselekvésre annak érdekében, hogy a fennálló kormányzat megbukjon vagy hatalma 
meggyengüljön, s ezenközben nem túlságosan aggódunk amiatt (és azt mondtam, hogy 
nem túlságosan, nem pedig, hogy egyáltalán nem), hogy mi lesz utána.

Számunkra az erőszak csupán arra szolgál, és csakis azt a célt szolgálhatja, hogy 
visszaverjük az erőszakot. Ha ugyanis azt pozitív célok érdekében alkalmazzák, akkor vagy 
tökéletesen csődöt mond, vagy csupán azt éri el, hogy stabilizálja egyes embereknek mások 
által történő kizsákmányolását és elnyomását.

A szabad emberek társadalmának kialakulása és fokozatos tökéletesedése csakis szabad 
fejlődés eredménye lehet; és nekünk, anarchistáknak éppen az a feladatunk, hogy védel
mezzük, biztosítsuk a szabad fejlődést.

Megdönteni a politikai hatalmat vagy közreműködni annak megdöntésében, bármilyen 
jellegű legyen is ez a hatalom, az őt támogató erők egész széles skálájával együtt; megaka
dályozni, vagy megpróbálni megakadályozni, hogy új kormányok és új elnyomó erők 
jöjjenek létre, és soha, egyetlen esetben sem elismerni a kormányzatot, bármilyen legyen 
is, hanem mindig folytatni ellene a küzdelmet, és követelni, kikövetelni, ha kell, erővel is, a 
szervezkedéshez való jogot, hogy úgy élhessünk, ahogy akarunk; és végül kipróbálhassuk 
az általunk legjobbnak tartott társadalmi formákat, természetesen amennyiben ez nem sérti 
mások egyenlő szabadságát: ez a mi küldetésünk.

E harcon kívül, mely a kormányok erőszakos hatalma ellen irányul, amely szüli és lehetővé 
teszi a tőkés kizsákmányolást, amikor a néptömegeket arra ösztönöztük és segítettük, hogy
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vegyék birtokukba a meglévő javakat, különös tekintettel a termelőeszközökre; amikor már 
eljutottunk odáig, hogy senki sem kényszerítheti rá erőszakkal másokra munkájuk gyü
mölcsét -  akkor már csak a propaganda és a példamutatás eszközével tudunk majd hatni.

Szét kell-e zúzni a meglévő társadalmi intézményeket, mechanizmusokat és szervezete
ket? Igen, amennyiben elnyomó intézményekről van szó, ezek azonban semmiségek a 
társadalmi élet egészének bonyolultságához képest. A rendőrség, a hadsereg, a börtön, a 
bíróság, e nagy hatású eszközök a rossz ügy szolgálatában, csupán élősdi funkciót töltenek 
be. Más intézmények és szervezetek azok, amelyek jól vagy rosszul biztosítják az életet az 
emberiség számára; ezeket az intézményeket pedig csak akkor lehet haszonnal lerombolni, 
ha jobbakkal helyettesítjük őket.

A nyersanyagok és termékek cseréjét, az élelmiszerek szétosztását, a vasutat, a postát 
és az összes állami vagy magántulajdonban lévő közszolgáltatást úgy szervezték meg, hogy 
tőkés érdekeket szolgálnak, de mégis a lakosság valós érdekeinek felelnek meg. Nem 
verhetjük szét őket (ezt egyébként az érdekelt lakosság sem engedné meg nekünk), 
legfeljebb akkor, ha a korábbinál jobban szervezzük újra őket. Mindez azonban nem megy 
egyik napról a másikra, és a dolgok mai állását tekintve ezt nem is lennénk képesek 
megtenni. Igen szívesen látjuk tehát, ha addig is, amíg az anarchisták cselekedhetnek, 
megteszik mások, még ha más szempontok szerint járnak is el.

A társadalom életét nem lehet megszakítani, az emberek a forradalom napján is élni 
akarnak, meg azután is, mindig.

Régen rossz nekünk, régen rossz eszméinknek, ha olyan értelmetlen rombolás felelős
ségét kell magunkra vállalnunk, ami az élet folytonosságát veszélyezteti!

Az erről folyó vita során merült fel Bienne-ben a pénz kérdése, ami minden másnál 
súlyosabb gond.

A mi táborunkban szokás szerint ezt a kérdést igen leegyszerűsítő módon kezelik, azzal 
intézve el a dolgot, hogy a pénzt meg kell szüntetni. Ez rendben is lenne, ha anarchista 
társadalomról beszélünk vagy olyan elképzelt forradalomról, ami mondjuk száz év múlva 
valósul meg, feltételezve persze, hogy a néptömegek akkor már képesek lesznek anarchis
tává vagy kommunistává válni, mielőtt még egy forradalom gyökeres változást hozna 
életkörülményeikben.

Ma azonban a kérdés egészen másként merül fel.
A pénz a kizsákmányolás és az elnyomás nagy hatású eszköze; de egyben az egyetlen 

eszköz (mármint a legzsarnokibb diktatúrán vagy a legharmonikusabb közmegegyezésen 
kívül), amit az emberi elme ez idáig a termelés és az elosztás automatikus szabályozására 
kiötlött.

Egyelőre tehát nem annyira a pénz megszüntetésével kellene foglalkozni, hanem meg 
kellene találni a módját, hogy a pénz ténylegesen annak a hasznos erőfeszítéseit tükrözze, 
aki birtokolja.

De térjünk rá a közvetlen gyakorlat kérdésére, hiszen voltaképpen erről volt szó a bienne-i 
találkozón.

Képzeljük el, hogy holnap győzelmes felkelés tör ki. Anarchia ide, anarchia oda, a 
lakosságnak ennie kell, és ki kell elégítenie minden alapvető szükségletét.

Ha a parasztok, a fuvarosok és a többiek megtagadják, hogy a kezükben lévő termékeket 
és szolgáltatásokat ingyen biztosítsák anélkül, hogy pénzt kapnának érte, amit addig a valódi 
gazdagságnak tekintettek, akkor mi a teendő?

Erőszakkal kényszeríteni őket? Akkor nemcsak az anarchiától búcsúzhatunk el, de búcsút
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mondhatunk minden olyan reményünknek is, hogy a dolgok jobbra fordulhatnak. Tanuljunk 
Oroszország példájából.

Akkor hát?
Erre az elvtársak általában azt felelik, hogy a parasztok majd megértik a kommunizmus 

vagy legalábbis a közvetlen árucsere előnyeit.
Na igen, de bizonyosan nem egyetlen nap alatt, márpedig az emberek egyetlen napra 

sem maradhatnak élelem nélkül.
Nem állt szándékomban megoldást javasolni.
Csupán fel akarom hívni az elvtársak figyelmét azokra az igen komoly problémákra, 

amelyekkel maholnap szembekerülhetünk.

ANARCHIA ÉS ANARCHIZMUS*

A témáról szóló legutóbbi cikkem felkeltette jó néhány elvtárs érdeklődését, és számos 
megjegyzést és kérdést ereményezett.

Talán nem voltam elég világos; talán megzavartam néhány ember megszokott észjárását, 
akik nem szívesen gyötrik az agyukat, inkább a hagyományos megfogalmazásokra hagyat
koznak, és ami gondolkodásra késztet, csak bosszúságot vált ki belőlük.

Mindenesetre megpróbálom világosabban kifejezni magam, és örülni fogok, ha azok, akik 
számára a mondandóm kissé eretneknek tűnne, bekapcsolódnak a vitába, és részt vesznek 
egy gyakorlati cselekvési program kimunkálásában, ami a közeljövő társadalmi mozgalmai 
során vezérfonalként szolgálhat számunkra.

Propagandistáink eddig főként a jelen társadalom bírálatával foglalkoztak, és egy olyan, 
szabad megegyezésen alapuló társadalmi rend kívánatos és lehetséges voltának bizo
nyításával, amelyben az emberek testvériségben, szolidaritásban, a legnagyobb szabad
ságban élnek, és mindenki megtalálhatja a maga számára a legnagyobb anyagi, erkölcsi és 
szellemi fejlődés feltételeit. Elsősorban arra törekedtek, hogy az egyéni és társadalmi tökély 
állapotának azon felfogásával lelkesítsék az embereket, amit mások utópiának, mi viszont 
eszmeinek nevezünk. Helyesen és szükségszerűen cselekedtek, mert kijelölték a célt, 
amelyre erőfeszítéseink irányulnak; azonban keveset foglalkoztak (foglalkoztunk) vagy 
szinte egyáltalán nem törődtünk a cél felé vezető úttal és eszközökkel. Sokat foglalkoztunk 
azzal, hogy szét kell verni a rossz társadalmi intézményeket, de nem fordítottunk kellő 
figyelmet arra, hogy a rombolás során vagy közvetlenül utána mit kell tenni, illetve hagyni, 
hogy mások tegyenek annak érdekében, hogy az egyén és a társadalom élete a lehető 
legjobb feltételek között folyhasson tovább, hiszen azt gondoltuk, legalábbis így tettünk, 
hogy a dolgok a természet törvényei szerint majd maguktól elrendeződnek, anélkül hogy 
erőfeszítéseinket tudatosan a kitűzött cél megvalósítására összpontosítanánk. És valószí
nűleg ennek tudható be egész tevékenységünk sikertelensége.

Itt az ideje, hogy a társadalom átalakításának kérdését a maga teljes szélességében 
szemléljük, és igyekezzünk kidolgozni a kérdés gyakorlati vonatkozásait is. A forradalom 
akár holnap kitörhet, és nekünk fel kell készülnünk rá, hogy a forradalom során a lehető 
legnagyobb hatásfokkal cselekedjünk.

* A  c ik k  e re d e ti c ím e : M é g  e g y s z e r  a  g y a k o r la t i  fo rra d a lo m ró l. Umanita nuova, 1 9 2 2 . o k tó b e r  14.
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Mivel ebben az átmeneti időszakban a diadalittas reakció megakadályoz minket abban, 
hogy a jelenleginél sokkal szélesebb körű propagandát folytassunk a tömegek között, 
használjuk fel az időt arra, hogy átgondoljuk és tisztázzuk teendőinket, miközben igyekszünk 
szavazatokkal és tettekkel sürgetni az időt, hogy mihamarabb eljöjjön a cselekvés, a 
megvalósítás órája.

Megjegyzéseim két alapelvre támaszkodnak.
Az első: az anarchiát nem lehet erőszakkal érvényre juttatni. Az anarchista kommunizmus 

a maga teljességében, minden jótékony hatásával együtt csakis akkor válhat valóra, ha a 
nép széles tömegei, amelyek minden szükséges elemet magukban foglalnak a jelenleginél 
magasabb szintű civilizáció megvalósításához, megértik és akarják. El lehet képzelni olyan 
válogatott emberekből létrejövő csoportokat, amelyeknek a tagjai egymással és a hozzájuk 
hasonló csoportokkal önkéntes, szabad közösségben élnek. Jó, ha ilyenek létrejönnek, és 
nekünk kell majd ilyen csoportokat alkotnunk elképzeléseink gyakorlati kipróbálása és a 
példa kedévéért; ezek a csoportok azonban még nem jelentik az anarchista kommunizmus 
társadalmának megvalósulását, inkább az ügy melletti elkötelezettség és áldozatkészség 
példái lesznek mindaddig, amíg nem tudják magukba foglalni az egész lakosságot vagy 
annak nagy részét. Nem arról van tehát szó, hogy már az erőszakos forradalom másnapján 
-  ha már a forradalom csak erőszakkal valósítható meg -  megvalósul az anarchista 
kommunizmus, hanem csupán elindulunk az anarchista kommunizmus felé.

A második: a tömegek megnyerése az anarchizmus és a kommunizmus -  de még a 
legszelídebb szocializmus számára -  sem lehetséges addig, amíg a jelenlegi politikai és 
gazdasági viszonyok fennállnak. S minthogy ezeket a viszonyokat, amelyek a dolgozókat 
rabszolgaságban tartják a kivételezettek előnyére, akik a brutális erőszak eszközével tartják 
fenn és állandósítják a rendszert, e viszonyokat erőszakkal is meg kell változtatni, az 
öntudatos kisebbségek forradalmi cselekvése révén. Tehát amennyiben elfogadjuk azt az 
elvet, hogy az anarchia nem valósulhat meg kényszerből, a tömegek tudatos akarata nélkül, 
a forradalomnak nem lehet célja az anarchia közvetlen vagy közvetett megvalósítása, inkább 
olyan viszonyokat kell kialakítania, amelyek gyors fejlődést tesznek lehetővé az anarchia 
irányában.

Gyakran hallottuk ezt a mondatot: „Vagy anarchista forradalom lesz, vagy semmilyen.” 
Lehet, hogy ez nagyon „forradalmi”, nagyon „anarchista” módon hangzik, de valójában 
ostobaság, ha ugyan nem magának a reformizmusnak még ennél is rosszabb eszköze, 
hogy megbénítsa a jó szándékokat, és arra intse az embereket, hogy a jövőbeni mennyor
szágra várva maradjanak veszteg, tűrjék békésen a jelent.

Az „anarchista forradalom" nyilvánvalóan vagy anarchista lesz, vagy semmilyen. De nem 
voltak-e a világon forradalmak, amikor az anarchista társadalomra vonatkozó elképzelés 
még meg sem született? És vajon nem is lesz több, amíg a tömegek át nem térnek az 
anarchizmusra? És ha nem tudjuk megnyerni az anarchizmus számára az életkörülményeik 
által megnyomorított tömegeket, talán le kell mondanunk mindenfajta forradalomról, és bele 
kell törődnünk, hogy egy monarchikus-polgári társadalomban éljünk?

Az az igazság, hogy a forradalom olyan lesz, amilyen lehet, és a mi feladatunk, hogy a 
lehető legnagyobb mértékben siettessük, és azon legyünk, hogy a lehetséges legradikáli
sabb formában menjen végbe.

Egy dolgot azonban tisztáznunk kell.
A forradalom nem lesz anarchista, ha -  amint ma sajnos még ez a helyzet -  nincsenek
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anarchista tömegek. Mi azonban anarchisták vagyunk, azok is kell hogy maradjunk, és 
anarchistaként kell cselekednünk a forradalom előtt, alatt és utána is.

Az anarchisták nélkül, az anarchisták tevékenysége nélkül, vagy ha az anarchisták 
csatlakoznának bármely kormányzati formához, bármilyen úgynevezett átmeneti társadalmi 
alakulathoz, ahelyett hogy az elkövetkező forradalom, a szabadság és az igazságos társa
dalom felé haladnának, és az emberiség teljes felszabadításának a megindításáért harcol
nának, az elnyomás és a kizsákmányolás talán az eddiginél is súlyosabb, új formái alakul
nának ki, és még a legjobb esetben is csak felszínes, nagyrészt illuzórikus javulás lenne az 
eredmény, ami semmiképpen nem állna arányban egy olyan forradalommal járó küzdelmek
kel, áldozatokkal és fájdalommal, mint amilyen egy többé-kevésbé közeli jövőben várható.

A mi feladatunk, hogy miután magunk is részt vettünk a mostani rendszer megdöntésé
ben, meggátoljuk vagy igyekezzünk meggátolni, hogy új kormány alakuljon; vagy ha ez nem 
sikerül, legalább azért harcoljunk, hogy az új kormány ne az egyetlen legyen, ne összpon
tosíthassa a saját kezében a társadalmi hatalom egészét, hanem gyenge, bizonytalan 
legyen, ne rendelkezhessen elegendő katonai és pénzügyi erővel, és a lehető legcsekélyebb 
elismerésre és engedelmességre számíthasson. Mindenesetre nekünk, anarchistáknak 
sohasem szabad részt venni benne, sem elismerni, és továbbra is harcolnunk kell ellene, 
mint ahogy a jelenlegi kormányzat ellen harcolunk.

A tömegek között kell maradnunk, a közvetlen cselekvésre kell ösztönöznünk őket, arra, 
hogy vegyék kezükbe a termelőeszközöket, szervezzék meg a munkát és a javak elosztását, 
foglalják el a lakható épületeket, lássák el a közszolgáltatásokat, és ne várjanak felsőbb 
hatóságok döntésére vagy parancsára -  ebből a munkából valamennyiünknek ki kell 
vennünk a részünket, és ehhez már most a lehető legtöbb ismeretet kell megszereznünk.

Míg azonban megalkuvás nélkül szembe kell szállnunk minden elnyomó szervezettel és 
mindazzal, ami erőszakos módon próbálja gátolni a népakaratot és a kisebbségek szabad
ságát, óvakodnunk kell attól, hogy szétzúzzuk azokat a dolgokat, szétverjük azokat a 
hasznos szolgáltatásokat, amelyek helyébe nem tudunk jobbat állítani.

Emlékezetünkbe kell vésnünk, hogy az erőszak, amire sajnos szükség van azért, hogy 
szembeszálljunk az erőszakkal, nem alkalmas eszköz semmiféle pozitív dolog létrehozásá
ra: hogy az erőszak a szabadság természetes ellensége, a zsarnokság szülője, azért 
alkalmazása nem mehet túl a legszükségesebb határokon.

A forradalomra szükség van, hogy megdöntse a kormányok, a kivételezettek erőszakos 
hatalmát; a szabad emberek társadalmának felépülése azonban csakis szabad fejlődés 
eredménye lehet.

Az anarchistáknak őrködniük kell a fejlődés szabadsága felett, mert azt mindaddig veszély 
fenyegeti, amíg az emberekben él a hatalom és az előjogok iránti vágy.

FOKOZATOSSÁG ÉS REALIZMUS*

A szó gyűlöletes volta ellenére, amellyel a rossz politikusok visszaéltek és ezzel lejáratták, 
az anarchizmus mindig is reformista volt, és soha nem is lehet más. Mi szívesebben 
használjuk a reformer kifejezést, hogy minden lehetséges módon elkerüljük, hogy összeté

*  E re d e ti c ím e: A n a rc h iz m u s  és  re fo m o k . Pensiero e Volontä, 1 9 2 4 .  m á rc iu s  1.
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vesszenek minket azokkal, akiket hivatalosan „reformistáknak" neveznek, akik apró s 
gyakran csupán látszólagos javulással akarják elviselhetőbbé tenni, vagyis megszilárdítani 
a jelenlegi rendszert, vagy jóhiszeműen azzal áltatják magukat, hogy a panaszolt társadalmi 
bajok eltüntethetők, s ha elméletben nem is, de legalább a gyakorlatban elismerik és 
tiszteletben tartják azokat az alapvető politikai és gazdasági intézményeket, amelyek e 
bajoknak az okai és tartópillérei. De mindenképpen reformokról van szó, a lényegi különbség 
viszont a reform jellegében van és abban, hogy ki milyen módon kívánja elérni az új 
társadalmi formát.

A forradalom, a szó történeti értelmében, az intézmények gyökeres reformját jelenti, ami 
rövid idő alatt valósul meg, a hatalom és az intézményes előjogok ellen irányuló erőszakos 
népi felkelés révén; mi azért vagyunk forradalmárok és felkeléspártiak, mert a jelenlegi 
intézményeket nem megjavítani akarjuk, hanem teljesen le akarjuk rombolni őket, megszün
tetve az embernek emberek feletti uralma és a mások munkáján való élősködés minden 
formáját; mert ezt a lehető legrövidebb időn belül akarjuk megvalósítani, és mert meggyő
ződésünk, hogy az erőszak által született intézmények erőszakkal tartják fenn magukat, és 
csupán elégséges mértékű erőszak előtt hátrálnak meg.

Ahhoz azonban, hogy kitörjön a forradalom, nem elég akarni, hogy legyen. Akkor hát 
várjunk tétlenül, amíg az idő megérik?

És vajon a győzelmes felkelés után egy csapásra megvalósíthatjuk vágyainkat, és a 
jelenlegi tőkés kormányzatok poklából szinte a csodával határos módon átlépünk a szabad
ságelvű kommunizmusba, amelyben a többi emberrel vállalt érdekközösségben az egyén 
teljes szabadsága megvalósul?

Ez olyan vágyálom, ami csak a tekintélyelvű pártok soraiban születhet meg, akik a 
tömegeket nyersanyagnak tekintik, melyet a hatalom birtokosa rendeletekkel, a puskák és 
a bilincs erejével tetszése szerint formálhat.

Az anarchisták azonban nem táplálhatnak efféle illúziókat. Nekünk szükségünk van az 
emberek egyetértésére, ezért propagandával és a példa erejével meg kell győznünk, 
nevelnünk kell őket, és úgy kell alakítani az emberek környezetét, hogy a nevelő szó egyre 
több emberhez eljuthasson.

A történelemben, akárcsak a természetben, a fejlődés mindig fokozatos. Ahogyan a gát 
egyszer csak átszakad (vagyis egy szempillantás alatt, de mindig csak egy bizonyos idő 
elteltével), vagy mert olyan sok víz gyűlt össze, hogy a nyomás már legyőzi az elébe állított 
akadályt, vagy mert az anyagát alkotó molekulák fokozatosan széthullanak, úgy törnek ki a 
forradalmak is, mert a társadalmi átalakulást igénylő erők addig növekednek, amíg elegendő 
erőt képeznek a fennálló kormányzat megdöntéséhez, és ahhoz, hogy a konzervatív erők -  
belső okok miatt -  egyre inkább elveszítsék erejüket.

Mi reformerek vagyunk ma annyiban, amennyiben igyekszünk megteremteni a legkedve
zőbb körülményeket és a lehető legtudatosabb és legnagyobb számú emberi feltételt ahhoz, 
hogy megfelelően irányíthassuk a népi felkelést; reformerek leszünk holnap, a győzelmes 
felkelés, a kivívott szabadság másnapján, amennyiben minden, a szabadság viszonyai 
között megengedhető eszközzel, vagyis propagandával, jó példával és akár erőszakos 
ellenállással is mindennel szemben, ami korlátozni akarja szabadságunkat, tehát minden 
eszközzel igyekszünk minél több embert megnyerni eszméinknek.

De sohasem fogjuk elismerni -  és e tekintetben a mi reformizmusunk kétségkívül külön
bözik attól az úgynevezett „forradalmiságtól”, ami Mussolini vagy mások szavazatszedő 
urnáiban végzi -  az intézményeket, s a lehetséges reformokat azzal a szellemmel valósítjuk
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meg, illetve vívjuk ki, amellyel az ellenségtől elhódított területet elvesszük, hogy tovább 
nyomulhassunk előre, és mindig is ellensége leszünk mindenféle kormánynak, legyen az a 
mai monarchikus vagy a holnapi köztársasági vagy bolsevik kormány.

AZ ANARCHISTA POSSZIBILIZMUS*

A viták során, amelyeket az anarchisták az anarchizmus megvalósítása, illetve megközelíté
se legmegfelelőbb taktikájáról folytatnak -  és ezek hasznos, szükséges viták, ha a kölcsönös 
türelem és kölcsönös bizalom táplálja őket, s ha nem merülnek bele gyűlöletes személyi 
kérdések megtárgyalásába gyakran megesik, hogy egyesek szemrehányó hangon má
sokat gradualistának, vagyis a fokozatos fejlődés hívének neveznek, ők pedig úgy utasítják 
vissza ezt a minősítést, mintha becsületsértés lenne.

Pedig az a helyzet, hogy a szó valódi értelmében mindnyájan gradualisták, afokozatosság 
hívei vagyunk, és már elveink logikája szerint is annak kell lennünk, ha nem is egyforma 
mértékben.

Igaz, hogy bizonyos szavak, különösen a politikában, folytonosan változtatják értelmüket, 
és gyakran más, az eredeti logikus, természetes értelmükkel homlokegyenest ellentétes 
jelentést nyernek...

Jó lenne megfékezni azt a rendszert, hogy a szavakat jelentésüktől eltérően használjuk, 
mert ez rengeteg zavar és félreértés forrása lehet. De ki tudja ezt megtenni, különösen, amikor 
a jelentésváltozás azért jön létre, hogy a botcsinálta politikusok szép szavakkal leplezzék 
gonosz szándékaikat?

így aztán valóban előfordulhat, hogy a gradualista szó, ha az anarchistákra vonatkoztatva 
használják, tényleg azokat fogja jelölni, akik a célok fokozatos, a lehetőségeknek megfelelő 
megvalósítására hivatkozva végül meg sem mozdulnak, vagy éppen az anarchia megvaló
sításával ellenkező irányba indulnak. Ebben az esetben valóban el kell utasítani ezt a 
minősítést; de a fokozatosság elve akkor is érvényes marad: mert a természetben, az életben 
minden fokonként történik, és a mi esetünkre alkalmazva ez annyit jelent, hogy az anarchia 
is csak fokozatosan valósulhat meg.

Az anarchizmus, mint mondottam, szükségszerűen gradualista.
Az anarchiát felfoghatjuk úgy is, mint az abszolút tökéletesség állapotát, és helyes, ha ez 

a felfogás, mint a lépteinket irányító eszmei világítótorony, mindig jelen van gondolkodá
sunkban. De az is nyilvánvaló, hogy ezt az ideált nem lehet egy csapásra megvalósítani, 
egyetlen ugrás révén, mellyel a jelen helyzet poklából az áhított paradicsomba jutunk.

A tekintélyelvű pártok, vagyis azok, amelyek erkölcsösnek és a siker lehetséges útjának 
hiszik, hogy egy bizonyos társadalmi rendet ráerőszakolhatnak az országra, bizonyára azt 
remélik (mely hiú reménység!), hogy ha majd a hatalom birtokosai lesznek, törvény, 
rendelkezések... és csendőrség segítségével tartósan alávethetnek mindenkit saját akara
tuknak.

Ilyenfajta remények és törekvések azonban az anarchistáknál el sem képzelhetők, mert 
ők semmit sem akarnak másokra ráerőszakolni, legfeljebb csak a szabadság tiszteletben

‘ E re d e ti c ím e : G r a d u a liz m u s . Pensiero e Volonta, 1 9 2 5 . o k tó b e r  1.
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tartását, és eszményeik megvalósítása érdekében a meggyőzésre és a szabad együttmű
ködés bebizonyosodott előnyeire számítanak.

Ez nem jelenti azt, hogy én azt hinném (amint eszméimet vitatva, egy kevéssé tájékozott 
és lelkiismeretes reformista újság adta a számba), hogy az anarchizmus megvalósítására 
addig kell várnunk, amíg mindenki anarchista lesz. Éppen ellenkezőleg, én azt hiszem, és 
ezért vagyok forradalmár, hogy a jelen viszonyok között csupán egy különleges körülmé
nyek hatása alatt formálódó szűk kisebbség juthat el az anarchia megértéséig, és hiú ábránd 
volna valamiféle általános áttérésben reménykedni, ha nem változik meg atársadalmi közeg, 
amelyben a tekintélyuralom és a sokféle előjog háborítatlanul virágzik. És éppen ezért azt 
hiszem, hogy mihelyt lehetséges, vagyis mihelyt elegendő szabadságot vívtunk ki, és 
valahol egy eléggé erős és nagyszámú anarchista mag alakul ki, amely már önmagában is 
elégséges, de képes hatását a környezetére is kisugározni, azonnal szerveződnünk kell 
annak érdekében, hogy a gyakorlatban is alkalmazzuk az anarchiát, illetve annyit belőle, 
amennyire időről időre lehetőség kínálkozik.

Miután nem nyerhetünk meg mindenkit egyszerre eszméinknek, valamint a túlélés és a 
propaganda érdekében nem különülhetünk el, meg kell találnunk a módját, hogy az anar
chiából a lehető legtöbbet valósítsuk meg azok között, akik nem anarchisták, vagy csak 
bizonyos mértékig tekinthetők annak.

A kérdés tehát nem az, hogy fokozatosan kell haladnunk vagy sem, hanem hogy milyen 
úton juthatunk el a leggyorsabban és a legbiztosabban eszméink megvalósulásához.

Ma ezt az utat az egész világon az erőszak és a hibák hosszú sorozata árán megszerzett 
előjogok zárják el előlünk, olyan osztályok, amelyek az ezen előjogokból származó intellek
tuális és technikai erőfölényen túlmenően, pozícióik megvédéséhez az elnyomott osztályok
ban toborzott nyers erővel is rendelkeznek, s ezt szükség esetén lelkiismeret-furdalás nélkül, 
korlátlanul felhasználják, ezért forradalomra van szükség, ami lerombolja az erőszakállamot, 
melyben ma élünk, és lehetővé teszi, hogy békés fejlődés útján egyre több szabadságjogot, 
igazságot és egyre nagyobb szolidaritást valósíthassunk meg.

Milyen legyen az anarchisták taktikája a forradalom előtt, alatt és után?
Hogy a forradalom előtt mit kellene tenni azért, hogy előkészítsük és megvalósíthassuk, 

a cenzúra miatt talán ki sem mondhatnánk; ez mindenképpen olyan téma, amit az ellenség 
jelenlétében nem lenne jó megvitatni. Azt azonban bizonyára elmondhatjuk, hogy maradjunk 
azok, akik vagyunk, fejtsünk ki propagandát és neveljünk, amennyire csak erőnkből telik, 
hogy kerüljünk mindenfajta egyezséget az ellenséggel, és legalább lelkileg álljunk készen 
arra, hogy minden kínálkozó alkalmat megragadjunk.

A forradalom alatt?
Kezdjük azzal, hogy a forradalmat egyedül nem tudjuk megvívni; és az anyagi erő 

kérdésétől eltekintve sem lenne kívánatos, hogy egymagunk cselekedjünk. Ha ugyanis nem 
lendülnek mozgásba az ország összes szellemi erői, s velük a népben rejtetten vagy nyíltan 
meglevő érdekek és törekvések, a forradalom elvetél. Abban a kevéssé valószínű esetben 
viszont, ha egyedül is győzni tudnánk, képtelen helyzetbe kerülnénk, ugyanis vagy arra 
kényszerülnénk, hogy parancsoljunk, hogy másokat erőszakkal kényszerítsünk, ez pedig 
azt jelentené, hogy nem vagyunk többé anarchisták, és azzal, hogy parancsolunk, magát a 
forradalmat pusztítanánk el: vagy pedig, hogy „gyávaságból ezt visszautasítsuk", vagyis 
háttérbe vonulnánk, és hagynánk, hogy mások a miénkkel ellentétes céloktól vezérelve 
kihasználják, amit létrehoztunk.

Tehát minden létező haladó erővel, minden élenjáró párttal egyetértésben kell cseleked
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nünk, be kell vonnunk a forradalomba, fel kell ráznunk, érdekeltté kell tennünk a nagy 
tömegeket, és hagynunk kell, hogy a forradalom, amelynek mi csak az egyik tényezője 
leszünk, elvégezze, amit tud.

Ezért persze még nem kellene lemondanunk sajátos célunkról: ellenkezőleg, szilárd 
egységben kell maradnunk, és láthatóan különböznünk kell a többiektől, hogy harcoljunk 
programunk megvalósításáért: a politikai hatalom megszüntetéséért és a tőkés tulajdon 
kisajátításáért. És ha erőfeszítéseink ellenére új hatalmak jönnek létre, amelyek gátolni 
akarják a népi kezdeményezést és saját akaratukat akarják érvényre juttatni, nekünk soha
sem szabad részt vennünk ebben, sem elismernünk őket, hanem arra kell törekednünk, hogy 
a nép tagadja meg tőlük a kormányzáshoz szükséges eszközöket, vagyis a katonákat és az 
adófizetést; azon kell lennünk, hogy ezek a hatalmak ne tudjanak megerősödni, hanem 
maradjanak gyengék egészen addig, amíg le lehet őket verni. Mindenképpen sürgetni és 
követelni kell, esetleg erőszakkal is, teljes autonómiánkat és a jogot, valamint az eszközöket, 
hogy a magunk módján szervezkedhessünk és alakíthassuk ki módszereinket.

És a forradalom után, vagyis a fennálló hatalom bukása, a felkelő erők végső győzelme 
után?

Itt lép ténylegesen a színtérre a gradualizmus.
Foglalkoznunk kell az élet minden gyakorlati kérdésével: a termeléssel, az árucserével, a 

közlekedéssel, az anarchista csoportok és valamely hatalom fennhatósága alatt élő csopor
tok viszonyával, a közösségi és az egyéni normák szerint élő emberek kapcsolatával, a város 
és a falu viszonyával, a természeti források és a nyersanyagok mindenki számára előnyös 
hasznosításával, az ipari és a mezőgazdasági termelés olyan megosztásával, ami figyelem
be veszi a különböző területek természeti adottságait, a közoktatással, a gyermekek és a 
magatehetetlenek gondozásával, a közegészségügyi és orvosi ellátással, a közbűntényesek 
és az olyan veszélyesebb bűntetteket elkövetőkkel szembeni védekezéssel, akik pártok vagy 
egyes emberek érdekeinek szolgálatába szegődve ismét megkísérlik elfojtani mások sza
badságát stb. És minden egyes kérdésben nem egyszerűen a gazdaságosabb, hanem az 
olyan megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek jobban megfelelnek az igazság és 
a szabadság követelményeinek, és lehetővé teszik a további fejlődést. Ha úgy adódik, a 
gazdasági előnnyel szemben is az igazságot, a szabadságot, a szolidaritást kell érvényre 
juttatni.

Nem szabad arra törekedni, hogy mindent leromboljunk, mondván, hogy a dolgok úgyis 
maguktól helyreigazodnak. Mai civilizációnk sok ezer éves fejlődés eredménye, amely 
egyfajta módon már megoldotta a gyakran igen szűk területen összezsúfolódott sok millió 
ember együttélésének a problémáit és növekvő, egyre bonyolultabb szükségleteik kielégí
tését. Előnyei azonban jelentősen csökkentek -  sőt, nagy tömegek számára meg is szűntek 
-  azáltal, hogy a fejlődés az uralkodó rétegek fensőbbségének és érdekeinek a nyomása 
alatt ment végbe. Ha azonban megszüntetjük a fensőbbségeket és az előjogokat, a meg
szerzett előnyök továbbra is fennállnak, hiszen ezek az embernek az ellenséges természet 
erői felett aratott győzelmének az eredményei, régi, letűnt nemzedékek felgyűlt tapasztalatai, 
a hosszú együttélés során és egymás kölcsönös támogatása kipróbált előnyeiből kialakult 
társadalmasodási szokások -  így nemcsak lehetetlen, de ostobaság is lenne lemondani 
róluk.

Harcolnunk kell tehát a fensőbbségek és az előjogok megdöntéséért, de élnünk kell a 
civilizáció összes jótéteményével; és nem szabad lerombolnunk semmit, ami, ha nehézke-
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sen is, emberi szükségleteket elégít ki. Addig legalábbis nem, amíg nem tudjuk jobbal 
helyettesíteni.

Miközben nem ismerünk megalkuvást a kényszer és a tőkés kizsákmányolás egyetlen 
formájával szemben sem, toleránsnak kell lennünk az emberek különböző csoportjaiban 
uralkodó társadalmi felfogásokkal szemben, amennyiben azok nem sértik mások szabad
ságát és egyenlő jogait; be kell érnünk a fokozatos fejlődéssel annak mértékében, ahogy az 
emberek erkölcsi felemelkedése megvalósul és növekednek az emberiség rendelkezésére 
álló anyagi és szellemi eszközök -  miközben természetesen minden lehetségest elkövetünk 
-tanulással, munkával, propagandával-, hogy meggyorsítsuk a fejlődést a mind nemesebb 
eszmények megvalósítása érdekében.

A fentiekben inkább problémákat vázoltam fel, nem azok megoldását; de úgy vélem, sikerült 
röviden ecsetelnem azokat a szempontokat, amelyek a megoldás kutatásában és alkalma
zásában vezethetnek bennünket. A megoldás bizonyára sokféle lesz és változik a körülmé
nyek szerint is, de -  amennyiben rajtunk áll -  mindig az anarchia alapelveinek megfelelően 
kell alakulnia: vagyis annak szem előtt tartásával, hogy ember ne parancsoljon embernek 
és az egyik ember ne zsákmányolja ki a másikat.

Feladatunk tehát az, hogy gondolkozzunk, tanuljunk és készüljünk -  s mindezt haladék 
nélkül, nagy odaadással tegyük -, mert az idő felgyorsult, és készen kell állnunk bármely 
eshetőségre.

(Fordította: Peredi Mária. A fordítás alapja: Errico Malatesta: II gradualismo anarchico. In: 
Errico Malatesta: Rivoluzione e lotta quotidiana. Vicenza, Antistato, 1982. 245-259. o.)



JEAN
GRAVE SZERVEZET,

KEZDEMÉNYEZÉS, KOHÉZIÓ'

Ha valamire nehéz az embereket megtanítani, akkor a minden vitatott kérdés bárminemű 
vizsgálatához szükséges logikus és kiegyensúlyozott szellem, a megfelelően széles látókör 
-  mely lehetővé teszi, hogy megszabaduljunk a szűk partikularizmustól és a kérdést összes 
velejárójával, valamennyi más kérdéssel való összefüggésében vizsgáljuk -  bizonyára ilyen. 
Mivel mostanáig az egyéneket hierarchikus és centralizált rendszerekbe, úgynevezett szer
vezetekbe próbálták besorolni, találkozunk az anarchisták között olyan elvtársakkal, akik 
tagadván a hatalmat, tagadják a szervezetet is.

Nem kell fennakadnunk azok állításain, akik, mert logikusabbaknak vagy forradal- 
márabbaknak akarnak látszani mindenkinél, érvelésüket ad absurdum viszik; vagy azokéin, 
akik túl vázlatosan érvelve, nem veszik észre az okozati viszonyok bonyolultságát, és egy 
kérdést mindig csak egy oldalról látván, azt mondják nekünk, hogy individualizmusuk nem 
teszi lehetővé számukra, hogy ígéretekkel előre elkötelezzék magukat, amikor másokkal 
szövetkeznek, s azt állítják, hogy akaratukon vagy szeszélyükön kívül nincs más vezetőjük. 
Abszurditásokról nem vitatkozunk.

Mások, akik racionálisabbak, megértik, hogy az eredményesség érdekében az esetek 
többségében előnyös erőfeszítéseiket más elvtársak erőfeszítéseihez kapcsolniuk, és szö
vetség csak azzal a feltétellel lehetséges, ha a szövetségesek előzőleg egyetértenek, és a 
közös erőfeszítések jó koordinálása kedvéért jól határozzák meg a közös akciót és az egyes 
emberek külön akcióit. Csakhogy, mondják, ez nem szervezet, ez „szabad együttműködés”. 
„Szabad együttműködés” vagy szervezet, mindez kevéssé volna fontos, ha a zavar nem azt 
eredményezné, hogy szavakon vitatkoznak olyan emberek, akik az alapokban egyetértenek; 
lehetővé téve ellenfeleinknek, hogy ezt a zavart kihasználva, szeleburdiaknak tüntessenek 
fel minket, akik nem tudják, mit akarnak.

★

De a kérdésnek ez a meg nem értése nem áll meg itt, és ez bizonyítja, milyen nehéz a kellő 
ponton megállni. Némely elvtárs, megértve, hogy az anarchista erők szétforgácsolódásából 
milyen gyengeség származik, reagálni akart erre a sértett individualizmusra, és egyesíteni 
próbálta az erőket. így a szervezetek védelmezőivé váltak, minden lehetséges alkalommal 
föderációs rendszereket mutattak be. Egy dologban azonban tévedtek: hogy ugyanis 
centralizáló és autoritárius rendszerekkel számoltak, az erőfeszítések koordinálását csak a 
kezdeményező szellem kárára tudták biztosítani.

így történt, hogy az S.R.I.-diákok csoportja a „levelező iroda" nevezetes tervével állt elő,
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melyet oly gyakran ajánlottak az anarchistáknak, de amely soha nem tudott meghonosodni 
köztünk.

Természetesen azok szerint az elvtársak szerint, akik ma ezt ajánlják nekünk, ahogy azok 
szerint sem, akik régebben javasolták, ez a „levelező iroda” nem rendelkezne hatalommal; 
a csoportok megőriznék benne autonómiájukat, az irodának csupán közvetítő szerepe 
lenne, semmi több.

Ez a teória; de látni kell, mit ér a gyakorlatban.

Miről is panaszkodunk? Hogy az anarchisták nem tartanak össze, egy kissé vaktában 
lövöldöznek, mindenféle kapcsolat nélkül, vesztegetve erejüket, mert nem elég eltökéltek, 
hogy több következetességet adjanak akciójuknak.

Igaz, hogy gyakran csoportok vagy egyének harcoltak külön-külön anélkül, hogy meg
próbálták volna akciójukat másokéhoz kapcsolni. Igaz, hogy az anarchisták látszólag 
nélkülözik a kohéziót -  több esetben nem találtuk meg azokat az elvtársakat, akikre 
szükségünk lett volna.

De én nem hiszem, hogy ez olyan nagy baj. Az autoritäres pártok módszere az egység, 
a szövetkezés elrendelése olyan szervezetek és csoportosulások létrehozásával, melyek 
célja, hogy ezt az összefogást és a cél egységét biztosítsák. Teljesen természetes volt, hogy 
az anarchisták, akik harcolnak ez ellen az eljárás ellen, egyenként kezdtek harcolni, mert 
szövetség és egység csak a cél és cselekvés közösségéből fakadhat.

Az anarchista szövetségnek fokozatosan egymáshoz kapcsolódó csoportokból kell 
létrejönnie, nem pedig úgy, hogy elhatározzuk: megszervezésének feladatával létrehozunk 
egy csoportot.

Egyébként nem egészen pontos azt állítani, hogy nincs egyetértés, nincs kapcsolat az 
anarchista csoportok között. Ilyen kapcsolatok léteznek mind csoportok, mind egyének 
között, csak éppen nem látványosak. Márpedig sokak számára a látszat minden.

Ezek a kapcsolatok azonban nélkülözik a koordinációt, a folyamatosságot és az általá
nosságot. Ezen az általánossá tételen, ezen a folyamatosságon, ezen a koordináción kell 
dolgoznunk.

Más elvtársak még messzebbre mennek. Mivel a propaganda nem úgy alakult, ahogy 
elképzelték, egyesek, új Jeremiásként, az anarchista mozgalom eltűnésén siránkoznak, azt 
hangoztatva, hogy a propaganda haldoklik, a propaganda „nincs többé"!

Ezek az elvtársak elfelejtettek körülnézni, elfelejtették megvizsgálni a tényeket.
Mivel alig vetettek számot azzal, hogy a gondolatok milyen lassan fejlődnek, propagan

dájuktól olyan villámcsapásszerű hatást várnak, mely az egész világot bevilágítja!
Voltak villámcsapások, ám a világ nem világosodott meg.
Előre kidolgoztak egy programot, amely köré a tömegeknek csoportosultok kellett volna; 

kijelölték az utat, amelyen haladni kell az eszme meghódítása felé; az eszme fejlődésének 
azt az irányt kellett volna vennie, amit az ő erőfeszítésük kijelölt.

És előttük, mögöttük, jobbról, balról, hosszában, széltében megjelent a propaganda. Nem 
így képzelték; következésképpen, mondják, nem történt semmi.

Ha ezek az elvtársak szétnéznének maguk körül, meglátnák a társadalomban zajló 
dezorganizáció lassú, de biztos munkáját. Mindenütt az eszme sarjadását látnák: a tudo
mányban, a művészetben, az irodalomban, az emberi cselekvés minden területén.
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Lehet, hogy azoknak a száma lassan növekszik, akik teljes terjedelmében, minden 
konzekvenciáját elfogadva megértik az anarchista gondolatot; de nincs e pillanatban olyan 
gondolkodó lény, aki ne fogadná el egyik-másik követelésünk jogosságát.

Bizonyos, hogy ez még nem az áhított szakadék; kicsiny hasadékok csak, de egyre 
szélesednek, míg el nem nyelik az egész építményt.

Hihető-e, hogy antimilitarista és hatalomellenes propagandánk húsz éve nélkül a Drey- 
fus-ügy* olyan nagyságrendű lett volna, mint amilyen lett, s magával sodorta volna azok 
nagy részét, akik belekeveredtek? S cserébe olyan rombolást végzett, amit húszévnyi 
propaganda sem végezhetett volna el.

Szélesebben kell szemlélni az eseményeket, és elfogadni azt a gondolatot, hogy az esemé
nyek, a fejlődés, amelyen dolgozunk, nem veszik azt az irányt, amit mi hiszünk nekik 
szabhatni. Túl bonyolultak ahhoz, hogy beérjék azokkal a kis csatornákkal, melyekkel irányt 
akarunk szabni nekik; látásmódunk túlságosan korlátozott ahhoz, hogy összességükben 
megítélhessük őket, és pontos értéküket felbecsülhessük.

Világosan el kell gondolnunk, mit akarunk, és ennek megfelelően kell cselekednünk. De 
az események sokkal inkább irányítják az embert, mint az ember az eseményeket. És ha 
nem megy vágyaink szerint, őrizkedjünk attól, hogy következtetésünkben tagadjuk azt, ami 
történik. Talán éppen onnan fog elindulni a kívánt átalakulás, ahonnan a legkevésbé 
gyanítjuk.

Ostromoljuk meg az akadályokat; de ne higgyük, hogy a világ mozdulatlan marad, csak 
mert menetét nem tudjuk irányítani.

Csak egy pillantást kell vetnünk az anarchista gondolat haladására, mióta úgy húsz évvel 
ezelőtt a Centrum Kongresszusán megnyilatkozott Franciaországban, hogy lássuk, bármen
nyire fegyelmezetlenek és elaprózottak voltak is az erőfeszítések, gondolataink fejlődése 
hatalmas utat járt be más gondolatokéhoz képest; és bár az anarchisták kevés vagyonnal 
rendelkeztek, a többség szegény volt, egy sor olyan erőfeszítést tettek, melyeket más pártok 
nem, noha több tagjuk és több pénzük volt.

A legkisebb fialt a legtöbbet.

Ha propagandájuk kezdetén az anarchisták valamilyen központot hoztak volna létre vagy 
szövetkeztek volna, kezdeményezőkészségben és autonómiában elveszítették volna, amit 
egységben nyertek. Egyébként pedig, miután lerázták az autoritárius forradalmi pártok 
béklyóját, kijárták szabadságuk iskoláját, tanácsot csak saját kezdeményezéseiktől kértek.

Itt talán jelezhetjük egy fenntartásunkat, és beismerhetjük, hogy a kezdeményező szellem 
csak néhányak osztályrésze volt, azoké, akiknek sikerült bevonni akciójukba az őket 
körülvevőket, s ezek az akciók elhaltak, amikor ők eltűntek.

*  Dreyfus, Alfred (1859-1935): francia vezérkari tiszt ellen 1894-ben indított antiszemita 
koncepciós hazaárulási per. A francia és nemzetközi haladó közvélemény nyomására Dreyfust 
1906-ban felmentették és rehabilitálták.
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Ezért láttunk alakulni számos csoportot, amelyek hosszabb-rövidebb aktivitás után eltűn
tek.

De hihetjük-e, hogy a kezdeményezést felerősíti, ha egy csoport megbízást kap megszer
vezésére? Ha az egyének nincsenek áthatva attól a gondolattól, hogy valamit meg kell 
csinálniok, és ahhoz, hogy megcsinálják, öt, tíz, ötven, száz embernek kell összefognia, 
azonnal hozzá kell látni, és addig mozgolódni, amíg nincsenek ennyien: hihetjük-e, hogy 
erről a „levelező iroda” fogja meggyőzni az embereket? Ha létrehozunk még egy csoportot, 
pótolja ez a hiányzó kezdeményezést? Ha az anarchisták mostanáig nem tudtak egyesülni 
és egymás között szilárd kapcsolatokat teremteni, ez nem azért van-e inkább, mert mosta
náig nem érezték szükségét, vagy, bár érezték, hiányzott belőlük a szükséges meggyőző
dés, hogy ennek megfelelően cselekedjenek?

Ez a híres „levelező iroda" nem újdonság. Megpróbálták már létrehozni az anarchisták 
1881-es londoni kongresszusa után is. A szóban forgó iroda soha nem volt működőképes. 
Később az olaszországi elvtársak egyik kongresszusukon elhatározták, hogy egy központot 
hoznak létre maguknak. Az ötlet szerzőjét jelölték ki, hogy intézze a levelezést. Azóta 
bevallotta, soha kevesebb levelet nem kapott, mint mikor hivatalosan ki volt jelölve erre.

íme, így ösztönözzük a kezdeményezést, ha fölülről akarjuk kezdeni, nem pedig az 
alapoktól, ha az összetartást összekeverjük az egységesítéssel.

És azok a motívumok, amelyekkel az S.R.I.-diákok egy nemzetközi orgánum létrehozását 
indokolják, hogy megerősítsék az „információs irodát” , azt bizonyítják, hogy éppen ebbe a 
tévedésbe estek.

Magam is lapszerkesztő lévén, szívesen félretettem volna ezt a kérdést, ha indoklásában a 
diákok beszámolója nem tűnt volna centralista tendenciájúnak -  bár ezzel talán ők maguk 
sincsenek tisztában.

Perbe akarnak szállni az anarchista lapokkal, mert úgy vélik, hogy „azok kezében vannak, 
akik csinálják őket, és a párt semmit sem tehet ellenük; ha a laptulajdonosoknak úgy tetszik, 
hogy elhallgassanak egy kérdést, megtehetik, az anarchisták velük szemben éppoly fegy
vertelenek, mint a burzsoá lapokkal szemben".

E kritika megfogalmazásakor diákcsoportbeli elvtársaink tudatlannak mutatkoznak a 
tekintetben, hogy milyen lehet és milyennek kell lennie egy újságnak ahhoz, hogy jól ellássa 
feladatát; és elfelejtik, hogy ha van egy eszmei áramlat, amely anarchizmusnak nevezi 
magát, amelynek céljai nagy vonalakban tisztán meghatározottak, a megvalósítás módjai 
sokszínűek, és az eltérés akkora, hogy többször kölcsönösen reakciósnak titulálják egy
mást. Ezek a különbségek elég nagyok maradnak ahhoz, hogy minden egységesítésnek 
ellenálljanak, mindig elég ellentmondóak lesznek ahhoz, hogy megtagadják a csatlakozást 
a közös feladathoz. Távolról sem kívánjuk, hogy csökkenjenek, ellenkezőleg, remélnünk 
kell, hogy mindegyik áramlat a maga irányában fog fejlődni.

Nekem a „párt" megjelölés ellen személy szerint semmi kifogásom. Ha ezzel a szóval 
csak egyének olyan csoportját akarjuk jelölni, akik közös gondolati alappal rendelkezvén, 
ebből következőleg bizonyos gyakorlati és erkölcsi szolidaritással bírnak, mely elkülöníti 
őket ellenfelüktől: a burzsoá társadalomtól, elfogadom az „anarchista párt” kifejezést.

De ha egy olyan csoportról beszélnek, melynek az a feladata, hogy „képviselje a pártot” , 
orgánumról, amely „fejezze ki a párt eszméit”, a magam részéről elvetem ezt az elképzelést;

305



mivel egy csoportban, bármilyen kicsiny is, mindig szükségszerűen vannak bizonyos 
gondolati különbségek a tagok között. És mihelyt a csoport egésze mond a sajátjának 
bizonyos gondolatokat, ez csak e gondolatok egy része lehet -  mert ha mindet kifejtenék, 
csak a gondolatok ellentmondásosságáról adhatnának számot.

Nos tehát, hogyan csinálná meg ön az anarchista párt hivatalos lapját, mely az „anarchista 
párt” gondolatait fejtené ki, miközben az anarchisták nem értenek és nem érthetnek egyet 
minden kérdésben?

Valamennyien egyetértünk abban, hogy csak néhány pontot említsünk, hogy harcolni kell a 
tulajdon ellen, de milyen módon döntsük meg? Ebben nehéz egyetértésre jutni. Egyesek 
feltételezik, hogy ez a mód a lopás; mások -  köztük én is -  ebben a polgári társadalomhoz 
való alkalmazkodást látnak.

Egyesek a szövetkezeti tömörülésekben a jövendő társadalom csíráit látják; mások a 
polgári társadalom támogatásának polgári eszközét.

Valamennyien egyetértünk abban, hogy harcolni kell a munkáltatók ellen; egyesek, bár a 
szakszervezeteket nem tekintik a legtökéletesebb harci eszköznek, úgy gondolják, hogy 
hasznos oda belépni, hogy propagandát csináljanak; tudják, hogy egy béremelés csak 
ideiglenes javítás, amelynek semmiféle hatása nincs a vágyott eredményre, mégis úgy 
gondolják, hogy minden anarchista szolidáris testületé munkásaival, mivel jelenleg, koncep
ciójuk szerint, ez az egyetlen mód, hogy a munkáltatók ellen harcolhassanak. Mások viszont 
túl reakciósnak találják a szakszervezeteket, a sztrájkokat pedig túlságosan ártalmatlannak, 
ezért megtagadják a belépést.

Egyesek úgy gondolják, hogy mivel a legális házasság abszurditása ismert, minden 
anarchistának kötelessége, hogy ne járuljon hozzá ehhez a komédiához. Mások feltételezik, 
hogy -  adott lévén a polgári társadalom -  ez védelem az asszonynak, és semmi anarchis
taellenes nincs abban, ha elmennek az anyakönyvvezetőhöz.

Valamennyien az egyén legteljesebb felszabadítását óhajtjuk, abszolút cselekvési sza
badságát; de hogyan fog végbemennei ez a felszabadítás? Milyen körülmények között fog 
működni ez a szabadság? íme, itt kezdődik az egyet nem értés.

Egyesek, köztük én is, úgy gondolják, hogy mivel az egyén nem elvont lény, hanem egy 
közel kétmilliárd példányban létező realitás, a harmonikus fejlődés érdekében egymás 
szabadságjogait mindenkinek kölcsönösen tiszteletben kell tartania.

Mások azt állítják, hogy az individuum minden, csak ő számít.
De leggyakrabban az történik, hogy éppen azok kényszerülnek az individuum jogait 

megvédeni a magukat az individuum kizárólagos védelmezőinek tartók önkénye ellenében, 
akik valamennyi emberi lény szolidaritását hangoztatják.

Jegyezzék meg, csak szélsőséges véleményeket említettem; nagyon változatosak a 
nézetek, vannak fokozatok, és ha alapvető pontokon egyet tudunk is érteni, a megvalósítás 
tekintetében nézetkülönbségek vannak, melyek sok esetben abszolút ellentéthez vezetnek. 
Mi sem mutatja jobban egy hivatalos pártorgánum létesítésének lehetetlenségét.

De van még valami. Számos olyan elvtársunk van, akiknek odaadását és őszinteségét 
nem akarom vitatni, de akiknek tolla néha szertelen, s ez minden orgánumra nézve veszé
lyes, amely hasábjait felkínálja nekik.

Ezektől közölnének kéziratot? -  Nem alkotok hipotézist a közlésről, ennek eredménye
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óhatatlanul komikus volna; nálunk jóval többen vannak, akiknek a cikkei jó és rossz között 
ingadozván, alapvetően nem rosszak, de semmi kiemelkedőt nem mondanak a tárgyalt 
kérdésben, s az a hibájuk, hogy egy hasznosabb cikk helyét foglalják el. Ki vagy mi döntsön 
közlésükről vagy elutasításukról?

Nem kérdem, hogyan toboroznák szerkesztőbizottságukat; szótöbbséggel neveznék ki, 
közfelkiáltással vagy önjelöltséggel? -  Ki kell választaniok néhány elvtársat, akikre rábízzák 
a munkát; az lesz-e a feladatuk, hogy mindent közöljenek, ami beérkezik, vagy válogassa
nak? És akkor mi lesz a közlés vagy az elutasítás kritériuma? -  Ha tiltakozás lesz, össze kell 
hívniuk az egész pártot?

Nem akarok kongresszusunkon személyeskedni. De mivei a létező lapok vita tárgyává lettek, 
beszélnem kell erről is. Mi a Temps Nouveaux-nä\ egy kis elvtársi csoportot alkotunk, akik 
azért csinálunk lapot, hogy saját felelősségünkre kifejtsük benne gondolatainkat, azt, aho
gyan a dolgokat elképzeljük.

Egyáltalán nem áll szándékunkban az egész anarchiát képviselni. Azt mondjuk, amit 
gondolunk, akik pedig úgy gondolják, hogy jó munkát végzünk, segítenek nekünk, akik 
nincsenek velünk megelégedve, nem segítenek, ez magától értetődik. Mindenki afelé 
közeledik, aki az ő látásmódjára válaszol: ez megfelel annak, ahogy mi gondolkodunk a 
kezdeményezésről.

Az S.R.I.-diákok beszámolója mindamellett tartalmaz egy állítást, amit nem akarok emlí- 
tetlenül hagyni. Egy, az anarchista párthoz tartozó orgánum létrehozásáról szóló javaslatot 
alátámasztandó, azt állítja, hogy a Dreyfus-ügy idején nem talált fórumot, ahol e tárgyban 
kifejthette volna gondolatait.

Ha a Temps Nouveaux-hoz fordult volna, megtörténhetett volna, hogy visszautasítjuk a 
közleményt. Elég szigorúak vagyunk a tekintetben, hogy milyen tartalmi és formai minőséget 
várunk el attól, amit közlünk. Egy dolog mindenesetre biztos: a Dreyfus-ügyben cenzúránkat 
nem alkalmazhattuk a Diákok Szövegére. Soha nem jelentkeztek nálunk ebben a kérdésben. 
Ezt a tényecskét nem a magunk védelmében említem, higgyék el, a Temps Nouveaux-nak 
senkitől sem kell anarchistabizonyítványt kérnie. Saját elképzeléseink, saját benyomásaink 
alapján közöljük vagy adjuk vissza a kéziratot. Lehet, hogy döntéseink talán nem mindig 
igazolhatók. Nem is emberek lennénk, ha soha nem tévednénk. Mindazonáltal, így születnek 
a legendák. Ma azt állítják, hogy voltak anarchista lapok, melyek nem közölték egy csoport 
gondolatait a Dreyfus-üggyel kapcsolatban; holnap valaki azt fogja kérdezni, milyen érdekük 
fűződött ahhoz, hogy ne engedjék ezt a vitát megindítani; egy harmadik már azt fogja állítani, 
hogy megfizették érte őket.

A mozgalomban való indulásom idején én is hittem az anarchisták gondolatainak azo
nosságában; én is hittem, hogy fel lehet oldódni egyetlen erőfeszítésben. Ez a hit csakis 
tudatlanságomból származott.

A tapasztalat megmutatja nekünk a dolgok bonyolultságát. Ahogy agyunk apránként új 
meg új ismeretekkel gazdagodik, ez épp olyan, mintha megmásznánk egy hegyet, ahol 
minél magasabbra jutunk, annál szélesebb panoráma tárul a szemünk elé. Minden új 
ismerettel a sokaságát fogadjuk be azoknak a faktoroknak, melyek az eleinte oly egyszerű
nek tűnő kérdésben jelen vannak; és ahogy olyan következmények is megmutatkoznak, 
melyeket eleinte nem is gyanítottunk, korábbi rendíthetetlenségünk meginog.
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*

Az emberek csak saját gondolataikat, saját szándékaikat képviselhetik jól, elképzeléseiket 
csak a saját maguk módján védhetik meg.

A nézetek egysége megvalósíthatatlan; ezenkívül végzetes is volna, hiszen maga volna 
a mozdulatlanság. Mivel nem értünk egyet bizonyos gondolatokkal, megvitatjuk őket, és a 
vita közben fölfedezünk más gondolatokat, melyeket nem is gyanítottunk. Egy harmonikus 
társadalmi rend megszervezéséhez eltérő gondolatok, nézetek, képességek sokaságára 
van szükség. Élet csak akkor van, ha minden eltérő felfogás megnyilvánulhat és fejlődhet. 
Ezért egy lap, ha megbízható és folyamatos munkát akar végezni, csak olyan egyének műve 
lehet, akik egyetértenek abban, hogy mit akarnak, és csak saját akaratuk megbízását töltik 
be, saját veszélyükre és kockázatukra. A mű annyit fog érni, amennyit ők maguk érnek.

Minél világosabb és tisztább vonalvezetésük, minél kevésbé hagyják magukat rossz útra 
terelni, annál több esélyük lesz arra, hogy csak kevesebb embert tudnak kielégíteni. De nem 
ez a valódi anarchista kezdeményezés?

Akik nincsenek vele megelégedve, csinálják jobban; ez is jó kezdeményezés. Ha látjuk, 
hogy sokasodnak az újságok, könyvek és brosúrák, melyek mindegyike különbözni akar és 
a saját felfogásmódját magyarázni, akkor, lesz esélyünk, hogy fejlődik az összes gondolat; 
a mozgalom központosítása ellenben biztos, módja elfojtásuknak -  ez egyébként teljesen 
lehetetlen dolog.

De hogy félre ne értsenek, megmagyarázom egy lap feladatát. Semmi kifogásom egy új 
lap ellen. Ha valaki nem elégedett a meglévőkkel, csináljon még egyet, mi sem jobb ennél; 
minél több lap lesz, annál jobban látszani fog, hogy terjed az anarchista gondolat. És mivel 
meg vagyok győződve arról, hogy az erőfeszítések, melyeket annak érdekében tesznek, 
hogy életben tartsák azt a lapot, melyet létrehoztak, nem a már létező lapokért tétetnek -  
hiszen éppen azért alapítanak újakat, mert a meglévők nem felelnek meg az elszakadók 
kívánalmainak -  legalább annyit nyer vele az eszme is, mivel olyan erőfeszítéseknek ad teret, 
amelyek másképp nem jöttek volna létre.

Csak tudjuk jól meghatározni, hogy mit akarunk, ne hagyjuk befolyásolni magunkat 
autoritárius iskolázottságunk maradványaitól, ne érjük be szavakkal, és főleg ismerjük fel 
szellemünkben saját hajtóerőinket, nehogy rossz irányt szabjunk cselekvésünknek.

Mi eltöröltük a parlamenti képviselet intézményét; egyszer s mindenkorra fogadjuk el, 
hogy bizonyos speciális, jól meghatározott esetekben egy megbízott előnyösen helyettesít
het minket, de általános kérdésekben nem.

Ez áll az újságra vonatkozólag is. Önök szépen elhatározhatják, hogy létrehozzák min
denki lapját. A valóságban azoknak a lapja lesz, akik csinálják; a dolgok ereje folytán ez nem 
is lehet másképp.

De visszatérek a „levelező irodához”.
Láttuk, hogy az anarchisták kapcsolatba lépésének nem az eszközei hiányoznak, hanem e 
kapcsolatok hasznosságának érzése. Nem egy haszontalan gépezettel kell tehát próbálkoz
nunk, hanem annak megértetésével, hogy amire szükségünk van, az a csoportok és 
egyének közötti közvetlen kapcsolat, még akkor is, ha nem értenek teljesen egyet minden 
kérdésben.
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Őrizkedjünk integrálni azokat a gátló tényezőket, amelyeket ellenfeleinknél kritizálunk. 
Azon dolgozzunk, hogy minden elvtársunkkal megértessük, milyen hasznos, milyen fontos 
ismernünk egymást, kicserélnünk gondolatainkat, erőnktől telhetőén kölcsönösen támogat
nunk egymást.

És a legjobb módszer a példamutatás. A csoportok, melyek megértették ennek hasznos
ságát, lépjenek érintkezésbe egymással, kialakítván így azt a magot, amelyhez csatlakoz
hatnak azok, akik a későbbiekben értik meg szükségességét.

Nem bocsátkozom hosszan annak a veszélynek az ecsetelésébe, melyet egy központi 
csoport a rendőrség szempontjából képvisel. Elegendő lesz ezt a csoportot zaklatni, tagjait 
szétszórni, hogy megbénítsák a tervezett levélváltást.

Míg ha ötven, száz, kétszáz, ötszáz csoport kapcsolatban áll és közvetlenül levelez 
egymással, a rendőrség számára sokkal nehezebbé válik a dolog, mert hisz ötven, száz 
csoport eltűnhet, de ha tíz állva marad, semmi nem akadályozza, hogy ez a tíz levelezzen.

De ez csak részletkérdés. Miért is panaszkodnak? Hogy az anarchista csoportok nem eléggé 
kezdeményezőek a kapcsolatokban. És milyen gyógymódot javasolnak? Ha rosszul meg
határozott jogkörrel hozunk létre egy csoportot, olybá fog tűnni, mintha azt akarnánk 
megcsinálni, amit maguk a csoportok sem tudnak.

Az lenne a csoport feladata, hogy fogadja a leveleket és válaszoljon rájuk, közvetítse őket 
a többieknek? Ez olyan centralizáció lenne, amely veszélyessé válhat, s ez ellen minden 
erőmből küzdeni fogok.

Azért lenne csak, hogy összegyűjtse a címeket és közvetítse őket azoknak, akik kérik, s 
hogy ezen túlmenően kapcsolatot teremtsen a csoportok között? Ezért nem érdemes egy 
olyan gépezetet létrehozni, amelyből akadály is lehet. Már mondottam, hogy a működő 
csoportok magukban és maguktól keletkeznek. Jobb lesz, ha a látszat helyett a valósággal 
számolunk. A dolgok ilyetén felfogása autoritárius iskolázottságunk maradványa. Mivel nem 
létezik speciálisan a levelezéssel foglalkozó csoport, azt gondoljuk, hogy levelezés sem 
létezik. A csoportok és az egyének szépen kicserélhetik nézeteiket, ez nem számít, mert nem 
látszik. -  Szemben egy olyan csoporttal, amely a levelező iroda címkéjét viseli, ami látszik. 
Annál rosszabb, ha a látszat mögött nincs semmi.

A központi szervezetek azokban az autoritárius pártokban hasznosak, melyeknek pontról 
pontra megvitatott és elfogadott programjuk van, amelytől nem lehet eltérni, és amit minden 
tag teljes egészében elfogad.

Mindaddig, amíg az egyének nem vitatják ezt a programot, a központi csoport parancsol, 
vezet, szolgálatokat tenni látszik, magára vállalva a kezdeményezést, amit az egyénekből 
kiölt.

De mikor ezek túlságosan gátolva kezdik érezni magukat, azt hiszik, felszabadulnak, ha 
vezetőiket lecserélik. Mi, akik megértve a rendszer abszurditását, elkezdtük megszabadítani 
magunkat vezetőinktől, nem esünk ilyen hibába, nem érjük be a gépezet nevének megvál
toztatásával, elhitetve magunkkal, hogy ezáltal a dolgot magát változtattuk meg.
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Egyesüljünk, legyünk szolidárisak, hangoljuk össze erőfeszítéseinket, de olyan új formák
ban, amilyeneket az egyének közötti kapcsolatokról szóló új koncepciónk követel.

Emlékszem, hogy valamikor a franciaországi anarchista mozgalom kezdetén egy cso
port, a párizsi V. és XIII. kerületi társadalomkutatási csoport megpróbálta megvalósítani az 
anarchista csoportok föderációjának programját, és sikerült is fenntartania, amíg a kezde
ményező csoport létezett.

E csoport tagjai, attól a gondolattól áthatva, hogy jó dolog egymást megismerni, gondo
lataikat kicserélni, folyamatosan egymásra támaszkodni a végzett feladatok során, minden 
elvtársnak vagy csoportnak írtak, akinek a címét meg tudták szerezni; hat hónap múlva 
mindenhova leveleztek, ahol voltak anarchisták, akikkel eszmét cserélhettek.

Hogy ezt a fajta működést általánossá tegyék, hogy a levelezés ne kizárólag az V. és XIII. 
kerületi csoport és partnerei között folyjék, hanem a csoportok között általában, az említett 
csoport azt gondolta, hogy ösztönzésképpen alapít egy bulletint, ami ennek a föderációnak 
az orgánuma, s amelyben beszámolnak a csoportok munkájáról, vitáik érdekes részeiről, 
akár egy csoporton belül, akár a csoportok között zajlottak.

És hogy kizárják a centralizációt, mindegyik csoportnak kellett egy-egy számot szerkesz
tenie ebbe a bulletinbe. Ez levelezni késztette őket a többiekkel; erőt adott nekik, mivel 
érdekeltté tette őket egy akcióban, feladatot adott; mert ebben az időben túl kevesen voltunk 
ahhoz, hogy eredményes próbálkozásra gondoljunk; csak vitával tudtunk foglalkozni.

Az V. és XIII. kerületi csoport megjelentette e sokszorosított bulletin első számát. De jöttek 
a montceau-i és lyoni események, majd az azt követő letartóztatások; több elvtárs lakóhely
változtatásra kényszerült; a műnek még túl gyönge volt a gyökérzete ahhoz, hogy életben 
maradjon a kezdeményező csoport szétszóratása után is -  s a próbálkozás ennyiben 
maradt. De a kevés, ami megvalósult, azt mutatja, hogy a gondolat praktikus, csak kitartásra 
van szükség, s az a hatalmas előnye, hogy a csoportokra vár a kezdeményezés, míg egy 
speciálisan levelezésre kijelölt csoport az egyéni kezdeményezést, ha nem is semmisítené 
meg, legalábbis tétlenségre kárhoztatná; mivel az emberek szívesen rábízzák az elvégzendő 
feladatot arra, aki megígéri, hogy helyettesíti őket.

És ha a húsz év alatt, amióta „centrumok” létrehozásával próbáljuk megteremteni a 
kapcsolatokat, egyetlen csoport hozzáfogott volna, hogy levelezni kezd azokkal a csopor
tokkal, amelyeket fel tudott fedezni, és ha fenn tudta volna tartani a levelezést, rábízva 
partnereire, hogy ők is levelezzenek az általuk ismert egyénekkel és csoportokkal, most 
lenne egy erőteljes mag, amely olyan egyénekből és csoportokból állna, akik szisztematikus 
kapcsolatban vannak egymással.

Fogadjuk el, hogy semmi sem születik készen, kezdjük kis egységekkel, s ezek az első 
maghoz egymás után felsorakozó kis egységek fogják végül létrehozni az óhajtott blokkot.

De nem kell véka alá rejtenünk, hogy a csoportok azért izoláltak, azért jött létre kevés 
kapcsolat köztük, mert végeredményben kevés csoport van, s azok, amelyek létrejönnek, 
kevés kivétellel igen rövid életűek. Ahhoz, hogy propagandánknak ezt a gyengeségét 
kiküszöböljük, mindenekelőtt irányt kellene szabnunk ezeknek a csoportoknak, felébresztve 
bennük a kezdeményezés szellemét, amely mostanáig csak néhányak érdeme volt azok 
közül, akik anarchistáknak nevezik magukat.

De hadd magyarázzuk meg. Amikor irányt mondok, ezen azt értem, azt akarom mondani,
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hogy meg kell találni azokat a csoportosulásra ösztönző motívumokat, melyek eléggé 
hathatósak ahhoz, hogy a résztvevők aktivitását kiváltsák, oly módon, hogy ezeket a 
csoportokat a cselekvés életben tartsa; hogy ne tűnjenek el, ahogy ez általában történik, 
mivel nem tudják, mit tegyenek.

Ha a létező csoportok, azok, amelyek megkísérlik a szervezkedést, csak kérészéletűek, 
annak az az oka, hogy valamennyien tudjuk, mit nem akarunk, fő vonalaiban azt is tudjuk, 
mit akarunk; de hogyan semmisítsük meg, amit nem akarunk, és hogyan valósítsuk meg, 
amitakarunk? Nos, itttérünk el egymástól, ez az, amittöbbé-kevésbé egyáltalán nem tudunk.

Akarjuk a forradalmat, rendben van. De a forradalom önmagában nem érték, csak azt 
fogja elhozni, amit abenne résztvevők megvalósítanak. És a fő vonalakon túl, ahány ember, 
annyi gondolat.

Továbbá, a forradalom nem egy csapásra zajlik le -  egy eszmeállapotnak, egy gondolati 
fejlődésnek kell előkészítenie. És itt is, nem számítva a politikai intézmények kikerülését, 
amiben valamennyien egyetértünk, többé-kevésbé valamennyien keressük annak praktikus 
módját, hogyan folytassunk propagandát mostantól a bérmunka, a kapitalista magántulaj- 

' dón, az előítéletek ellen, minden ellen, ami a gazdasági életet érinti.

Jegyezzék meg, nem akarom vádlottként beállítani a köztünk fennálló gondolati különbsé
geket. Ellenkezőleg, ezek, azt hiszem, először is elkerülhetetlenek, másodszor szükségsze
rnek és igen hasznosak. A sokféleségből születik az élet és a mozgás. Harmóniát, nem pedig 
egyszólamúságot akarunk, ami nem ugyanaz.

Ez történt hát: egyetértés van a főbb vonalakban, egy általános propagandacélban 
minden alkalommal, mikor az egyének csoportot szándékoznak alakítani. Ez gondolatnak 
sok, de cselekvésnek igen kevés; ugyanaz áll a csoportra is: vitát nyit, ha vannak olyan 
tagjai, akik képesek támogatni, vagy lapot indít, ha vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy 
érdekes dolgokat fognak írni.

Amíg a viták érdekesek, a csoport gyűléseit látogatják; de ha már hiányzik az ellentmon
dás, és hosszabb-rövidebb idő múlva a gyűléseket már kevésbé vagy egyáltalán nem 
látogatják, a csoport megszűnik. Egy lapnál ez még rövidebb idő alatt megy végbe, ugyanis 
egy újság életben tartásához pénzre van szükség, és ez az, ami mindig hiányzik.

Napjainkban néhány csoport hozzáfogott, hogy beszélgetéseket és könyvtárat szervez
zen; egyik-másik talált forrást az élethez és a cselekvéshez. Csak éppen nyilvánvaló, hogy 
ez nem ölelheti fel valamennyi anarchista aktivitását, és nem csinálhatjuk újra azt, ami már 
amúgy is létezik.

*

További hiba, hogy csak azonnal megvalósítható dolgokkal próbálkoznak. Ami hosszabb 
erőfeszítést, türelmes, munkás éveket igényelne, annak nincs vonzereje; amikor valamibe 
belevágnak, azonnali eredményt akarnak. És mivel kevés olyan pontja van eszménknek, 
ami a jelenlegi társadalmi állapotban azonnal megvalósítható volna, ezáltal a cselekvés és 
a csoportosulás esélyei csökkennek.

Ha kevésbé türelmetlenek lennénk, nem hagynánk magunkat bizonyos céloktól eltánto
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rítani csak azért, mert túl sok időt igényelnek. Az idő semmi egy eszme életében, a fontos 
az, hogy tegyünk valamit.

Nos, ha tenni akarunk valamit, nem szabad túl sokat markolnunk, hanem egy világos, jól 
definiált gondolatot kell megragadnunk, és megpróbálnunk átültetni a gyakorlatba.

Lehetetlen felsorolni, mi mindent lehetne csinálni, lehetetlen körülírni egy ilyen hatalmas 
programot; csak azok segítségével ismerhetjük meg, akik abban a meggyőződésben, hogy 
ez vagy az a dolog megvalósítható, megpróbálják megvalósítását.

De hozhatok néhány példát abból a kívánságlistából, amely az újságokban, vitákban 
kifejezésre jutott.

Sokakat akadályoz gondolataik őszintébb kifejtésében, hogy elveszíthetik munkájukat, és 
nyomorra ítélhetik azokat, akikről gondoskodniok kell. Néha többen lázadnának egy törvény 
vagy egy előítélet ellen, ha nem tartaná vissza őket néhány hét börtön perspektívája, ha 
tudnák, hogy ez idő alatt övéik nem lesznek elhagyatva.

A szolidaritás bizonyára nem hiányzik az' anarchisták között, mindenki megteszi, amit 
maga körül megtehet, mikor szükség mutatkozik rá; az anarchistákat nem a kockázat 
akadályozza; egy vagy két hétig lehet áldozatot hozni, de ha a dolog elhúzódik, gondolni 
kell azokra, akik közel állnak hozzájuk, és a szolidaritás kénytelen visszahúzódni.

Néhány esetben az újságok segíteni tudtak, de ezek csak átmeneti sikerek, s csak a 
legszorongatóbb veszélyeket tudják elhárítani, és nem érnek fel egy állandó csoport erőfe
szítéseivel, amely speciálisan azzal foglalkozna, hogy pénzt gyűjt a letartóztatottak család
jainak, aláírási íveket bocsát ki, konferenciákat, bemutatókat vagy műsorokat szervez, 
melyek képesek pénzt hozni a kasszába, vagy gyűjt azoknál, akiknek van pénzük, és 
szándékukban áll mellénk állni.

Ott van az általános sztrájk gondolata, amiről sokat beszélünk, de ami körül semmilyen 
tartós propagandát nem fejtettek ki. Itt is alakulhatna egy különleges csoport, amely minden 
erejét arra fordítaná, hogy konferenciák, brosúrák, tüntetések segítségével mindenhová 
eljuttassa ezt a gondolatot; részt venne a részleges sztrájkokban, támogatást hozna, hogy 
jobban hallathassák hangjukat.

Folytatunk propagandát a háború és a militarizmus ellen. Nem kell önöknek bemutatnom, 
mi mindent tehetne egy speciálisan a propaganda e formájának szentelt csoport. Még ha 
csak azért volna, hogy segítsen munkát találni azoknak a sorozottaknak, akik inkább 
külföldre menekülnek.

Ott van a vidéki propaganda, amit az e célra szerveződött csoportnak sajátos eszközökkel 
kellene végeznie, alaposan mérlegelve és elsajátítva a követendő cselekvési módot.

Ott van a „nyolcórás munkanap”, amiből a politikusok választási platformot csinálnak 
maguknak, és amit minden baj gyógyírjának tüntetnek fel.

Nos, ha csak napi nyolc órát dolgozni nem is csodaszer, azért még haladás a jelenlegi 
állapothoz képest. Miért ne hasznosítsuk ezt a gondolatot saját számlánkra, és próbáljuk 
megvalósítani, ha esélyt nyújt a dolgozók tömörítésére?

Nem azért, hogy a Parlamenttől ennek a törvénynek a megszavazását kérjük, hanem hogy 
megszervezzük a munkásokat, és előkészítsük őket arra, amit ők maguk a gyakorlatban 
akarnak megvalósítani: hogy egy szép napon megjelennek az üzemben, és azt mondják a
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tulajdonosnak: „Eldöntöttük, hogy csak nyolc órát dolgozunk, és egy perccel sem többet”, 
és egész addig kitartanak, amíg az bele nem egyezik.

Ha ez a javulás bekövetkezik, az emberek újabb könnyítéseket akarnak megvalósítani. 
Ha megértették az akarat és az összetartás erejét, biztosak lehetünk abban, hogy nem a 
törvényhozóktól fogják kérni további akaratuk megvalósítását.

Ott van a gyermekek oktatása, aminek monopóliumát az állam őrzi, és amivel legalábbis 
szembeállíthatjuk a miénket. Nagy szolgálatokat tehetne egy olyan csoport, amely össze
fogná a gyerekeket.

Most a legkézenfekvőbb példákat idéztem Önöknek; de vannak a cselekvésnek távolabbi 
esetei, amelyek érdekében össze kell fogni.

Ott van az adó megtagadása; a bérlők sztrájkja, az ellenállás bizonyos törvényekkel, 
bizonyos rendeletekkel szemben.

Születhetnek szövetségek a célból, hogy az egyének hozzanak létre egymás között 
gazdasági szövetkezetét, szerezzenek maguknak kedvezményeket, és szüntessenek meg 
egymás között minden csereértéket.

Ott vannak a törvénnyel való szembeszegülés esetei, amelyekkel egy elszigetelt egyén 
nem merne megpróbálkozni, de könnyedén megbirkózik vele, ha érzi, hogy támogatják, 
követik vagy másokkal együtt teheti azt.

A kezdeményezést követeljük, és ez az, ami a leginkább hiányzik nálunk. Vegyük hozzá a 
társadalmi rend egyszerre történő megváltoztatásának vágyát; íme, ezért van, hogy mosta
náig csak vitatkoztunk, és semmit nem próbáltunk tenni, hogy előkészítsük ezt a változást.

Legutóbb láttam egy könyvet Amerikáról, arról, hogyan sikerült ott az egyéni kezdemé
nyezésnek az állam mindenhatóságát felváltania. Bizonyos, hogy ez még mindig a tőke 
védelmezője; de ahelyett, hogy minden társadalmi viszonyba belopakodna, egészen az 
egyén mindennapi életéig, maguk az egyének azok, akik, amikor valaminek szükségét érzik, 
összefognak, egyesülnek és megszervezik, amit elhatároztak.

Nálunk, ha lakbércsökkentést akarnak elérni, az állam közbelépését kérik.
Ha mi valaminek szükségét érezzük, miért nem hiszünk a megvalósulásában, miért nem 

fordulunk azokhoz, akik érzik ezt a szükségességet, és hisznek megvalósulásában?
Eleinte csak tízen, húszán leszünk, pedig a sikerhez ezrek kellenek: sebaj! Ez a tíz, ez a 

húsz fejtsen ki propagandát a gondolat érdekében, dolgozzon addig, amíg eljut a gondolat 
megvalósításához szükséges számig. Mit számít az idő? Ne higgyünk többé a csodás 
átalakulásokban, amelyek csak a gondviselésbe vetett hitből fakadnak.

Ugyanígy van az anyagi forrásokkal. Mindig azokra a gondviselésszerü milliókra számítot
tunk, amelyek befolyhatnak a csoportok pénztáraiba, lehetővé téve számukra a propaganda 
folytatását, és nem tudtuk rászorítani magunkat a türelmes, rendszeres alapgyűjtésre, pedig 
az minden elképzelhető kombinációnál eredményesebb lehet.

Nincs szó itt fix tagdíj kizárás terhe mellett való kivetéséről; de az kellene, hogy az egyének 
tudják, hogy csak saját magukra, saját cselekedetükre, saját erőfeszítéseikre számíthatnak,
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és hogy az egyenként összegyűjtött fillérek végül komoly összeget alkotnak, ha kitartóak 
vagyunk.

Tudom, hogy van olyan, aki azt mondta: lemondást prédikálunk; hogy az anarchisták 
számára mindez másképpen áll; hogy csak saját sorsát javítva juthat el az egyén a társadalmi 
állapot megváltoztatásához, hogy a propaganda érdekében vállalt nélkülözések nem jelen
tettek semmit, a háború költségeit a burzsoákkal kellene megfizettetni.

Ez az élvhajhászok erkölcse, akik csak azt látják az anarchiában, ami saját étvágyukat 
kielégítheti.

Az anarchistáknak természetesen nem kell szegénységi fogadalmat tenniök. Ha javíthat
nak személyes helyzetükön, rosszul tennék, ha nem csinálnák, mivel ha valóban meggyő
ződött anarchisták, harcukhoz pótlólagos forrást fognak találni benne. De a jelenlegi társa
dalmi állapotban nehéz anélkül javítani valakinek a saját helyzetén, hogy másvalakién ne 
rontson. Ritka az az eset, amikor az egyének kizárólag saját munkájuknak köszönhetik 
helyzetük javulását. És ezek mindig egyedi esetek maradnak, mindennemű hatás nélkül az 
általános helyzetre.

A mi propagandánk nem más, mint a jelenlegi társadalmi állapot elleni harc. Minden harc 
erőfeszítéseket, áldozatokat jelent. És hogyha meggyőződése nem késztet valakit, hogy 
meghozza azt az áldozatot, melyet a harc követel, kevéssé hatékony és kevéssé szilárd az 
a meggyőződés. Nem kívülről kell várnunk a forrásokat a harchoz. És mikor azt mondjuk, 
hogy „a munkások emancipációja csak maguknak a munkásoknak a műve lehet", ezen nem 
egy „egységnek" a feladatát kell érteni, ami ki tudja, honnan fog felbukkanni, hanem minden 
egyes munkás feladatát, aki maga fog munkához látni, saját környezetében fog dolgozni, 
saját akcióját más munkásokéhoz fogja kapcsolni.

Ugyanígy áll a helyzet az anarchista forradalommal. Ez személyiségek műve lesz, akik 
saját környezetükben fognak tudni cselekedni, összefogni, csoportosulni azoknak a felada
toknak az érdekében, melyek túl nehezek ahhoz, hogy egyénileg véghezvigyék őket. Csak 
azt nem szabad elfelejteni, hogy a közösségek munkája csak egyszerű összege az őt alkotó 
egységek erőfeszítéseinek, s mindez hatástalan marad, ha azok, akik alkotják, nem tudnak 
maguk cselekedni és a siker érdekében megtenni a szükséges erőfeszítéseket.

Ahogy már korábban mondottam, lehetetlen felsorolni a csoportosulás valamennyi formáját; 
mindenkit saját törekvéseinek kell irányítania, s megkeresnie azokat, akik úgy gondolkodnak, 
ahogy ő.

És e csoportok, bármennyire eltérők is céljaik, egymás számára is hasznosak lehetnek. 
Azon a gondolaton kívül, amely erőfeszítéseinket leköti, számos esetben és módon lehetünk 
hasznosak azoknak, akik másvalaminek a megvalósításával foglalkoznak. Mindenkiben 
lehet elég erő ahhoz, hogy akár több különböző célú csoportban vegyen részt, ezért sürgős 
lenne a lehető legtöbb kapcsolatot létrehozni csoportok és egyének között, feltéve, hogy 
ezek a kapcsolatok spontánok, direktek, közvetítő nélküliek.

Egy másik előnye ennek az eljárásnak azon kívül, hogy megkönnyíti a propagandát, az, 
hogy felkészít minket a jövő társadalom életére, hozzászoktatván bennünket, hogy saját 
elképzeléseink, saját vérmérsékletünk, saját képességeink szerint cselekedjünk. Csak saját 
kezdeményezőkészségünk fejlesztésével állhatunk ellen gazdasági és politikai uraink túlka
pásainak. És attól kezdve, hogy hozzászoktunk a cselekvésnek ehhez a módjához, nem kell
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többé attól félnünk, hogy a forradalom meglepetésként ér minket, mert lesz olyan új 
szervezetünk, amely kész a megdöntött helyébe lépni.

Jegyzet

1 Ez az előadás az 1900-as nemzetközi antiparlamentáris kongresszuson hangzott volna el, melyet 
a Millerand-Waldeck-Rousseau-féle szociálliberális kormányzat betiltott.

(Fordította: Lenkei Júlia. A fordítás alapja: Jean Grave: Organisation, Initiative, Cohésion. 
Paris, Temps Nouveaux, 1902. 3-30.o.)



AZ ANARCHIZMUS 
ÁBÉCÉJE

ELŐKÉSZÍTÉS

-  Készülj a forradalomra! -  kiáltja a barátod.
-  Lehetséges ez?
-  Igen. Nemcsak lehetséges, hanem tökéletesen szükséges is.
-  Titkos készülődésre gondolsz, fegyveres bandákra, a harcot vezető férfiakra? -  kérde

zed.
-  Nem barátom, egyáltalán nem. Ha a társadalmi forradalom csak utcai harcokat és 

barikádokat jelent, akkor a felkészülés azt jelentené, amire gondolsz. De a forradalom nem 
azt jelenti; legalább is a fegyveres harc szakasza a legkisebb és legkevésbé fontos része.

Az az igazság, hogy a modern időkben a forradalom többé már egyáltalán nem is a 
barikádokat jelenti. Ez már a múlté. A társadalmi forradalom teljesen más és sokkal lénye
gesebb dolog, a társadalom egész életének az átszervezését foglalja magába. Beláthatod, 
hogy ezt semmiképpen sem lehet puszta fegyveres harccal elérni.

Természetesen a társadalmi újjáépítés útjában álló akadályokat el kell távolítani. Ez azt 
jelenti, hogy az újjáépítés eszközeit a tömegeknek meg kell szerezniük. Ezek az eszközök 
pillanatnyilag a kormány és a kapitalizmus kezében vannak és ellenállást fognak tanúsítani 
minden olyan próbálkozással szemben; az ellenállás pedig harcot jelent. De ne feledjük, 
hogy nem a harc a fő dolog, nem ez a cél, miként a forradalom sem az. Ez csupán az előszó, 
a forradalom előzménye.

Nagyon fontos, hogy ezt világosan lássuk. A legtöbb embernek igen zavaros elképzelései 
vannak a forradalomról. Az ő számukra a forradalom csupán harcot jelent, tárgyak össze- 
zúzását, rombolását. Ez ugyanaz, mintha munkához készülődve feltűrnénk az ingujjunkat, 
és ezt tekintetnénk magának az elvégzendő munkának. A forradalom harcos része csupán 
az ingujjunk feltűrése. A valódi, tényleges feladat még előttünk áll.

Mi is ez a feladat?
-  A meglévő körülmények elpusztítása -  válaszolod.
-Igaz. Azzal azonban a körülményeket még nem pusztítjuk el, ha tárgyakat törünk-zúzunk. 

Ha a gyárakban és üzemekben szétverjük a gépeket, azzal még nem tudjuk elpusztítani a 
bérrabszolgaságot. És nem pusztítjuk el a kormányt, ha felgyújtjuk a Fehér Házat.

Ha a forradalomról az erőszak és a pusztítás keretei között gondolkodunk, akkor félreért
jük és meghamisítjuk a lényegét. Ez a felfogás a gyakorlati megvalósítás esetén szükség
képpen katasztrofális eredményekhez vezet.

Amikor egy olyan nagy gondolkodó, mint Bakunyin, a híres anarchista a forradalomról 
mint pusztításról beszél, akkor arra a hatalomra és engedelmességre utal, amit el kell 
pusztítani. Ezért fogalmazott úgy, hogy a rombolás építést jelent, ugyanis valamely hamis 
hiedelem megsemmisítése a legkonstruktívabb tett.

ALEXANDER
BERKMAN
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Az átlagember -  és túlságosan gyakran még a forradalmár is -  gondatlanul úgy beszél a 
forradalomról, mintha az kizárólag a szó fizikai értelmében vett rombolást jelentené. Ez téves 
és veszedelmes nézet. Minél hamarabb megszabadulunk tőle, annál jobb.

A forradalom, és különösen a társadalmi forradalom nem pusztítás, hanem építés. Ezt 
nem lehet eléggé hangsúlyozni és ha nem ismerjük fel világosan, akkor a forradalom csupán 
pusztító erőszak kíséri, de úgy is fogalmazhatunk, hogy egy régi ház helyében egy új építése 
pusztítás, hiszen először le kell bontani a régit. A forradalom egy evolúciós folyamat 
betetőzése. Heves felfordulással kezdődik. Feltűrjük az ingujjunkat és felkészülünk a tény
leges munkára.

Valójában ha átgondoljuk, hogy mi a társadalmi forradalom feladata, mit kell megvalósí
tania, felismerjük, hogy nem pusztítani, hanem építeni akar.

Mi az, amit el kell pusztítani?
A gazdagok vagyonát? Nem, mert azt szeretnénk, ha gazdagságukat az egész társada

lom élvezné.
A földet, a mezőket, a szénbányákat, a vasutakat, gyárakat, üzemeket és üzleteket? 

Mindezt mi nem akarjuk elpusztítani, hanem az egész nép javára kívánjuk hasznosítani.
El akarjuk pusztítani a távírót, a telefont, a hírközlés eszközeit? Nem, hanem azt akarjuk, 

hogy szolgálják mindenkinek a szükségleteit.
Akkor a társadalmi forradalom mit akar elpusztítani? Nem pusztítani akar, hanem a 

dolgokat a köz javára akarja átvenni. A viszonyokat kívánja átszervezni a köz érdekében.
A forradalom célja nem a pusztítás, hanem az újjáteremtés és az újjáépítés.
Ezért van szükség a felkészülésre, hiszen a társadalmi forradalmár nem bibliai Messiás, 

aki küldetését egyszerű kiáltvánnyal vagy paranccsal valósítja meg. A forradalom az embe
rek kezével és agyával dolgozik. És az embereknek meg kell érteniük a forradalom céljait 
ahhoz, hogy képesek legyenek megvalósítani. Tudniuk kell, hogy mik ezek a célok és 
hogyan lehet őket elérni. A megvalósítás módját pedig az elérendő célok fogják megmutatni. 
Hiszen a cél határozza meg az eszközt, miként el kell vetnünk a magot is, ha majd le akarjuk 
aratni a termést.

Akkor vajon hogyan kell felkészülnünk a társadalmi forradalomra?
Ha az a célunk, hogy biztosítsuk a szabadságot, akkor meg kell tanulnunk hatalom és 

kényszer nélkül élni. Ha békében és összhangban akarunk élni embertársainkkal, akkor 
magunknak is, nekik is a testvériséget és az egymás iránti tiszteletet kell gyakorolniuk. Ha a 
kölcsönös előnyök érdekében együtt akarunk dolgozni másokkal, akkor az együttműködést 
kell gyakorolnunk. A társadalmi forradalom sokkal több a körülmények puszta átszervezé
sénél: új emberi értékek és szociális kapcsolatok megteremtését jelenti, az emberek iránt 
megváltozott beállítódást, azt, hogy az ember szabad és független, egyenlő a többivel; az 
egyén és a közösség életének más szellemét jelenti, ami egyik napról a másikra nem 
születhet meg. Ezt a szellemet művelni kell, táplálni és gondozni, mint a legérzékenyebb 
virágot, hiszen nem más az, mint egy új és gyönyörű létezés hajtása.

Ne csapjuk be önmagunkat az ostoba gondolattal, hogy „a dolgok majd maguktól 
megoldódnak”. Soha semmi nem oldódik meg magától, legkevésbé az emberi kapcsolatok 
ügyei. Az emberek rendezik el, mégpedig aszerint, hogy a dolgokat hogy értik meg és milyen 
a beállítódásuk.

Az új helyzetek és a megváltozott körülmények következtében másképp érzünk, gondol
kodunk és cselekszünk, az új körülmények azonban maguk is csak az új érzések és eszmék 
eredményeképpen születnek meg. A társadalmi forradalom ilyen új körülmény. Meg kell
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tanulnunk másképpen gondolkodni, mielőtt eljöhet a forradalom. Egyedül csak ez hozhatja 
el a forradalmat.

Meg kell tanulnunk másképp gondolkodni a kormányról és a hatalomról, mert ameddig 
úgy gondolkodunk és cselekszünk, mint ma, a türelmetlenség, az üldöztetés és az elnyomás 
még akkor is megmarad, ha eltöröljük a szervezett kormányt. Meg kell tanulnunk tisztelni 
embertársainkban az embert: ne támadjuk és ne kényszerítsük őket, tekintsük mások 
szabadságát oly szentnek, mint a magunkét; tiszteljük a másik ember szabadságát és 
személyiségét, mondjunk le a kényszer minden formájáról, tanuljuk meg, hogy a szabadság 
hibáinak egyetlen gyógymódja a még több szabadság és a rend szülőanyja is a szabadság.

Továbbá azt is meg kell tanulnunk, hogy az egyenlőség egyenlő lehetőségeket jelent, a 
monopólium pedig tagadja ezt, és az egyenlőséget csak a testvériség biztosíthatja. Ezt csak 
úgy tanulhatjuk meg, ha megszabadulunk a kapitalizmus és a tulajdon, az enyém és a tied 
hamis eszméjétől, a tulajdon szűk értelmezésétől.

Ha ezt megtanuljuk, belenövünk a valódi szabadság és szolidaritás szellemébe, és tudni 
fogjuk, hogy minden eredmény lelke a szabad társulás. Akkor majd felismerjük, hogy a 
társadalmi forradalom az együttműködés, a szolidáris cél, a közös erőfeszítés műve.

Talán valaki ezt a folyamatot túl lassúnak tartja, úgy véli, hogy a munka túl sok időt vesz 
igénybe. Igen, elismerem, a feladat túlságosan nehéz. De gondoljuk csak meg, jobb-e a 
házat gyorsan, de rosszul felépíteni, hogy a fejünkre szakadjon, vagy jól megépíteni még 
akkor is, ha az hosszabb és keményebb munkát igényel.

Ne feledjük, hogy a társadalmi forradalom az egész emberiség szabadságát és jólétét 
jelenti, és tőle függ a munka teljes és végleges felszabadulása. Vegyük azt is figyelembe, 
hogyha a munkát rosszul végezzük el, akkor az összes befektetett erőfeszítés és szenvedés 
kárba vész, vagy még rosszabb történik, ugyanis ha kontár módon csinálunk forradalmat, 
akkor csak új zsarnokságot állítunk a régi helyébe, és az új zsarnokságoknak új élettartamuk 
van éppen azért, mert újak. Ezzel csak új, erősebb láncokat kovácsolunk a régiek helyébe.

Gondoljunk arra is, hogy az általunk elképzelt társadalmi forradalom befejezné azt a 
munkát, aminek sikerén sok generáció fáradozott, hiszen az emberiség egész történelme a 
szabadság harca a szolgaság, a társadalmi jólét küzdelme a nyomor és az elesettség, az 
igazságé az igazságtalanság ellen. Amit haladásnak nevezünk, az nem más, mint gyötrel- 
mes, de folyamatos menetelés a tekintély és a kormány hatalmának korlátozása, és az 
egyén, valamint a tömegek jogainak és szabadságának növelése irányában. Ez a küzdelem 
már évezredek óta tart. Azért tartott ilyen sokáig és még nem is ért véget, mert az emberek 
nem tudták, hogy mi az igazi baj: harcoltak valami ellen vagy valamiért, királyokat váltottak 
le, új kormányokat alakítottak, megbuktattak egy uralkodót, hogy másikat juttassanak 
hatalomra, elűztek egy „idegen” elnyomót csak azért, hogy egy bennszülött igájába hajtsák 
a fejüket, eltörölték a zsarnokság egyik formáját, például a cárét, és alávetették magukat egy 
párt diktatúrájának, és minduntalan a vérüket adták és hősiesen feláldozták az életüket abban 
a reményben, hogy megszerzik a szabadságot és a jólétet.

De csupán új urakat sikerült szerezniük, mert akármilyen elkeseredetten és nemesen 
küzdöttek, soha nem jutottak el a bajok igazi forrásához, a hatalom és a kormány elvéhez. 
Nem tudták, hogy az a szolgaság és az elnyomás forrása, és ezért soha nem sikerült 
megszerezniük a szabadságot.

Ma már tudjuk, hogy az igazi szabadság nem a királyok vagy uralkodók cserélgetésének 
függvénye. Tudjuk, hogy az úr és szolga egész rendszerének el kell tűnnie, hogy az egész 
társadalmi séma rossz, hogy el kell törölni a kormányt és a kényszert, hogy fel kell számolni
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a hatalomnak és a monopóliumnak még az alapjait is. Még mindig úgy gondolod, hogy 
bármilyen felkészülés egy ilyen nagy feladatra túlságosan nehéz?

Ismerjük tehát fel teljes egészében, hogy milyen fontos felkészülni a társadalmi forrada
lomra, mégpedig helyesen.

-  De vajon melyik a helyes út? -  kérdezed. -  És kinek kell felkészülnie?
-  Hogy kinek kell felkészülnie? Először is neked és nekem -  azoknak, akiknek érdekük 

fűződik a forradalom sikeréhez, akik segíteni akarnak a megvalósításában. És te meg én 
jelentünk minden férfit és nőt, legalább is minden tisztességes férfit és nőt, mindenkit, aki 
gyűlöli az elnyomást és szereti a szabadságot, mindenkit, aki nem képes elviselni a világot 
napjainkban megtöltő nyomorúságot és igazságtalanságot.

És mindenekfelett azokat, akik a legtöbbet szenvednek a fennálló viszonyoktól, a bérrab
szolgaságtól, az alávetettségtől és megalázottságtól.

-  Természetesen a munkások -  mondod.
-  Igen, a munkások. Saját érdekük eltörölni a mai intézményeket, amelyeknek ők a 

legnagyobb áldozatai. Helyesen mondják, hogy „a munkások felemelkedését maguknak a 
munkásoknak kell megvalósítaniuk", mert ezt helyettük egyetlen társadalmi osztály sem 
fogja elvégezni. A munkásság felemelkedése egyúttal az egész társadalom megváltását is 
jelenti, ezért beszélnek egyesek a munkásság „történelmi küldetéséről”, amely elhozza a 
jobb időket.

De a „küldetés” rossz szó. Olyan kötelességre vagy feladatra utal, amelyet az emberre 
kívülről bízott egy külső hatalom. Hamis és félrevezető fogalom, lényegét tekintve vallásos, 
metafizikus érzelem. Valójában ha a munkásság felszabadítása „történelmi küldetés” , akkor 
a történelem majd gondoskodik is róla, hogy megvalósuljon, függetlenül attól, hogy mit 
gondolunk, érzünk vagy teszünk. Ez a szemlélet szükségtelenné, fölöslegessé teszi az 
emberi erőfeszítést, hiszen „bekövetkezik az, aminek el kell jönnie". Az efféle fantasztikus 
elképzelés pusztító hatással van minden kezdeményezésre, az emberi szellem és akarat 
érvényesítésére.

Veszélyes és káros gondolat ez. Az emberen kívül nincs erő, amely felszabadítaná, amely 
bármiféle „küldetéssel" megbízná. Sem a menny, sem a történelem nem képes erre. A 
történelem arról szól, ami megtörtént. Tanulsággal szolgálhat, de feladatot nem bíz ránk. A 
proletariátusnak nem „küldetése”, hanem érdeke, hogy felszabadítsa magát a szolgaságból. 
Ha a munkásság tudatosan és aktívan nem törekszik rá, akkor sohasem fog „megtörténni”. 
Meg kell szabadulnunk a „történelmi küldetések” ostoba és hamis gondolatától. A tömegek 
csak úgy szerezhetik meg a szabadságot, ha fokozatosan felismerik valós helyzetüket, 
elképzelik lehetőségeiket és az erejüket, ha megtanulják és a gyakorlatban is alkalmazzák 
az egységet és az együttműködést. Ha ezt elérik, akkor egyúttal felszabadítják az emberiség 
többi részét is.

Éppen ezért a proletárok küzdelme mindenkit érint és valamennyi őszinte férfinak és 
nőnek segítenie kell a munkásságnak nagy feladata végrehajtásában. Igaz ugyan, hogy csak 
a verejtékezve dolgozók képesek elvégezni a felszabadítás munkáját, mégis szükségük van 
más társadalmi csoportok segítségére. Ne felejtsük el, hogy a forradalomnak szembe kell 
néznie a világ átalakításának és egy új civilizáció felépítésének nehéz kérdésével, mert ez a 
munka a legnagyobb forradalmi integritást, az összes jószándékú és szabadságszerető 
elem intelligens együttműködését követeli meg. Azt máris tudjuk, hogy a társadalmi forra
dalom nem pusztán a kapitalizmus eltörléséből áll. Kidobhatjuk a kapitalizmust, ahogy a 
feudalizmustól is megszabadultunk, és mégis rabszolgák maradunk, akár korábban. Most
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a magánmonopóliumok szolgái vagyunk, ehelyett az államkapitalizmust szolgálhatjuk, 
ahogy például Oroszország népével történt, vagy ahogy a körülmények Olaszországban és 
másutt alakulnak.

Sohase feledjük, hogy a társadalmi forradalom nem az alávetettség egyik formáját akarja 
felváltani egy másikkal, hanem mindazt fel akarja számolni, ami szolgaságba dönti és 
elnyomja az embert.

Sikeres kimenetelű lehet egy konspirativ monopólium politikai forradalma, amely az 
uralkodó frakciót egy másikkal cseréli fel. A társadalmi forradalom azonban nem pusztán 
politikai változás, hanem alapvető gazdasági, erkölcsi és kulturális átalakulás. Egy össze
esküvő kisebbség vagy politikai párt efféle tevékenysége szükségképpen szembetalálja 
magát a nagy többség aktív vagy passzív ellenállásával, és ezért a rendszer diktatúrába és 
terrorba hanyatlik.

Az ellenséges többséggel szemben a társadalmi forradalom kezdettől fogva bukásra van 
ítélve. Ez tehát azt jelenti, hogy a forradalom legelső előkészítő munkája megnyerni a széles 
tömegeket, hogy támogassák a forradalmat és célkitűzéseit, vagy legalább semlegesíteni 
kell őket, aktív ellenségből passzív rokonszenvezővé változtatni, hogy ne harcoljanak a 
forradalom ellen, ha már mellette nem is küzdenek.

A társadalmi forradalom tényleges, pozitív munkáját természetesen maguknak a munká
soknak, a dolgozó embereknek kell elvégezniük. És ne felejtsük el, hogy nemcsak a gyári 
munkás tartozik a dolgozókhoz, hanem a farmok munkásai is. Egyes radikálisok hajlamosak 
arra, hogy túl nagy hangsúlyt helyezzenek az ipari proletariátusra és közben szinte teljesen 
elhanyagolják a mezőgazdasági dolgozókat. Ugyan mit érhet el a gyári munkás a farmer 
nélkül? A mezőgazdaság az élet elsődleges forrása, és a város a falu nélkül éhezne. 
Fölösleges dolog összehasonlítani az ipari munkást a mezőgazdasági dolgozóval és 
viszonylagos értéküket taglalni. Egyik sem lehet meg a másik nélkül, az életben mindkettő 
egyaránt fontos, miként a forradalomban és az új társadalom felépítésében is az.

Az igaz, hogy a forradalom először inkább az iparvidékeken tör ki és nem a mezőgazda- 
sági területeken. Ez természetes, mivel ott a dolgozó népesség nagyobb központjai vannak 
és nagyobb az elégedetlenség is. De ha az ipari proletariátus a forradalom élcsapata, akkor 
a mezőgazdasági munkás a gerincoszlopa. Ha az utóbbi gyenge vagy megtört, akkor 
elveszett az élcsapat is, a forradalom is.

Ezért a társadalmi forradalom munkája mind az ipari munkás, mind a mezőgazdasági 
dolgozó kezében van. Sajnos el kell ismerni, hogy a kettő között túl kevés a megértés, szinte 
nincs barátság és közvetlen együttműködés. És ami még ennél is rosszabb és bizonyára 
ennek az eredménye, hogy az ipari és a mezőgazdasági proletariátus között van bizonyos 
ellenszenv és szembenállás. A városi ember túlságosan kevéssé értékeli a farmer nehéz és 
kimerítő munkáját. A farmer pedig ösztönösen rossznéven veszi ezt, sőt, mivel nem ismeri 
a kimerítő és gyakran veszélyes gyári munkát, a paraszt a városi munkást gyakran tekinti 
tétlennek. Elengedhetetlen, hogy ők ketten közelebb kerüljenek és jobban megértsék 
egymást. A kapitalizmus nem annyira a munkamegosztásra, mint inkább a munkások 
megosztására tör. Igyekszik egymás ellen uszítani a fajokat, a gyári munkást a paraszt ellen, 
a segédmunkást a szakmunkás, egyik ország munkásait a másiké ellen. A kizsákmányoló 
osztály ereje az egység nélküli, megosztott munkásosztályban rejlik. A társadalmi forradalom 
azonban megköveteli a dolgozó tömegek egységét, és mindenekelőtt az ipari proletár 
együttműködését mezőgazdasági testvérével.

Kettejük egymáshoz való közeledése fontos lépés a társadalmi forradalom előkészítésé
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ben. Tényleges kapcsolatuk elsődleges szükségszerűség. A közös tanácsok, delegátusok 
cseréje, szövetkezetek rendszere és hasonló módszerek szorosabb kötelékeket és jobb 
megértést termtenek a munkás és a paraszt között.

Azonban nem csak a gyári proletár és a mezőgazdasági munkás együttműködése 
szükséges a forradalomhoz. Konstruktív munkájához még egy elem elengedhetetlenül 
szükséges. Ez pedig az értelmiségi képzett elméje.

Ne kövessük el azt a hibát, hogy azt higgyük, a világot csak kézzel építették. Ehhez ész 
is kellett. Hasonlóképpen a forradalomnak szüksége van mind az emberi izomerőre, mind 
az észre. Sokan azt hiszik, hogy a fizikai munkás képes elvégezni a társadalom egész 
munkáját. Ez hamis eszme, nagyon súlyos hiba, ami végtelen bajok forrása. Ez az elképzelés 
már a korábbi alkalmakkor is nagy kárt okozott és jó okkal tarthatunk tőle, hogy a forradalom 
legjobb erőfeszítéseit is legyőzheti.

A munkásosztály az ipari bérmunkásságból és a mezőgazdasági dolgozókból áll. A 
munkásoknak azonban szükségük van az értelmiségi elemek szolgálataira, az ipari szerve
zőre, a villamos- és a gépészmérnökre, a műszaki specialistára, a tudósra, a feltalálóra, a 
vegyészre, a nevelőre, az orvosra, a sebészre. Röviden: a proletariátusnak elengedhetetle
nül szüksége van bizonyos értelmiségi elemek segítségére, akiknek együttműködése nélkül 
termelő munka nem lehetséges.

A valóságban a legtöbb értelmiségi is a proletariátushoz tartozik. Ők az értelmiségi 
proletariátus, a szellem proletariátusa. Nyilvánvalóan nincs különbség abban, hogy az 
ember a kezével vagy az agyával keresi meg a kenyerét, Valójában semmilyen munkát nem 
lehet csak kézzel vagy csak ésszel végezni. Mindenfajta erőfeszítésben mindkettőre szükség 
van. Hasonlóképpen az építésznek is előbb át kell gondolnia a tervet, mielőtt papíron 
megrajzolja és a gyakorlatba átülteti.

-  De csak a munka tud termelni -  veti ellen a barátod -, a szellemi munka nem termelékeny.
-  Tévedsz, barátom. Egyedül sem a fizikai munka, sem a szellemi munka nem képes 

semmit termelni. Mindkettőre, a kettő együttes munkájára van szükség, hogy létrejöjjön 
valami. A falazó és a kőműves az építész tervei nélkül nem tudja felpíteni a gyárat és az 
építész sem tud hidat építeni vas és acél nélkül. Egyikük sem képes egyedül termelni. A 
kettő együtt viszont csodákra képes.

Továbbá, ne essünk abba a tévedésbe, hogy azt higgyük, csupán a termelő munka 
számít. Sok olyan munka van, ami közvetlenül nem termelő, de hasznos, sőt létezésünkhöz 
és kényelmünkhöz elengedhetetlenül szükséges, tehát ugyanolyan fontos, mint a termelő 
munka.

Vegyük például a vasúti mérnököt és a kalauzt. Ők maguk nem termelők, de a termelési 
rendszer elengedhetetlen részei. A vasút és más szállítási eszközök nélkül sem a termelés, 
sem az elosztás nem működne.

A termelés és az elosztás az élet ugyanazon pólusának két pontja. Az egyikhez szükséges 
munka ugyanolyan fontos, mint az, ami a másikhoz kell.

Amit az imént mondtam, érvényes az emberi erőfeszítés számos fázisára, amelyek 
önmagukban közvetlenül nem produktívak, de létfontosságú szerepet játszanak gazdasági 
és társadalmi életünk sokoldalú folyamataiban. A tudós, a nevelő, az orvos és a sebész az 
ipari értelmezés szerint nem termelnek. Munkájuk azonban elengedhetetlenül szükséges az 
életünkhöz és a jólétünkhöz. Civilizált társadalom nem létezhet nélkülük.

Ezért nyilvánvaló, hogy a hasznos munka ugyanolyan fontos, akár az agy, akár az izomerő
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végzi: akár fizikai, akár szellemi munka. Az sem számít, hogy fizetést vagy bért kapunk érte, 
sokat vagy keveset, hogy milyen a politikai vagy egyéb véleményünk.

A forradalomban az új élet felépítéséhez minden olyan elemre szükség van, ami a 
közjóhoz hasznos munkával járul hozzá. Szolidáris együttműködésük nélkül egyetlen forra
dalom sem lehet sikeres és jobb, ha ezt minél előbb megértjük. A társadalom újjáépítése 
magába foglalja az ipar átszervezését, a termelés megfelelő működését, az elosztás irányí
tását és számos más szociális, oktatási és kulturális erőfeszítést, hogy a mai bérrabszolga
ságot szabadsággá és jólétté alakíthassuk át. Csak kéz a kézben munkálkodva fogja az 
izomerő proletariátusa megoldani ezeket a problémákat.

Rendkívül sajnálatos, hogy a fizikai és a szellemi dolgozók között barátságtalan, sőt 
ellenséges a viszony. Ez az érzés a megértés hiányában, a mindkét oldalon tapasztalható 
előítéletben és szűklátókörűségben gyökerezik. Sajnos el kell ismernünk, hogy bizonyos 
munkáskörökben, de még egyes szocialista- és anarchistakörökben is tapasztalható az a 
tendencia, hogy szembeállítsák a munkásokat a szellemi proletariátussal. Ez a beállítódás 
ostoba és bűnös, mert csak kárt okoz a társadalmi forradalom növekedésének és fejlődé
sének. Az orosz forradalom első szakaszában a bolsevikok egyik végzetes hibája éppen az 
volt, hogy szándékosan olyan mértékben szembefordították a bérmunkásokat az értelmiségi 
osztályokkal, hogy lehetetlenné vált a baráti együttműködés. E politika közvetlen következ
ménye az értelmes irányítás hiányában az ipar összeomlása lett és csaknem teljesen megállt 
a vasút, mert nem volt szakképzett igazgatása. Amikor Lenin látta, hogy Oroszország a 
gazdasági hajótörés felé tart, elhatározta, hogy a gyári munkás és a paraszt egyedül nem 
képes fenntartani az ország ipari és mezőgazdasági életét, és szükség van az értelmiségi 
elemek segítségére. Új rendszert vezetett be, hogy rávegye a műszakiakat, segítsenek az 
újjáépítés munkájában. De a változás majdnem későn érkezett, ugyanis a gyűlölet és 
üldöztetés évei olyan széles szakadékot teremtettek a munkás és szellemi dolgozó testvére 
között, hogy példátlanul nehéz lett a kölcsönös megértés és az együttműködés. Oroszor
szágnak évekbe került, amíg hősies erőfeszítésekkel részlegesen jóvátehette a testvérhábo
rú következményeit.

Jegyezzük meg az orosz kísérletnek ezt az értékes tapasztalatát.
-  De az értelmiségiek a középosztályokhoz tartoznak -  vethetjük ellen -  és burzsoá 

beállítottságúak.
-  Igaz, az értelmiség általában burzsoá módon tekinti a dolgokat, de vajon a legtöbb 

munkás nem ugyanezt teszi? Ez csupán azt jelenti, hogy mindkettőt mélyen átitatták az 
önkény és a kapitalizmus előítéletei. Ezeket kell az emberek felvilágosításával és nevelésével 
kitörölni, akár fizikai, akár szellemi dolgozókról van szó. A társadalmi forradalom előkészíté
sében ez az első lépés.

Az azonban nem igaz, hogy az értelmiség mint olyan, szükségképpen a középosztályok
hoz tartozik.

Az úgynevezett értelmiségiek igazi érdekei inkább a munkásokéval, mint a tulajdonoso
kéval azonosak. Kétségtelen azonban, hogy ezt a legtöbbjük nem ismeri fel. De a viszonylag 
jól fizetett vasúti kalauz vagy mozdonyvezető sem érzi magát inkább a munkásosztály 
tagjának. Jövedelme és hozzáállása alapján ő is a burzsoáziához tartozik. Azt azonban, hogy 
valaki milyen társadalmi osztályhoz tartozik, nem a jövedelme vagy az érzései határozzák 
meg. Ha az utcai koldus milliomosnak képzeli magát, attól valóban az is? Azembertényleges 
helyzetén nem változtat az, hogy mit képzel magáról. És a tényleges helyzet az, hogyha 
valaki kénytelen eladni a munkaerejét, akkor alkalmazott, a fizetéstől függ, bérmunkás és
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mint ilyen, az igazi érdekei azonosak az alkalmazottak érdekeivel, és akkor az adott személy 
a munkásosztályhoz tartozik.

Igazság szerint a szellemi proletár még jobban alárendeltje kapitalista urának, mint a 
csákánnyal és lapáttal dolgozó. Ez utóbbi könnyen változtat munkahelyet. Ha nem akar egy 
főnöknek dolgozni, kereshet egy másikat. A szellemi proletár azonban sokkal jobban füg 
egy bizonyos munkától. Erőfeszítéseinek területe korlátozottabb. Semmilyen szakmában 
nem képzett, fizikailag alkalmatlan arra, hogy napszámosként dolgozzon, ezért (általában) 
lehetősége az építészet, a mérnökösködés, az újságírás vagy efféle munka viszonylag szűk 
körére korlátozódik. Ezért kiszolgáltatott a munkaadójának, és ezért hajlik arra, hogy mellé 
álljon a munkapadnál dolgozó, nálánál függetlenebb munkás testvérével szemben.

De bármilyen legyen is a fizetésből élő és függő értelmiségi beállítódása, a proletár 
osztályhoz tartozik. Mégis teljesen hamis azt állítani, hogy az értelmiségiek mindig a 
munkáltatók oldalán állnak, a munkásokkal szemben. „Általában ezt teszik”, hallom a 
radikális fanatikus közbevetését. És a munkások? Vajon ők általában nem a munkáltatókat 
és a kapitalista rendszert támogatják? Vajon fennmaradhatna a rendszer az ő támogatásuk 
nélkül? Ebből azonban hiba lenne levonni azt a következtetést, hogy a munkások tudatosan 
fognak kezet kizsákmányolóikkal. És ez az értelmiségiek esetében sem lenne kisebb 
tévedés. Ha ez utóbbiak többsége az uralkodó osztály mellett áll, ez a társadalmi tudatlanság 
miatt van, azért, mert minden „értelmiségi” mivoltuk ellenére sem értik meg, mi az igazi 
érdekük. Ugyanígy a munkásosztály nagy tömegei sem tudják, mi az igazi érdekük, segítik 
gazdáikat munkástársaik ellen néha még ugyanazon az iparágon vagy gyáron belül is, nem 
beszélve arról, hogy nincs bennük országos vagy nemzetközi szolidaritás. Ez csupán azt 
bizonyítja, hogy az egyiknek ugyanúgy, mint a másiknak, a fizikai munkásnak nem kevésbé, 
mint a szellemi proletárnak szüksége van a felvilágosításra.

Legyünk igazságosak az értelmiséggel és ismerjük el, hogy legjobbjaik mindig is az 
elnyomottak mellett álltak. A szabadságot és az emancipációt hirdették és gyakran elsőként 
adtak hangot a robotoló tömegek legmélyebb törekvéseinek. A szabadságharcban gyakran 
a munkásokkal vállvetve küzdöttek a barikádokon és az ő ügyükért adták életüket.

A bizonyítékokat nem kell messze keresnünk. Közismert tény, hogy az elmúlt száz évben 
minden haladó, radikális és forradalmi mozgalmat szellemileg és lelkileg az értelmiségi 
osztályok legkitűnőbb elemei ösztönözték. Az orosz forradalmi mozgalom kezdeményezői 
és szervezői száz évvel ezelőtt például értelmiségiek voltak, férfiak és nők, akik nem voltak 
proletár származásúak vagy helyzetűek. És szabadságszeretetük sem volt pusztán elméleti. 
A szó szoros értelmében ezrek szentelték tudásukat és tapasztalatukat és állították életüket 
a tömegek szolgálatába. Nincs még egy olyan ország, ahol ilyen nemes férfiak és nők azzal 
bizonyították szolidaritásukat a kisemmizettekkel, hogy összefogtak az elnyomottakkal, és 
ezzel magukra uszították a saját osztályuk haragját és üldözését. A közelmúlt történelem 
csakúgy, mint a régebbi, telve van ilyen példákkal. Kik voltak a Garibaldik, a Kossuthok, 
Liebknechtek, Rosa Luxemburgok, Landauerek, Leninek és Trockijok, ha nem középosz
tálybeli értelmiségiek, akik a proletariátusnak adták magukat? Minden ország és minden 
forradalom az ő szabadság és munkásság iránti odaadásuktól tündököl.

Ne felejtsük el ezeket a tényeket és ne vakítson el a fanatikus előítélet és az alaptalan 
szembenállás. Az értelmiségi a múltban nagy szolgálatot tett a munkásnak. Hogy a jövőben 
milyen mértékben lesz képes és hajlandó hozzájárulni a társadalmi forradalom előkészíté
séhez és megvalósításához, az attól függ, miképpen viselkedik majd vele szemben a 
munkás.
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A FORRADALOM VEDELME

-Tételezzük fel, hogy a rendszered kiállja a próbát, van mód a forradalom megvédésére? -  
hangzik a kérdés.

-Természetesen.
-  Akár fegyveres erővel is?
-  Igen, ha szükséges.
-  De afegyveres erő maga a szervezett erőszak. Nem azt mondtad, hogy az anarchizmus 

ellene van?
-  Az anarchizmus ellenez mindent, ami korltátozza az ember szabadságát, történjen az 

erővel, erőszakkal vagy bármi mással. Minden invázió és kényszer ellen van. De ha bárki 
megtámad téged, akkor ö az, aki hódítóan lép fel és erőszakot alkalmaz ellened. Jogod van 
az önvédelemre. Mi több, anarchistaként kötelességed védelmezni a szabadságodat, ellen
állni a nyomásnak és a kényszernek. Különben rabszolga vagy és nem szabad ember. Más 
szóval, a társadalmi forradalom nem támad senkit, de bárhonnan éri támadás, meg fogja 
védeni magát.

Különben nem szabad összetéveszteni a társadalmi forradalmat az anarchiával. A forra
dalom egyes szakaszaiban erőszakos felfordulás; az anarchia a szabadság és a béke 
társadalmi állapota. A forradalom az eszköz, amivel megvalósítjuk az anarchiát, de nem 
azonos azzal. Utat tör az anarchia felé, olyan feltételeket teremt, amelyek lehetővé teszik a 
szabad életet.

A forradalom azonban csak úgy érheti el célját, ha az anarchista eszmék és szellem itatja 
át és vezérli. A cél alakítja az eszközöket csakúgy, mint a szerszámnak is alkalmasnak kell 
lennie az elvégzendő munkára. Ez azt jelenti, hogy a társadalmi forradalom eszközének is, 
céljának is anarchistának kell lennie.

A forradalmi védelem legyen összhangban a szellemével. Az önvédelem kizárja a kény
szerítés, az üldöztetés és a bosszú minden tettét. Csupán a támadás visszaverésére 
törekszik és meg akarja fosztani az ellenséget attól, hogy rátörhessen.

-  A külföldi támadást hogy lehet visszaverni?
-  A forradalom erejével. Miből áll ez az erő? Mindenekelőtt a nép támogatásából, az ipari 

és a mezőgazdasági tömegek odaadásából. Ha úgy érzik, hogy ők maguk csinálják a 
forradalmat, hogy urai lettek a saját életüknek, hogy elnyerték a szabadságot és a saját 
jólétüket építik, akkor a forradalom legnagyobb ereje pontosan ebben az érzésben rejlik. Ma 
a tömegek harcolnak a királyért, a kapitalistáért vagy az elnökért, mert azt hiszik, hogy 
érdemes értük küzdeni. Amint hisznek a forradalomban, halálukig fogják védelmezni azt.

Szíwel-lélekkel fognak harcolni a forradalomért, miként Petrográd félig éhező férfiai, 
asszonyai és még gyermekei is küzdöttek szinte puszta kézzel Jugyenics tábornok fehér 
hadserege ellen. Ha elvesszük ezt a hitet, ha megfosztjuk az embereket a hatalomtól azzal, 
hogy valamilyen hatóságot helyezünk föléjük, legyen az akár egy politikai párt vagy katonai 
szervezet, ezzel végzetes csapást mértünk a forradalomra. Megfosztottuk fő erőforrásától, 
a tömegektől. Védtelenné tettük a forradalmat.

A forradalom egyetlen hatásos védelmét a felfegyverzett munkások és parasztok jelentik. 
Szakszervezeteik és szövetségeik révén éberen kell őrködniük az ellenforradalmi támadá
sokkal szemben. A gyár és az üzem, a bánya és a mezők munkása a forradalom katonája. 
Szükség szerint van a munkapadnál, az eke mögött vagy a csatatéren. De akár a gyárban 
van, akár az ezredénél, ő a forradalom lelke és az ő akarata határozza meg a forradalom
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sorsát. Az iparban a műhelybizottságok, a laktanyában a katonai bizottságok minden 
forradalmi erő és tevékenység forrásai.

Az orosz forradalmat legkritikusabb kezdeti szakaszaiban a munkásokból álló önkéntes 
Vörös Gárda védte meg sikerrel. Később ismét az önkéntes parasztezredek győzték le a 
fehér seregeket. A később megszervezett reguláris Vörös Hadsereg tehetetlen lett volna az 
önkéntes munkás- és paraszthadosztályok nélkül. Ilyen parasztönkéntesek tisztították meg 
Szibériát Kolcsaktól és hordáitól. Észak-Oroszországban megint csak a munkások és a 
parasztok egységei űzték ki az idegen seregeket, amelyek azért jöttek, hogy a népet a helyi 
reakciósok igájában hajtsák. Ukrajnában a povstancsi néven ismert önkéntes paraszthad
seregek mentették meg a forradalmat a sok ellenforradalmár tábornoktól, különösen Gye- 
nyikintől, amikor ez utóbbi már Moszkva kapuinál állt. És a forradalmi povstancsik szabadí
tották föl Dól-Oroszországot Németország, Franciaország, Olaszország és Görögország 
intervenciós hadaitól, és nagyrészt ők takarították el Wrangel tábornok erőit is.

A forradalom katonai védelméhez szükség lehet egy főparancsnokságra, a tevékenysé
gek összehangolására, fegyelemre és a parancsnoknak való engedelmességre. Mindennek 
azonban a munkások és a parasztok odaadásából kell fakadnia és a helyi, regionális, 
valamint föderális szervezeteikben megvalósuló önkéntes együttműködésükön kell alapul
nia. A külső támadás elleni védekezés sikerének legbiztosabb garanciája, hasonlóan a 
társadalmi forradalom összes többi problémájához, a tömegek aktív érdeklődése, autonó
miája és önrendelkezése.

Értsük meg jól, hogy a forradalom egyedül hatékony védelme az emberek beállítódásától 
függ. Az emberek elégedetlensége a forradalom legrosszabb ellensége és legnagyobb 
veszélye. Soha ne feledjük, hogy a társadalmi forradalom ereje szerves és nem mechanikus: 
nem a mechanikus, katonai intézkedéseiben rejlik, hanem a szorgalmában, abban, ahogy 
képes újjáépíteni az életet, megteremteni a szabadságot és az igazságot. Érezzék az 
emberek, hogy valóban az ő ügyük forog kockán és akkor a legutolsó ember is oroszlánként 
fog harcolni érte.

A belső védelemre ugyanaz vonatkozik, mint a külsőre. Milyen esélyei lehetnek egy fehér 
tábornoknak vagy ellenforradalmárnak, ha nem használhatja ki az elnyomást és az igazság
talanságot, hogy az embereket a forradalom ellen uszítsa? Az ellenforradalom csakis az 
emberek elégedetlenségéből táplálkozhat. Ahol a tömegek tudják, hogy a forradalom és 
annak minden tevékenysége a saját kezükben van, hogy ők maguk intézik a dolgokat és 
szabadon megváltoztathatják a módszereket, ha szükségesnek ítélik, ott az ellenforradalom 
nem talál támogatóra és ártalmatlan.

-  De vajon hagynád az ellenforradalmárokat, hogy ha akarnak, uszítsanak?
-  Természetesen. Mondjanak, amit akarnak. Ha korlátozzuk őket, azzal csak üldözött 

osztályt hozunk létre és ezzel melléjük állítjuk az emberek irántuk és az ügyük iránt érzett 
rokonszenvét. A szólás és a sajtó elnyomása nemcsak a szabadság elméleti megsértése, 
hanem a forradalom alapjait közvetlenül sújtó csapás. Először is problémákat támasztana 
ott, ahol eddig ilyen nem volt. Olyan módszereket vezetne be, amelyek szükségképpen 
eredményeznek elégedetlenséget és szembenállást, keserűséget és ellenségeskedést, 
börtönt, Csekát és polgárháborút. Mindez félelmet és bizalmatlanságot teremtene, össze- 
esküvésket szülne és elvezetne a terror uralmához, ami a múltban mindig megölte a 
forradalmat.

A társadalmi forradalomnak kezdettől fogva teljesen más elveken, új koncepción és 
beállítódáson kell nyugodnia. A teljes szabadság a létalapja és soha ne feledjük, hogy a
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rossz és a rendetlenség gyógyírja a még nagyobb szabadság, nem pedig az elnyomás. Az 
elnyomás csak erőszakhoz és pusztításhoz vezet.

-  Tehát nem véditek meg a forradalmat? -  kérdezi a barátod.
-  Természetesen megvédjük. De a puszta beszéd, a véleménynyilvánítás ellen nem. A 

forradalomnak elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy üdvözölje a legkeményebb kritikát is, 
és hasznot húzzon belőle, ha az jogos. A forradalom a leghatározottabban meg fogja védeni 
magát az igazi ellenforradalommal szemben, az összes aktív ellenséggel szemben, minden 
olyan próbálkozás ellenében, amely durva invázióval vagy erőszak alkalmazásával próbálja 
legyőzni vagy szabotálni. Ez a forradalom joga és kötelessége. De a legyőzött ellenséget 
nem fogja üldözni és nem áll bosszút egy egész társadalmi osztályon, mert némely tagjai 
hibát követtek el. Az apák bűneiért fiaik nem fognak bűnhődni.

-  Mit fogtok csinálni az ellenforradalmárokkal?
-  A tényleges harc és a fegyveres ellenállás emberi áldozattal jár és azok az ellenforradal

márok, akik elvesztik az életüket, ilyen körülmények között elszenvedik tetteik elkerülhetetlen 
következményeit. De a forradalmárok nem vademberek. A sebesülteket nem fogják lemé
szárolni és a foglyokat sem fogják kivégezni. A túszokat sem fogják lelőni, mint ahogy ezt a 
barbár rendszert a bolsevikok alkalmazták.

-  Hogy fogtok bánni a harc közben foglyul ejtett ellenforradalmárokkal?
-  A forradalomnak új formát kell találnia, ésszerű módszerrel kell velük bánni. A régi 

módszer az, hogy bebörtönözzük őket, tétlenségre kárhoztatjuk és sok ember alkalmazunk 
az őrzésük és megbüntetésük céljából. S miközben a vétkes börtönben ül, a bezártság és 
a brutális bánásmód még keserűbbé teszi a forradalommal szemben, megerősíti az ellenál
lását, a bosszú és az újabb összeesküvések gondolatát érleli benne. A forradalom ezeket a 
módszereket ostobának és a legjobb érdekeivel ellentétesnek fogja tekinteni. Ehelyett 
emberi bánásmóddal igyekszik majd meggyőzni a vereséget szenvedett ellenséget tévedé
séről és az ellenállás értelmetlenségéről. A szabadságot alkalmazza majd a bosszú helyett. 
Figyelembe veszi, hogy a legtöbb ellenforradalmár inkább báb, mint ellenség, tekintélyt és 
hatalmat hajhászó egyének félrevezetett áldozata. A forradalom tudni fogja, hogy ezek az 
emberek inkább felvilágosításra szorulnak, mint büntetésre és az előbbi eredményesebb 
lesz, mint az utóbbi. Ez a gondolat már ma is terjedőben van. A bolsevikok Oroszországban 
a szövetséges hadsereg idegen katonái között kifejtett forradalmi propagandájukkal haté
konyabban győzték le az ellenséget, mint a tüzérségükkel. Ezeket az új módszereket még 
az Egyesült Államok kormánya is praktikusnak ismeri el és alkalmazza a nicaraguai kam
pányban. Az amerikai repülőgépek proklamációkat és felhívásokat szórnak szét a nicaraguai 
nép között, hogy rávegyék őket, hagyják el Sandinót és ügyét, és az amerikai katonai vezetők 
ezektől a taktikáktól a legjobb eredményeket várják. De a sandinista hazafiak az idegen 
hódítók ellen az otthonukért és a hazájukért harcolnak, míg az ellenforradalmárok a saját 
népük ellen viselnek hadat. Az ő felvilágosításuk sokkal könnyebb és jobb eredményeket 
ígér.

-  Gondolod, hogy ez a legjobb módja az ellenforradalom kezelésének?
-  Mindenképpen. A humánus bánásmód és a kedvesség hatékonyabb, mint a kegyetlen

ség és a bosszú. Ez az új magatartás számos más, hasonló jellegű módszert is sugall. Amint 
elkezdjük gyakorolni az új politikát, kifejlődnek a különféle módok, hogyan bánjunk az 
összeesküvőkkel és a forradalom tevékeny ellenségeivel. Például alkalmazhatjuk azt az 
eljárást is, hogy az ellenforradalmi befolyástól távoli körzetekben szétszórjuk őket egyénen
ként vagy kis csoportokban, ahol forradalmi szellemű és tudatú kommunisták között

326



lennének. Ne felejtsük, hogy az ellenforradalmároknak is kell enniük. Ez azt jelenti, hogy 
olyan körülmények között találják magukat, amikor a gondolataikat és az idejüket másra 
kénytelenek fordítani, nem pedig összeesküvések szervezésére. Ha a legyőzött ellenforra
dalmárt szabadon hagyjuk és nem börtönözzük be, akkor gondoskodnia kell a megélheté
séről. Természetesen nem fosztanánk meg a létfenntartástól, hiszen a forradalom lesz olyan 
nagyvonalú, hogy még az ellenségeit is etetni fogja. De a szóban forgó személynek 
csatlakoznia kell valamilyen közösséghez, szállásra van szüksége és így tovább ahhoz, 
hogy élvezhesse az elosztó központ vendégszeretetét. Más szóval a „szabadság” ellenfor
radalmár „rabjai" megélhetésük tekintetében a közösségtől és a közösségi tagok jóakara
tától függenek majd. Ebben a légkörben fognak élni és a forradalmi környezet hatással lesz 
rájuk. Vitathatatlanul nagyobb biztonságban lesznek és elégedettebbek is, mintha börtön
ben lennének és ezzel meg is szűnnek a forradalom ellenségeinek lenni. Oroszországban 
ismételten láthattunk erre példát, olyan eseteket, amikor ellenforradalmárok megszöktek a 
Cseka börtönéből és letelepedtek egy faluban vagy városban, ahol a méltányos és tisztes
séges bánásmód eredményeképpen a közösség hasznos tagjai lettek, gyakran még lelke
sebben munkálkodtak a közjón, mint az átlagos polgár, miközben összeesküvő társaik 
százai, akik nem voltak olyan szerencsések, hogy elkerüljék a letartóztatást, a börtönben a 
bosszú gondolataival voltak elfoglalva és új terveket szőttek.

A forradalmi nép kétségtelenül sokféle tervet ki fog próbálni, miként bánjon a „szabadság 
rabjaival”. De bármilyen módszereket is fognak alkalmazni, azok hatékonyabbak lesznek 
mint a bosszú és büntetés jelenlegi rendszere, melynek totális csődjét az emberi tapasztalat 
bizonyítja. Az új módszerek között ki lehet próbálni a szabad telepesek rendszerét is. A 
forradalom lehetőséget kínál ellenségeinek arra, hogy az ország valamely részén leteleped
jenek és alakítsanak ki olyan társadalmi életet, ami nekik a legjobban megfelel. Nem hiú 
ábránd azt feltételezni, hogy a legtöbbjük hamarosan előnyben fogja részesíteni a forradalmi 
közösség testvériségét és szabadságát a saját telepük reakciós rendszerével szemben. De 
ha ez nem következik be, akkor sincs veszve semmi. Ellenkezőleg, maga a forradalom nyer 
vele a legtöbbet, mert szelleméből elhagyta a bosszú és üldöztetés módszerét, helyette 
emberséget és nagylelkűséget tanúsít. A forradalmi önvédelem, ha ilyen módszerek ihletik, 
éppen az ellenségnek biztosított szabadság által lesz még hatékonyabb, így képes még 
ellenállhatatlanabb és egyetemesebb hatást gyakorolni a tömegekre és az egész világra. A 
társadalmi forradalom legyőzhetetlen ereje igazságosságában és emberiességében rejlik.

A szabadság igaz útját eddig egyetlen forradalom sem próbálta ki. Egyiknek sem volt 
elégséges hite benne. A múltban a forradalmakat az erőszak és elnyomás, a bosszú és a 
terror jellemezte és ezzel az eredeti célok szenvedtek vereséget. Elérkezett az idő, hogy új 
módszereket és utakat próbáljunk ki. A társadalmi forradalom az ember emancipációját a 
szabadság által kívánja elérni, de ha nincs elégséges hitünk a szabadságban, akkor a 
forradalom önmaga tagadása és árulója lesz. Merjük tehát a szabadságot: foglalja el az 
elnyomás és a terror helyét. Legyen a szabadság a hitünk és a tettünk és általa válunk erőssé.

Csak a szabadság teheti a társadalmi forradalmat hatékonnyá és üdvössé. Egyedül ez képes 
utat vágni a nagyobb magaslatok felé és felkészíteni a társadalmat arra, amikor a jólét és az öröm 
mindenkinek az öröksége lesz. Akkor kel fel majd az a nap, amikor az embernek először lesz 
alkalma a növekedésre és kibontakozásra az anarchia szabad és bőkezű napfénye alatt.

(Fordította: Gáthy Vera. A fordítás alapja: Alexander Berkman: ABC of Anarchism. London, 
Freedom Press, 1977. 40-49., 81-86. o.)

327





ANARCHIZMUS ÉS FORRADALOM
V.





MIHAIL
BAKUNYIN A PÁRIZSI KOMMUN  

ÉS AZ ÁLLAM ESZMÉJE

Ez a munka, mint minden Írás, melyet eddig publikáltam -  ez idáig elég keveset az 
események terméke. Természetes folytatása Levelek egy franciához (1870. szeptember) 
című írásomnak, amelyben az a könnyű és szomorú kiváltság jutott osztályrészemül, hogy 
előrelássam és megjósoljam a Franciaországot, s vele együtt az egész civilizált világot 
jelenleg sújtó szörnyű csapásokat, amelyekre csak egy orvosság volt, és van ma is: a 
társadalmi forradalom.

A jelen munka célja ennek az igazságnak a bizonyítása, mely elvitathatatlan, akár a 
társadalom történelmi fejlődését, akár az Európában szemünk előtt zajló eseményeket 
tekintjük; s ezt az igazságot úgy szeretném bizonyítani, hogy minden jóakaratú és az 
igazságot őszintén kereső ember számára elfogadható legyen, majd pedig nyíltan, elhallga
tás és köntörfalazás nélkül kifejtem azokat a filozófiai elveket és gyakorlati célokat, amelyek 
az aktivista szellemnek, mely a társadalmi forradalom alapja és célja, mintegy a lényegét 
alkotják.

A magam elé tűzött feladat nem könnyű. Tisztában vagyok vele, hogy önteltség volna, s 
meg is vádolhatnának vele, ha ebben a munkában akár a legkisebb mértékben is, saját 
elképzeléseimet adnám elő. De biztosíthatom az olvasót, hogy erről nincs szó. Sem tudós, 
sem filozófus nem vagyok, sőt hivatásos író sem. Nagyon keveset írtam életemben, s ha 
mégis, akkor önvédelemből, és csak olyankor, ha valamilyen szenvedélyes meggyőződés 
késztetett rá, hogy leküzdjem magamban azt a vonakodást, melyet ösztönösen érzek 
személyem nyilvános mutogatása miatt.

Ki vagyok tehát és mi késztet arra, hogy megjelentessem most ezt a munkát? Az igazság 
szenvedélyes kutatója vagyok, s nem kevésbé állhatatos ellensége azoknak az ártalmas 
hazugságoknak, amelyeket a törvény és a rend pártja (ez a hivatalos képviselője, privilegi
záltja és haszonlesője minden múlt- és jelenbeli vallási, metafizikai, politikai, jogi gazdasági 
és társadalmi gazságnak) még ma is elég pimasz a világ lealjasítására és leigázására 
használni. A szabadság fanatikus szerelmese vagyok, úgy gondolom, kizárólag ez az a 
környezet, amelyben az emberiség intelligenciája, méltósága és boldogsága kialakulhat és 
növekedni tud. Nem arról a pusztán formális szabadságról beszélek, melyet az állam oszt 
szét, méricskél és szabályoz, nem erről a szűnni nem akaró hazugságról, amely a valóság
ban soha nem jelent mást, mint a kevesek kiváltságát, ami a többiek leigázásán alapul. Nem 
is arra az individualista, egoista, rosszhiszemű és illuzórikus szabadságra gondolok, melyet 
J.-J. Rousseau iskolája magasztal a burzsoá liberalizmus összes többi iskolájával együtt, s 
amely az úgynevezett mindenkinek kijáró jogokat veszi figyelembe, melyeket az állam 
képvisel az egyes egyén jogainak korlátjaként, s amelyek valójában szükségképpen és 
kivétel nélkül mindig oda vezetnek, hogy az egyén jogai nullára csökkennek. Nem. Én az
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egyetlen olyan szabadságra gondolok, amely valóban megérdemli ezt a nevet, arra a 
szabadságra, amely minden anyagi, szellemi és erkölcsi képesség maradéktalan kifejlesz
tésében áll, amelyek képességek formájában minden egyes egyénben megtalálhatók. Arra 
a szabadságra gondolok, amely csak azokat a korlátozásokat ismeri el, amelyeket saját 
természetünk törvényei szabnak meg, azaz nincsenek korlátozások, mivel ezeket a törvé
nyeket nem valamely külső, esetleg rajtunk kívül, esetleg felettünk álló törvényhozó kény
szerít ránk, ezek immanensen és inherensen bennünk vannak, egész létezésünk alapját 
képezik, s épp annyira anyagiak, mint szellemiek és erkölcsiek. így tehát ahelyett, hogy 
megpróbáljuk megtalálni korlátjukat, szabadságunk valódi feltételeinek és valódi okának kell 
tekintenünk őket.

Úgy gondolom, hogy az egyén szabadsága egyáltalán nem áll meg, mintha határhoz 
érkezett volna, más egyének szabadságával szembesülve; ellenkezőleg, mások szabad
ságában saját igazolását találja meg; az egyes korlátlan szabadságát az összesség szabad
ságában, szabadságot a szolidaritásban, szabadságot az egyenlőségben, olyan diadalmas 
szabadságot, amely legyőzi a nyers erőt és a tekintélyelvet, ami sohasem volt más, mint a 
nyers erő kifejezése, olyan szabadságot, mely miután lerombolt minden égi és földi bálványt, 
megteremt majd egy új világot, a szolidaritás emberiségének világát, mely az egyházak és 
államok romjaira épül.

Meggyőződéses támogatója vagyok a gazdasági és a társadalmi egyenlőségnek, mert 
tudom, hogy enélkül az egyenlőség nélkül a szabadság, az igazságosság, az emberi 
méltóság, az erkölcs és az egyének jóléte éppúgy, mint a nemzetek boldogulása soha nem 
lesz más, csak hazugság. De bármennyire híve vagyok is az emberiesség legfontosabb 
feltételének, a szabadságnak, úgy gondolom, hogy az egyenlőséget a világban a munka 
spontán megszervezésének, s a szabadon kommunákba és föderációkba szerveződő 
termelői társulások kollektív tulajdonának, valamint e kommunák ugyanilyen spontán föde
rációjának kell megteremtenie, nem pedig az állam elnyomó és leigázó tevékenységének.

Ez a kérdés választja el leginkább a forradalmi szocialistákat vagy kollektivistákat az 
autoritárius kommunistáktól, akik támogatják az állam korlátlan hatalmát. Céljuk azonos: az 
egyik frakció éppúgy, mint a másik, olyan új társadalmi rendet kíván teremteni, amely 
kizárólag a kollektív munka megszervezésén alapul -  ezt a dolgok természete teszi szüksé
gessé az egyén és az összesség számára -, mindenki számára egyenlő gazdasági körül
ményeket biztosít, és biztosítja a munkaeszközök kollektív kisajátítását.

Csakhogy a kommunisták úgy képzelik, hogy ezt a munkásosztályok, különösen a városi 
proletariátus politikai hatalmának felhasználásával és megszervezésével, valamint a burzsoá 
radikalizmus támogatásával érhetik el; míg a forradalmi szocialisták, minden kétes termé
szetű kötelék és szövetség ellenségei épp ellenkezőleg, úgy gondolják, hogy képtelenek 
elérni ezt a célt, ha nem sikerül felhasználniuk és megszervezniük a dolgozó tömegek nem 
politikai, hanem társadalmi (következésképp politikaellenes) hatalmát városon és vidéken 
egyaránt, beleértve az olyan jóakaraté emberekét is, akik szakítani tudnak felső osztálybeli 
múltjukkal, és őszintén csatlakozni kívánnak a tömegekhez és teljesen elfogadják program
jukat.

Ebből két eltérő módszer következik. A kommunisták azt gondolják, hogy meg kell 
szervezniük a munkások erejét az államok politikai hatalmának átvételére. A forradalmi 
szocialisták az államok lerombolására, vagy hogy udvariasabb szót használjunk: megszün
tetésére szerveződnek. A kommunisták támogatják a hatalom elveit és gyakorlatát, a 
forradalmi szocialisták semmiben sem hisznek, csak a szabadságban. A kommunisták is,
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a forradalmi szocialisták is támogatják a babonákat leromboló, s a hitet helyettesítő tudo
mányt, de abban- különböznek, hogy az előbbiek elő akarják írni, az utóbbiak pedig 
népszerűsíteni igyekeznek, hogy az emberi csoportok, felismerve igazságát, spontánul, 
szabadon, alulról felfelé megszerveződhessenek és föderációkat alkothassanak, saját len
dületükből, valódi érdekeiknek megfelelően, és sohasem valamilyen előre lefektetett, s 
valamiféle magasabb rendű intellektusok által a tudatlan tömegekre kényszerített terv szerint.

A forradalmi szocialisták úgy vélik, hogy a tömegek ösztönös vágyaiban és valódi 
szükségleteiben sokkal több a praktikus és intellektuális józan ész, mint az emberiség 
összes doktorának és tanítójának mélységes intelligenciájában, akik annyi hasztalan kísérlet 
után, hogy boldogítsák az emberiséget, még mindig saját erőfeszítéseik növelésére vágy
nak. A forradalmi szocialisták épp ellenkezőleg gondolják, nevezetesen, hogy az emberiség 
épp elég ideig hagyta kormányozni magát, s hogy a boldogtalansága nem ebből vagy abból 
a kormányformából ered, hanem magának a kormánynak az elvéből és tényéből, bármilyen 
legyen is az.

Végül ez ugyanaz a már történelmileg létező ellentmondás, amely egyfelől a német iskola 
által kidolgozott, s az amerikai és angol szocialisták egy része által elfogadott tudományos 
kommunizmus, másfelől az átfogóan kidolgozott, s ezekig a végső következményekig elvitt 
proudhonizmus között van, melyet a latin országok proletariátusa fogad el.1 A forradalmi 
szocializmus épp most tett kísérletet egyszerre nagyszerű és praktikus első bemutatkozásra, 
a Párizsi Kommünben.

Híve vagyok a Párizsi Kommünnek, mely, mert lemészárolták és vérbe fojtották a monar
chists és klerikális reakció hóhérai, annál elevenebbé és hatalmasabbá vált az európai 
proletariátus képzeletében és szívében. Mindenekelőtt azért vagyok híve, mert az állam 
merész és nyílt tagadása volt.

Rendkívül jelentős történelmi tény, hogy az államnak ez a tagadása épp Franciaországban 
jelent meg, amely mostanáig a par excellence politikai centralizáció hazája volt, s hogy épp 
Párizs, a nagy francia civilizáció történelmi forrása ragadta magához a kezdeményezést. 
Párizs, levéve saját koronáját és lelkesen bejelentve saját bukását, szabadságot és életet 
adott egész Franciaországnak, Európának, az egész világnak! Párizs, újra megerősítve 
történelmi képességét a vezetésre, megmutatta az emancipáció és az üdvözülés egyetlen 
útját minden leigázott népnek (és melyik embertömeg nincs leigázva?). Párizs halálos 
csapást mért a polgári radikalizmus politikai hagyományára, és megteremtette a forradalmi 
szocializmus igazi alapját! Párizs ismét magára vonta Franciaország és Európa reakciós 
gengsztereinek átkait! A romjai alá temetett Párizs súlyos ellentmondást hirdet a diadalmas 
reakciónak: saját katasztrófájával védte meg Franciaország becsületét és jövőjét, s azt 
bizonyítja egy megvigasztalt emberiségnek, hogy ha a felsőbb osztályokból el is tűnt az élet, 
az intelligencia és az erkölcsi erő, elevenen és lehetőségekkel telten megmaradt a proleta
riátusban ! Párizs bevezette az új korszakot, a néptömegek végső és teljes emancipációjának 
és szolidaritásának, méghozzá -  s ez tény -  államhatároktól független s azokat semmibe 
vevő szolidaritásának korszakát. Párizs lerombolta a hazafiságot, s romjain felépítette az 
emberiesség vallását! Párizs humanistának és ateistának nyilvánította magát, s a vallás 
képzelgéseit a társadalmi élet nagy realitásaival és a tudományba vetett hittel helyettesítette, 
a vallási, politikai és jogi erkölcs nagy hazugságait és igazságtalanságait a szabadság, 
igazságosság, egyenlőség és testvériség elveivel, az emberi erkölcsiség örök alapjaival 
váltotta fel! A hős Párizs, a racionális és hű város még dicső bukásában és lerombolásában 
is bebizonyította energikus hitét az emberiség rendeltetésében, és energikusabban és
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elevenebben hagyományozza ezt a hitet az eljövendő generációkra! A legnemesebb szívű 
gyermekei vérével átitatott Párizs tulajdonképpen a megfeszített emberiség, melyet egész 
Európa nemzetközi és összehangolt reakciója szögezett keresztre az összes keresztény 
egyház, és a gonoszság főpapja, a pápa, közvetlen inspirációjának hatására. De a nép 
legközelebbi és szolidaritáson alapuló forradalma Párizs feltámadása lesz.

Ez az örökre emlékezetes Párizsi Kommün kéthónapos létezésének és bukásának igazi 
jelentése, s ezek mérhetetlenül jótékony következményei.

A Párizsi Kommün túl rövid ideig tartott, s belső fejlődését túlságosan gátolta az a halálos 
küzdelem, melyet a versailles-i reakció ellen kellett vívnia, mintsem hogy képes lehetett volna 
-  nem azt mondanám, hogy alkalmazni, de-továbbfejleszteni szocialista elméleti program
ját. Továbbá azt is fel kell ismernünk, hogy a Kommün tagjainak többsége nem volt a szó 
szoros értelmében szocialista, s ha annak látszottak, ennek nem személyes meggyőződé
sük, hanem az volt az oka, hogy az események, környezetük természete, pozíciójuk 
kényszerei ellenállhatatlanul sodorták őket előre. A szocialisták, akiknek vezetője termé
szetesen Variin barátunk lett, a kommünben törpe kisebbséget alkottak, a legjobb esetben 
is csak tizennégy, tizenöt tagjuk volt ott. A többiek jakobinusok voltak. De tudnunk kell, hogy 
jakobinus és jakobinus között különbségek vannak. Vannak jogász és doktrinér jakobinu
sok, mint például Gambetta úr, akiknek pozitivista republikanizmusa, ez az önhitt, zsarnoki 
és formális republikanizmus, amely elutasítva a régi forradalmi hitet, s az egység és a hatalom 
kultuszánál egyebet a jakobinusságból sem tartva meg, átadta a népi Franciaországot a 
poroszoknak, később pedig a reakció hazai erőinek; és vannak nyíltan forradalmár jakobi
nusok, 1793 hitének hősei és utolsó őszinte képviselői, akik képesek feláldozni jól felfegy
verzett egységüket és hatalmukat a forradalom szükségleteinek, s lelkiismeretük nem 
alázkodik meg a reakció arcátlansága előtt. Ezek a nagylelkű jakobinusok, akiknek Delesc- 
luze a vezetőjük, ez a nagy lélek és nagy jellem, mindenekelőtt a forradalom diadalát kívánják. 
És mivel nincs forradalom néptömegek nélkül, s mivel ezeknek atömegeknek mindenekelőtt 
szocialista ösztönük van, s nem tudnak már másfajta, csak gazdasági és társadalmi 
forradalmat csinálni, a jóhiszemű jakobinusok egyre inkább hagyva, hogy elragadja őket a 
forradalmi mozgalom logikája, végül -  önmaguk ellenére -  szocialisták lesznek.

Pontosan ez történt azokkal a jakobinusokkal, akik részt vettek a Párizsi Kommünben. 
Delescluze és vele együtt sokan mások általános irányukat és ígéreteiket tekintve kifejezetten 
szocialista programokat és proklamációkat írtak alá. De mivel minden jóhiszeműségük és 
jószándékuk ellenére inkább csak a külső nyomás, mint a belső meggyőződés miatt 
szocialisták, és mivel nem volt idejük és erejük meghaladni és elnyomni magukban egy sor 
burzsoá előítéletet, amelyek ellentmondanak újabbkeletű szocialista világképüknek, meg
érthetjük, hogy mivel ez a belső konfliktus megbénítja őket, soha nem tudnak megszabadulni 
az általánosságoktól és megtenni azokat a döntő lépéseket, amelyek egyszer s mindenkorra 
megszüntetnék a szolidaritásukat és minden kapcsolatukat a burzsoá világgal.

Ez nagy szerencsétlenség volt a Kommün számára és önmaguk számára is: megbénultak 
tőle és megbénították a Kommünt; de nem tehetünk szemrehányást nekik ezért, mintha hibát 
követtek volna el. Az emberek nem változnak meg egyik napról a másikra, és természetüket 
vagy szokásaikat sem tudják tetszésük szerint alakítgatni. Ezek az emberek bebizonyították 
az őszinteségüket: hagyták magukat legyilkolni a Kommünért. Ki merhet többet kívánni 
tőlük?

Annál is inkább megbocsáthatunk nekik, mert Párizs népe, mely gondolkodásukra és 
cselekedeteikre hatott, maga is inkább ösztönösen, mintsem valamilyen ideológia vagy
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átgondolt meggyőződés alapján volt szocialista. Minden vágyuk maximálisan és kizáróla
gosan szocialista, de eszméik vagy inkább ezek hagyományos megjelenései még egyálta
lán nem jutottak el erre a szintre. Még mindig rengeteg jakobinus előítélet, diktatórikus és 
kormányzati elképzelés él a nagy francia városok, sőt Párizs proletariátusában is. Még nem 
törlődött ki teljesen lelkűkből a tekintélytisztelet, a vallásos nevelés végzetes terméke, amely 
minden romlottság, gonoszság és szolgalelkűség történelmi forrása a népek körében. 
Ugyanennyire igaz az is, hogy ettől még a nép legintelligensebb gyermekeinek a leg- 
meggyőződésesebb szocialistáknak sem sikerült teljesen megszabadulniuk. Kutassuk át a 
tudatukat, és meg fogjuk még találni ott a jakobinust, a kormánypártit valamilyen homályos 
zugba tolva, aki nagyon szerény lett ugyan, de még nem teljesen halott.

Ráadásul az a kisszámú meggyőződéses szocialista, aki résztvett a Kommünben, rend
kívül nehéz helyzetben találta magát. Mivel nem érezték úgy, hogy kellőképpen támogatja 
őket a párizsi népesség nagy tömege (emellett a Nemzetközi Szövetség szervezete is 
nagyon tökéletlen, alig néhány ezer egyén tartozik hozzá), naponta harcolniuk kellett a 
jakobinus többséggel. És milyen körülmények között! Kenyeret és munkát kellett adniuk 
több százezer munkásnak, meg kellett szervezniük, fel kellett fegyverezniük őket, s emellett 
oda kellett figyelniük azokra a reakciós manőverekre, amelyek egy ilyen hatalmas városban 
zajlottak, mint Párizs, amelyet közben ostromoltak, éhínség fenyegetett, s ki volt téve a magát 
a poroszok engedélyével és kegyéből Versailles-ban létrehozott és fenntartott reakciós 
csoport minden mocskos trükkjének. Forradalmi kormányt és forradalmi hadsereget kellett 
szembeállítaniuk a versailles-i kormánnyal és hadsereggel, vagyis annak érdekében, hogy 
felvegyék a harcot a monarchista és a klerikális reakcióval, reakciós, jakobinus módon kellett 
megszervezniük magukat, elfelejtve vagy feláldozva azt, amiről maguk is tudták, hogy a 
forradalmi szocializmus első számú feltétele.

Nem természetes-e, hogy ilyen körülmények között a jakobinusok, akik a legerősebbek 
voltak, mert ők alkották a többséget a Kommünben, s akik emellett a kormányzati szervezet 
sokkal jobb ösztönével, hagyományával és gyakorlatával rendelkeztek, mérhetetlen előnyre 
tettek szert nagyobb előnyre, mint amilyenre tettek, hogy nem tették kizárólagosan jakobinus 
jellegűvé a párizsi felkelést, hanem épp ellenkezőleg, megengedték maguknak, hogy 
belevigyék őket egy társadalmi forradalomba.

Tudom, hogy sok, elméleti elképzeléseiben roppant következetes szocialista azért tesz 
szemrehányást párizsi barátainknak, hogy nem mutatkoztak eléggé szocialistának a forra
dalmi gyakorlatukban, miközben a burzsoá sajtó szócsövei azzal vádolják őket, hogy 
túlságosan is híven követték szocialista programjukat. Hadd tegyem félre egy pillanatra a 
sajtó aljas denunciánsait; én a proletárfelszabadítás szigorú teoretikusaival szeretném 
megértetni, hogy igazságtalanok párizsi barátainkkal. Mert a legpontosabb elméletek és 
ezek gyakorlati kivitelezése között hatalmas távolság van, amit nem lehet néhány nap alatt 
eltüntetni. Akinek volt szerencséje például Variint ismerni, hogy csak egyet nevezzek meg 
azok közül, akik biztosan meghaltak, az tudja, hogy neki is és barátainak is milyen szenve
délyesek, megfontoltak és mélyek voltak szocialista meggyőződései. Olyan férfiak voltak, 
akiknek lelkes rajongását, odaadását és jóhiszemű emberek voltak, tele voltak bizalmatlan
sággal önmaguk iránt, amikor szembesültek azzal a hatalmas munkával, melynek életüket 
és gondolkodásukat áldozták: oly keveset számítottak! Ráadásul az volt a meggyőződésük, 
hogy a társadalmi forradalomban -  ami ebben éppúgy, mint minden másban is, szöges 
ellentéte a politikai forradalomnak -  az egyén cselekedete szinte semmit se számít, minden 
a tömegek spontán akcióján múlik. Az egyén nem tehet mást, mint hogy kidolgozza,
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tisztázza és népszerűsíti a népi érzelemnek megfelelő eszméket, ezen felül szüntelen 
erőfeszítéssel hozzájárul a tömegek természetes erejének forradalmi megszervezéséhez, de 
mást nem tehet. Semmi más nem történhet, nem szabad hogy történjék, csak az, amit a nép 
maga visz véghez. Máskülönben a politikai diktatúránál kötnénk ki, vagyis az állam, a 
privilégiumok, az igazságtalanságok és mindenfajta állami elnyomás helyreállításánál, s 
kanyargós, de logikus úton a néptömegek politikai, társadalmi és gazdasági szolgaságának 
visszaállításához érkeznénk.

Variin és barátai, mint minden őszinte szocialista, s mint általában minden, a nép körében 
született és nevelkedett munkás, a legnagyobb mértékben osztotta ezt a tökéletesen jogos 
előítéletet ugyanazoknak az egyéneknek a szakadatlan beavatkozása ellen, a felsőbbrendű 
személyiségek által gyakorolt hatalom ellen, s mivel mindenekfölött igazságosak voltak, ezt 
a körültekintést, ezt a bizalmatlanságot magukra éppúgy vonatkoztatták, mint mindenki 
másra.

Ellentétben az autoritárius, kommunista típusú gondolkodással -  amely véleményem 
szerint tökéletesen hibás hogy tudniillik egy szocialista forradalmat el lehet rendelni és 
meg is lehet szervezni, diktatúra vagy valamilyen forradalomból származó nemzetgyűlés 
segítségével, barátaink, a párizsi szocialisták azt gondolták, hogy forradalmat nem lehet 
csinálni, sem végkifejletéig juttatni a tömegek, a nép csoportjainak és szövetségeinek 
spontán és folyamatos cselekvése nélkül.

Párizsi barátainknak ezerszeresen igazuk volt. Mert valóban, hol van az a fő, bármily 
ragyogó is; vagy -  ha valaki kollektív diktatúráról kíván beszélni, melyet több száz, felsőbb
rendű képességekkel megáldott ember gyakorolni -  , hol vannak azok az elmék, amelyek 
elég erőteljesek és sokrétűek ahhoz, hogy átfogják azt a végtelenül sokféle és változatos 
vágyat, kívánságot és valódi érdeket, amelyek végösszege alkotja egy nép kollektív akaratát, 
és feltaláljanak egy olyan társadalmi szervezetet, amelyik mindenkit kielégít? Ez a szervezet 
nem lehet más, csak Prokrusztész-ágy, melybe az állam többé vagy kevésbé nyilvánvaló 
erőszakkal bele képes fektetni a boldogtalan társadalmat. Ezidáig mindig ez történt, és a 
társadalmi forradalom pontosan ennek az erőszakkal létrehozott régi típusú szervezetnek 
kell hogy véget vessen azáltal, hogy visszaadja teljes szabadságukat a tömegeknek, 
csoportoknak, kommunáknak, szövetségeknek, sőt egyéneknek; és azáltal, hogy egyszer 
s mindenkorra szétzúzza az állam minden erőszakos ténykedésének, hatalmának, és 
magának az állam létezésének történelmi okát. Az állam bukásával el kell tűnnie a törvény 
minden igazságtalanságának és a különböző vallások minden hazugságának, mert ez a 
törvény és a vallások sohasem voltak mások, mint az állam által garantált, engedélyezett és 
képviselt erőszak kikényszerített (ideológiai és tényleges) megszentelése.

Nyilvánvaló, hogy a szabadság sohasem adatik meg az emberiségnek, és hogy a 
társadalom, az összes csoport és helyi szervezet, valamint a társadalmat alkotó összes 
egyén valódi érdekei csak akkor elégülhetnek ki valóban, ha nem lesz többé állam. Nyilván
való, hogy a társadalom úgynevezett általános érdekei, amelyeket állítólag az állam képvisel, 
tulajdonképpen a régiók, a kommunák, a szövetségek, s az államnak alávetett egyének 
pozitív érdekeinek folyamatos és állandó tagadásai; s hogy az összes ilyen általános érdek 
absztrakció, képzelgés és hazugság; s hogy az állam olyan, mint egy nagy mészárszék és 
egy hatalmas temető, ahol ennek az absztrakciónak az árnyékában és ürügyén nagyvona
lúan és képmutatóan feláldozzák és eltemetik egy nemzet összes valódi aspirációját és 
eleven kezdeményezését. És mivel semmilyen absztrakció nem létezik önmagától és 
önmagáért, s nincsenek lábai, amelyekkel sétáljon, sem kezei, amelyekkel létrehozzon
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valamit, s gyomra, hogy megeméssze azt az áldozattömeget, amelyet felfalatnak vele, 
világos, hogy éppúgy, ahogy a vallási vagy égi absztrakció, az Isten valójában egy kiváltsá
gos kasztnak, a klérusnak, az állam szintén egy osztálynak a nem kevésbé valóságos és 
pozitív érdekeit képviseli: a burzsoáziáét, amely leginkább, sőt talán kizárólagosan kizsák
mányolja ma a népet, s ráadásul el akar nyelni mindenki mást. S ahogy a klérus mindig 
megosztott volt, s ma még inkább hajlamos kettéosztódni egy nagyon hatalmas és nagyon 
gazdag kisebbségre, s egy nagyon alárendelt és meglehetősen szegény többségre, ugyan
úgy a burzsoázia -  s különböző társadalmi és politikai szervezetei az iparban, a mezőgaz
daságban, a bankvilágban s a kereskedelemben, és az állam igazgatási, pénzügyi, bírói, 
egyetemi, rendőrségi és katonai funkcióiban -  minden nappal közelebb kerül ahhoz, hogy 
egyfelől egy valódi uralkodó oligarchiává, másfelől számtalan teremtmény tömegévé forrjon 
össze, akik többé-kevésbé gőgösek és többé vagy kevésbé esendők, állandó illúzióban 
élnek, s egy ellenállhatatlan erő, a jelenlegi gazdasági fejlődés menthetetlenül egyre jobban 
visszalöki őket a proletariátusba, s arra kényszeríti őket, hogy vak eszközként szolgálják ezt 
a mindenható oligarchiát.

A társadalom valódi emancipációjának első és kikerülhetetlen feltétele az egyház és az 
állam eltörlése; ez után (és csak ez után) szervezheti meg és kell magát másképp megszer
veznie; de nem fentről lefelé és valamilyen ideális terv szerint, melyet néhány bölcs ember 
vagy tudós álmodott meg; s nem is rendeletekkel, melyeket valamilyen diktatórikus erő 
bocsátott ki; és nem is valamilyen általános választójog alapján választott nemzetgyűlés 
segítségével. Egy ilyen rendszer, mint már mondtam, elkerülhetetlenül egy új állam megte
remtéséhez, következésképp egy kormányzati arisztokrácia kialakulásához vezetne, vagyis 
egy egész osztályéhoz, amelynek semmi köze nem volna a néptömegekhez. Biztos, hogy 
ez az osztály újra elkezdené kizsákmányolni a népet, s leigázná a közjó ürügyén vagy az 
állam megmentése érdekében.

A jövő társadalmi szervezetének alulról fölfelé kell megszerveződnie úgy, hogy a munká
sok szabad társulásai vagy föderációi először uniókban, aztán kommunákban, régiókban, 
nemzetekben és végül egy nagy nemzetközi és univerzális föderációban egyesülnek. Csak 
így valósulhat meg a szabadság valódi és életet adó rendje és a közjó, az a rend, amely 
egyáltalán nem tagadja, hanem épp ellenkezőleg, igenli az egyének és a társadalom 
érdekeit, és harmóniát teremt köztük.

Állítólag az egyének és a társadalom érdekeinek univerzális szolidaritása és harmóniája 
sohasem valósulhat meg a gyakorlatban, mert a társadalom érdekei, lévén ellentétesek, 
nincsenek abban a helyzetben, hogy maguktól kiegyensúlyozzák egymást, vagy hogy 
egyáltalán valamiféle megértés jöjjön létre köztük. Erre az ellenvetésre azt válaszolom, hogy 
ha az érdekek mind a mai napig sehol sem kerültek kölcsönös harmóniába, ennek az állam 
az oka, amely feláldozta a többség érdekeit egy kiváltságos kisebbség hasznáért. Az egyéni 
érdekek nevezetes összeegyeztethetetlensége és harca a társadalmi érdekekkel épp ezért 
nem más, mint politikai ámítás és hazugság: azt a teológiai hazugságot erősíti meg, amely 
kitalálta az eredendő bűn doktrínáját, hogy megszégyenítse az embert, és megfossza saját 
értékének tudatától. Az érdekek konfliktusának épp ilyen hamis eszméjét szintén álmok 
hintették el, a teológiával köztudottan közeli rokonságban lévő metafizika álmai. A metafizika, 
mivel nem ismeri el az emberi természet társadalmi jellegét, a társadalmat egyének mecha
nikus összegének tekinti, teljesen mesterséges képződménynek, amely hirtelen jött létre 
valamilyen formális vagy titkos szerződés értelmében, amit szabadon vagy másképp 
kötöttek valamilyen magasabb rendű hatalom sugallatára. Az egyének, mielőtt a társada
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lomban egyesültek volna, halhatatlan lélekkel voltak felruházva, és tökéletes szabadságot 
élveztek.

De ha a metafizikusok azt állítják, hogy az emberek, különösen azok, akik hisznek a lélek 
halhatatlanságában, szabad lények a társadalmon kívül, akkor óhatatlanul az alábbi követ
keztetéshez jutunk: az emberek csak azzal a feltétellel egyesülhetnek társadalommá, hogy 
feladják szabadságukat, természetes függetlenségüket, és feláldozzák személyes, majd 
helyi érdekeiket. Ez a lemondás és önmaguknak ez a feláldozása ennek az érvnek az alapján 
annál szükségszerűbb, minél számosabbá válik a társadalom, s minél bonyolultabb a 
szervezete. Ebben az esetben az állam az egyéni áldozatok kifejeződése. Ez az absztrakt 
forma, mely egyben erőszakos is, mondanunk sem kell, hogy egyre inkább tönkreteszi az 
egyéni szabadságot a „közjó” néven ismert hazugság nevében, habár nyilvánvaló, hogy 
kizárólag az uralkodó osztály érdekeit képviseli. Ily módon az állam minden egyéni és 
általános szabadság és érdek szükségszerű tagadásaként, sőt megszüntetéseként jelenik 
meg előttünk.

Látjuk itt, hogy a metafizikai és a teológiai rendszerekben minden következetesen össze
kapcsolódik és következetes magyarázatot nyer. Ezért képesek, sőt kénytelenek e rend
szerek logikai védelmezői könnyű lelkiismerettel folytatni a néptömegek kizsákmányolását 
az egyház és az állam segítségével. Miközben megtömik a zsebüket és eloltják lelkűk minden 
szomját, azzal vigasztalják magukat, hogy mindezt a nehézséget isten dicsőségére, a 
civilizáció győzelméért és a proletariátus örök boldogságáért vállalják magukra. Mi azonban, 
akik nem hiszünk sem istenben, sem a lélek halhatatlanságában, sem az egyéni akaratsza
badságban, azt állítjuk, hogy a szabadság, legbonyolultabb és legtágabb értelmében -  és 
így kell értenünk -, az emberiség történelmi fejlődésének célja. Teológus és metafizikus 
idealista ellenfeleink egy különös, de logikus kontraszt folytán a szabadság elvét tekintik 
elméleteik talpkövének és alapjának, hogy nagyon egyszerűen és óhatatlanul eljussanak az 
emberek leigázásához. Mi, akik elméletben materialisták vagyunk, a gyakorlatban megpró
bálunk megteremteni és tartóssá tenni egy nemes és racionális idealizmust. Ellenségeink, 
a vallásos és transzcendentális idealisták egy gyakorlati, véres és gonosz materializmushoz 
jutnak annak a logikának az alapján, amely szerint minden fejlődés az alapelv tagadása. Mi 
meg vagyunk győződve arról, hogy az ember anyagi és erkölcsi fejlődése és intellektuális 
gazdagsága éppúgy, mint kétségtelen függetlensége annak eredménye, hogy társada
lomban él. A társadalmon kívül az ember nemcsak, hogy nem volna szabad, de egyáltalán 
nem is válhatott volna igazi emberré, vagyis olyan lénnyé, melynek tudata van, gondolkodik 
és beszél. Az intelligencia és a kollektív munka kombinációja késztethette egyedül arra, hogy 
elhagyja a vadságnak és durvaságnak azt az állapotát, amely eredeti természetét vagy 
inkább további fejlődésének kiindulópontját alkotta. Mélységesen meg vagyunk győződve 
arról az igazságról, hogy az emberek egész élete -  érdekeik, hajlamaik, szükségleteik, 
illúzióik, sőt ostobaságaik is, éppúgy, mint az erőszak és az igazságtalanság megnyilvánu
lásai és minden látszólag akaratlagos cselekvés -  atársadalomban való élés elkerülhetetlen 
erőinek következménye csupán. Az emberek nem tudják elfogadni a kölcsönös függőség 
eszméjét, mégsem tagadhatják a külvilágban a jelenségek közt létező kölcsönhatást és 
összefüggést.

Magában a természetben a jelenségeknek ez a csodálatos kölcsönhatása és hálózata 
bizonyára nem jön létre harc nélkül. Ellenkezőleg. A természet erőinek harmóniája csak 
annak az örökös küzdelemnek a tényleges eredménye, amely az élet és a mozgás abszolút 
feltétele. A természetben és atársadalomban is, a rend harc nélkül maga a halál. Ha a rend
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természetes és lehetséges a világegyetemben, akkor ez csak azért van így, mert ez a 
világegyetem nem valamilyen előre elképzelt és valamilyen felsőbb akarat által kivitelezett 
terv szerint van kormányozva. A törvények istentől származó rendszerének teológiai hipo
tézise nyilvánvaló képtelenséghez, s minden rendnek, sőt magának a természetnek a 
tagadásához vezet. A természeti törvények csak annyiban valóságosak, amennyiben a 
természetben rejlenek, vagyis nem rögzíti őket semmiféle hatalom. Ezek a törvények csak 
a dolgok fejlődésének, s e roppant változékony, tünékeny, de valóságos tények kombináci
ójának egyszerű megjelenései vagy folytonos változásai. Mindez együtt alkotja azt, amit 
„természetnek” nevezünk. Az emberi intelligencia s annak tudományos képessége megfi
gyeli, kísérletileg ellenőrzi, majd újra egyesíti ezeket a tényeket egy rendszerben, s törvé
nyesnek nevezi őket. A természet maga azonban nem ismer törvényeket. Öntudatlanul 
működik, s megjelenítve magában az elkerülhetetlenül feltűnő és ismétlődő jelenségek 
végtelen változatosságát. E működés elkerülhetetlenségének köszönhető, hogy az univer
zális rend létezhet és valóban létezik is.

Ugyanez a rend jelenik meg az emberi hatalomban is, amely állítólag nem természetes 
módon alakult ki, de valójában az események természetes és elkerülhetetlen folyásának 
engedelmeskedik. Csak a többi állattal szembeni felsőbbrendűsége és a gondolkodás 
képessége vitt az ember fejlődésébe egyedi jelleget -  amely, hadd jegyezzük meg futólag, 
egészen természetes -  abban az értelemben, hogy mint minden, ami létezik, az ember is, 
az erők működésének és egyesülésének anyagi terméke. Ez az egyedi jelleg a gondolkodás 
képességében, vagy inkább az elvonatkoztatás és az általánosítás képességében áll, 
amelynek segítségével az ember ki tudja vetíteni magát gondolatban, s idegen és külső 
tárgyként képes vizsgálni magát. Azzal, hogy saját szintje fölé emelkedik az eszmék 
közegében, ahogy a környező világból is kiemelkedik, eljut a tökéletes absztrakció, az 
abszolút semmi megjelenítéséhez. És ez az abszolútum nem kevesebb, mint az absztrakció 
képessége, amely elutasít mindent, ami létezik, s a teljes tagadáshoz érkezve megnyugszik. 
Ez már a gondolat legmagasabb absztrakciójának határa: ez az abszolút semmi az Isten.

Ez minden teológiai tan jelentése és történelmi alapja. Az első emberek és társadalmak, 
nem értvén a természetet és saját gondolkodásuk anyagi okait, s nem véve tekintetbe a rájuk 
jellemző természettörvényeket sem, kétségkívül nem sejthették, hogy abszolút fogalmaik 
csak az absztrakt eszmék felfogását lehetővé tévő képesség eredményei. Ezért kezelték úgy 
ezeket a természetből vett ideákat, mintha valóságos tárgyak lennének, amelyekkel szem
ben magának a természetnek a valóságossága is megszűnik. Aztán a fejükbe vették, hogy 
imádják saját fikcióikat, az abszolútról alkotott lehetetlen elképzeléseiket, s midenfajta 
tiszteletben részesítik őket. De szükségük volt rá, hogy valamiképp megfoghatóvá tegyék a 
semmi, vagyis az Isten absztrakt eszméjét. Ezért aránytalanná növesztették az istenség 
fogalmát, s felruházták mindazzal a jó és gonosz tulajdonsággal és hatalommal, amivel csak 
találkoztak a természetben és a társadalomban.

így kezdődött és fejlődött ki történelmileg minden vallás a fetisizmustól a kereszténységig.
Nem szándékozunk belemerülni a vallási, teológiai és metafizikai képtelenségek törté

netébe, még kevésbé kívánunk beszélni azoknak az inkarnációknak és isteni vízióknak a 
fokozatos kibontakozásáról, amelyeket a barbárság századai hoztak létre. Mindenki tudja, 
hogy a babona borzalmas szenvedéseket szül, s könny- és vérpatakhoz vezet. Hadd 
mondjunk csak annyit, hogy a szegény emberiségnek ezek az undorító tévelygései elkerül
hetetlen történelmi események voltak a társadalmi szervezetek normális növekedésének és 
evolúciójának folyamatában. Ezek a tévelygések ültették el a társadalomban azt az emberek
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képzeletét uraló végzetes eszmét, hogy a világegyetemet valamilyen természetfölötti erő és 
akarat kormányozza. Századok követték egymást, s a társadalmak annyira hozzászoktak 
ehhez az elképzeléshez, hogy végül megsemmisítették magukban a további fejlődésre való 
hajlamot, sőt a fejlődéshez szükséges képességeket is.

Először néhány egyén, aztán néhány társadalmi osztály nagyravágyása eleven elvvé tette 
a szolgaságot és a hódítást, s az istenség eme borzalmas eszméjét minden másnál 
mélyebben elplántálta. Azóta nem létezik olyan társadalom, amelynek ne az egyház és az 
állam, e két intézménye volna az alapja. Ezt a két társadalmi csapást védelmezi minden 
dogmatikus.

Alighogy megjelent ez a két intézmény a világban, azonnal két kaszt szerveződött: a 
papoké és az arisztokratáké, akik nem vesztegetve az időt, mélyen belenevelték a szolgává 
tett népbe, hogy az egyház és az állam szükségszerű, hasznos és szent.

Mindennek az volt a célja, hogy a brutális szolgaságot legális szolgasággá változtassák, 
melyet a legfőbb lény akarata hozott létre és szentelt meg.

De vajon őszintén hittek-e a papok és az arisztokraták ezekben az intézményekben, 
amelyeket minden erejükkel támogattak saját érdekükben? Nem csak csalók és ámítók 
voltak? Nem, azt hiszem, hogy egyszerre voltak hívők és csalók.

Ők is hittek, mert természetesen és szükségszerűen részesei voltak a tömeg tévelygései
nek, és csak később, a régi világ dekadenciájának korában váltak kétkedőkké és szégyen
telen csalókká. Egy másik ok is lehetővé teszi, hogy az államok alapítót őszinte embereknek 
tekintsük. Az ember mindig könnyen hisz abban, amiben hinni szeretne, s ami nem ellenkezik 
az érdekeivel. Még akkor is, ha intelligens és tájékozott. Az önimádat és az a vágy, hogy 
szomszédaival éljen, s hasznot húzzon azok tiszteletéből, mindig arra készteti az embert, 
hogy higgyen abban, ami kellemes és hasznos. Meg vagyok győződve például arról, hogy 
Thiers és a versailles-i kormány nem kis áron voltak kénytelenek meggyőzni magukat arról, 
hogy több ezer férfi, nő és gyermek meggyilkolásával Párizsban Franciaországot mentették 
meg.

Ám a régi és modern idők papjai, jósai, arisztokratái és középosztálybeli polgárai attól, 
hogy képesek voltak őszintén hinni, még csalók maradtak. Lehetetlenség elfogadni, hogy 
hittek minden képtelenségben, amelyből a hit és a politika áll. Arról a korról nem is beszélek, 
amikor Cicero szavaival: „két jós nem tudott egymás szemébe nézni nevetés nélkül”. Azután, 
nehéz elképzelni még az általános tudatlanság és babona korában is, hogy a napi csodák 
feltalálói meg lettek volna győződve ezeknek a csodáknak a valódiságáról. Ugyanezt 
mondhatjuk a politikáról is, amit a következő néhány szabály foglal össze: „A népet oly 
módon kell alávetni és kizsákmányolni, hogy ne siránkozzon túl sokat a sorsa miatt, ne 
felejtsen el engedelmeskedni, s ne legyen ideje ellenállni és fellázadni.”

Hogyan képzelhetjük mindezek után, hogy azok az emberek, akik foglalkozássá változ
tatták a politikát és ismerik annak céljait -  az elszigetelten vagy tömegesen elkövetett 
igazságtalanságot, erőszakot, hazugságot és gyilkosságot -, őszintén hihettek a politika 
művészetében és az államban mint a társadalmi elégedettség megteremtőjében? Kegyet
lenségük ellenére sem butulhattak el ennyire. Minden korszakban az egyház és az állam volt 
a bűn nagy iskolája. A történelem tanúsítja bűntetteiket: midenütt és mindenkor a pap és az 
államférfi volt a nép tudatos, módszeres, kérlelhetetlen és véres kezű hóhéra.

De hogyan békíthetünk meg két, egymással látszólag olyan összeegyeztethetetlen dol
got, a csalókat és a megcsalatottakat, a hazugokat és a hívőket? Logikailag ez nehéznek
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látszik, de valójában -  vagyis a gyakorlati életben -  ezek a dolgok nagyon gyakran fordulnak 
együtt elő.

Az esetek döntő többségében a nép meghasonlottságban és örökös félreértésben él. 
Általában ezt észre sem veszik, addig tehát, amíg valamilyen rendkívüli esemény fel nem 
ébreszti őket megszokott álmukból, s rá nem kényszeríti őket, hogy magukba nézzenek és 
szétnézzenek maguk körül.

A politikában éppúgy, mint a vallásban, az ember puszta gépezet a kizsákmányolók 
kezében. De a rablók és kifosztottak, elnyomók és elnyomottak mind egymás mellett élnek, 
s egy maroknyi egyén kormányozza őket. Ezek ugyanazok a minden politikai és vallási 
előítélettől mentes emberek, akik tudatosan gyötörnek és elnyomnak. A XVII. és a XVIII. 
században a nagy forradalom kitöréséig éppúgy, mint napjainkban, ők uralták Európát, 
jóformán kedvük szerint. Hinnünk kell abban, hogy uralmuk nem tarthat már soká.

Míg a fővezérek teljesen tudatosan csapják be és vezetik félre a népet, szolgáik vagy az 
egyház, illetve az állam talpnyalói azon buzgólkodnak, hogy fenntartsák e gyűlöletes 
intézmények szentségét és integritását. Ha az egyház -  ahogy a papok és az államférfiak 
többsége hirdeti -  szükséges a lélek üdvözüléséhez, az állam éppúgy szükséges a béke, a 
rend és az igazságosság megőrzéséhez, s az iskolák dogmatikusainak ezt kell kiáltaniuk: 
„Egyház és állam nélkül nem lesz se civilizáció, se haladás!”

Szükségtelen az örök üdvözülés problémáját tárgyalnunk, mivel nem hiszünk a lélek 
halhatatlanságában. Meg vagyunk győződve arról, hogy az emberiség, az igazság és a 
haladás szempontjából káros dolgok közül az egyház a legkárosabb. Hogy is lehetne ez 
másképp? Nem az egyház gondoskodik talán a fiatal nemzedékek, mindenekelőtt a nők 
megrontásáról? Nem az egyház teszi tönkre a logikus gondolkodást és a tudományt 
dogmáival, hazugságaival, ostobaságaival, gyalázkodásával? Nem az egyház támadja-e az 
ember méltóságát azzal, hogy elferdíti benne a jogok és az igazság fogalmát? Nem 
tetemként adja-e vissza azt, ami élő, nem veszejti-e el a szabadságot, nem az egyház 
prédikálja-e a tömegek örökös szolgaságát néhány zsarnok és kizsákmányoló kedvéért? 
Nem az egyház, ez a hajthatatlan egyház próbálja-e állandósítani a sötétség, a tudatlanság, 
a szegénység és a bűn uralmát?

És ha századunk haladása nem csalóka álom, akkor el kell söpörnie az egyházat. 

Jegyzet

1 A szláv népek lényegében nem politikai ösztöne egyaránt elfogadja és a jövőben fokozatosan 
hajlani fog rá.

(Fordította: Pap Mária. A fordítás alapja: Mihail Bakunyin: The Paris Commune and the Idea 
of the State. In .Anarchy, Vol. 1. No 5., 1971.)
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PJOTR
KROPOTKIN FORRADALMI

KORMÁNYOK

I.

Hogy a fennálló kormányokat meg kell semmisíteni, mert a szabadság, testvériség és 
egyenlőség üres jelszavakból csak így válhatnak élő valósággá; hogy a mai napig megkí
sérelt kormányformák különböző fajtájú elnyomásformák voltak, melyeket a rendszer alakí
tásával kell helyettesíteni: ebben mindenki megegyezik, bármily kevéssé forradalmi érzésű 
és gondolkodású legyen. És csakugyan, nem kell túlságosan újítónak lenni, hogy ehhez a 
végkövetkeztetéshez jussunk; a mai kormányzók vétkei és a vétkek megszüntetésének 
lehetetlensége olyannyira frappáns, hogy az minden gondolkodva figyelőnek a szemébe 
ötlik. És ami a kormány ledöntését illeti, köztudomású, hogy ez bizonyos időkben minden 
különösebb nehézség nélkül keresztülvihető. Vannak pillanatok, midőn a kormányok szinte 
maguktól, mintegy kártyavárak, a nép forradalmi leheletétől összedűlnek. Ezt 1848-ban és 
1870-ben ugyancsak megfigyelhettük és nemsokára ismét részünk lesz benne.

A kormányt megdönteni -  a forradalmi polgárságnak ez minden. Nekünk ez csupán a 
szociális forradalom kezdete.

Ha az államgépezetet sarkaiból egyszer kiemeltük, ha a hivatalnoki hierarchia dezorgani- 
zálódott úgy, hogy nem tudja, milyen irányban haladjon, ha a katonák elvesztették felet
tesükbe vetett bizalmukat, egyszóval ha a tőkét védelmező hadsereg egyszer megzavarodik, 
úgy ott állunk a gazdasági és politikai elnyomást szolgáló összes intézmények elpusztítá
sának nagy munkájánál. Kivívták a korlátlan cselekvés lehetőségét -  mit fognak tenni a 
forradalmárok?

Erre a kérdésre csupán az anarchisták felelnek ilyképpen: semmiféle kormányt! Ez csak 
az általános választójog által az államnak vagy községnek adandó kormányzat formájában 
tér el egymástól; részint ugyanis forradalmi diktatúrát kívánnak.

„Forradalmi kormányt!" Két szó, mely fölötte idegenül hangzik mindazoknak, kik tisztában 
akarnak lenni azzal, hogy mit jelentsen a szociális forradalom és mit jelent egy kormány. Két 
szó, mely ellentmond egymásnak, mely egymást kölcsönösen megsemmisíti.

Tényleg láttunk már despotikus kormányokat -  hisz minden kormány lényege a reakció 
és a forradalomellenesség, és hogy szükség esetén a despotizmushoz folyamodjék; ám 
sohase láttunk még „forradalmi kormányt”, aminek komoly oka van: a forradalom, mely 
jelenti a rendetlenséget, a fölforgatást, évszázados intézmények néhány nap alatt való 
szétrombolását, fennálló tulajdonviszonyok erőszakos megsemmisítését, a kasztok meg
szüntetését, az uralkodó erkölcsi eszmék vagy helyesebben az azok helyét elfoglaló ural
kodó képmutatás rohamos megváltozását, mely jelenti végül az egyéni szabadságot, a 
spontán akciót stb.; a forradalom ellentéte, tagadása a kormányzatnak, mely azonos a 
fennálló „rend”-del, a konzervativizmussal, a meglevő intézmények megőrzésével, az egyéni 
kezdeményezés és akció tagadásával. És ennek dacára is folytonosan erről a „fehér hollóról”
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beszélnek, mintha egy forradalmi kormány a világ legegyszerűbb dolga volna, éppoly 
közönséges és éppoly közismert, mint a királyság, a császárság vagy a pápaság!

Hogy a burzsoá forradalmárok ezt az eszmét prédikálják, könnyen érthető, hisz tudjuk, 
mit értenek ők a forradalom alatt: a burzsoá köztársaság túltengését, az összes, ma még 
bonapartisták és royalisták által betöltött állásoknak az úgynevezett köztársaságiak által való 
birtokbavételét, legfeljebb az államnak az egyházzal kötött házassága megszüntetését, hogy 
a házasság helyébe az ágyasság lépjen, az egyházi vagyonnak az állam, de különösen a 
jövendő vagyonkezelő javára való elkobzását, talán még a referendumot is, vagy néhány 
ehhez hasonló limlomot. De hogy forradalmi szocialisták is felcsapnak ennek az eszmének 
apostolaivá, azt nem lehet másképp megmagyarázni, mint kétféle feltételezéssel: azok, kik 
ezt az eszmét elfogadják, vagy annyira el vannak még telve burzsoá előítéletekkel, melyeket 
az irodalomból, de különösen a burzsoá által a burzsoá részére írott történelemből öntudat
lanul szívták magukba és még annyira uralkodik rajtuk a szervilizmus szelleme, melyet az 
évszázados szolgaság teremtett meg, hogy még csak képzeletben sem tudnak szabadok 
lenni, vagy pedig nem akarják ezt a forradalmat, melynek nevét ajkukon hordják. Megfognak 
elégedni a fennálló rendszer egyszerű átmázolásával, azzal a feltétellel, hogy hatalomhoz 
juttatják őket, miközben azzal vigasztalják magukat, hogy majd később meglátjuk, mit lehet 
tenni a „csorda” -  a nép -  megnyugtatására. Csak azért ellenségei a jelenleg kormányzók
nak, mert a helyükbe kívánnak ülni. Ezekkel az emberekkel nem vitázunk és ezentúl csak 
azokhoz szólunk, kik becsületesen tévednek.

A kétféle „forradalmi kormányforma” közül az elsővel, a választott kormánnyal kezdjük a 
vizsgálódásunkat.

A királyi és ehhez hasonló hatalom meg van döntve, a tőke védelmi hadserege zavarban 
van, mindenütt erjed, a közügyekről vitatkoznak és kívánják az előrehaladást. Az új eszmék 
győztek, elismerik a mélyreható változtatások szükségességét, cselekedni kell, minden 
érzékenység nélkül meg kell kezdeni a rombolás munkáját, hogy végre megtisztítsuk a 
színteret az új élet számára. Ámde mily tevékenységet ajánlanak nekünk? Azt mondják, 
hívjuk fel a népet, válasszon azonnal új kormányt, hogy reábízzuk azt a munkát, melyet 
valamennyiünknek, mindenkinek közülünk saját kezdeményezéséből kellene elvégeznie!

Ez volt az, amit Párizs 1871. március 18. után tett. „Mindenkor vissza fogok emlékezni” , 
mondotta egy barátunk, „a felszabadítás szép perceire". A Quartier Latinben levő magas 
kamrából lejöttem, hogy szabad levegőt szívjak abban a hatalmas klubban, mely az egész 
városon végighúzódó Boulevard-t betöltötte. Mindenki a közügyekről beszélt; minden 
személyes ügyet elfeledtek: nem volt szó többé vételről és eladásról -  mindenki kész volt 
testtel, lélekkel a jövendő felé törni. Még burzsoák is, kiket az általános lelkesedés magával 
ragadott, elégedetten látták az új világ megszületését. „Ha a szociális forradalmat kell 
megcsinálni -  helyes, úgy csináljuk meg együtt, mi kész vagyunk rá?" A forradalmi elemek 
megvoltak, most csak arról volt szó, hogy ezeket tevékenységre bírjuk. És midőn este 
szobámba tértem, így szóltam magamban: „Ó, mégis csak mily szép az emberiség! 
Sohasem ismertük, egyre megrágalmaztuk!” Aztán elkövetkeztek a választások, kinevezték 
a kommün tagjait és -  az önfeláldozás készsége, a cselekedni kívánás lassanként kihunyt. 
Ismét visszatért mindenki megszokott foglalatosságához, miközben így szólt magához: 
„Most hát van egy kitűnő kormányunk, hagyjuk dolgozni...” Tudjuk, hogy mi következett erre.

Ahelyett, hogy maga cselekedett volna, ahelyett, hogy előre haladt volna, ahelyett, hogy 
bátran a dolgok új rendje felé tört volna, a nép megbízott kormányában és reábízta az
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iniciatíva megragadását. Ez volt a választások első elháríthatatlan következménye. Mit 
fognak tenni a kormányzók, kik az összesség bizalmát akarják?

Soha nem folytak le választások szabadabban, mint 1871 márciusában. Ezt maga a 
reakciós ellenfél is elismerte. A választók nagy tömege soha nem volt úgy áthatva a 
kívánságtól, mint akkor, hogy a legjobb férfiakat, a jövő, a forradalom embereit ültesse az 
evezőkhöz. És meg is tette. Túlnyomó többséggel választották meg az összes ismeri 
forradalmárt. Jakobinusok, blanquisták, internacionalisták, e három forradalmi frakció volt a 
kommüntanácsban képviselve. Jobb kormányt nem is lehetett volna választani.

Az eredmény ismeretes. Bezárva a városházába, azzal a misszióval, hogy az előző 
kormány fennmaradt szabályai szerint cselekedjenek, ezek a tüzes forradalmárok és újítók 
tehetetlenségre és terméketlenségre ítéltnek érezték magukat. Minden jóakaratuk és kész
ségük dacára még arra sem voltak képesek, hogy Párizs védelmét organizálják. Igaz, hogy 
ma egyes személyekre hárítják ennek a felelősségét, ám a vereségnek nem egyesek voltak 
az okozói, hanem az alkalmazott rendszer.

Az általános, egyenlő és közvetlen választójog, ha szabadon gyakorolhatják, kedvező 
esetben tényleg teremthet oly gyülekezetét, mely adott időpontban kifejezi a tömeg átlagos 
gondolkodását, amelynek a forradalmak kezdetén szabály szerint csupán vad, határozatlan 
eszméi vannak a megalkotandó múről. Ah, ha valamely nemzet többsége, egy kommün már 
a mozgalom megindítása előtt tisztában lenne azzal, hogy mint kell a kormány megdöntése 
után cselekedni! Ha a szoba-utópisták ezen álma beteljesülhetne, soha sem lennének véres 
forradalmak; a nemzet többsége egyszerűen kinyilvánítaná akaratát és a kisebbség önként 
alávetné magát ennek az akaratnak. De a dolgok nem ilyképp alakulnak ki. A forradalom 
rendszerint előbb tör ki, semmint hogy egy általános megállapodás létrejöhetne, és azok, 
kik tisztán látják a tennivalókat, ezekben a pillanatokban elenyésző kisebbségben vannak. 
A nagy tömegeknek a célról, melyet meg akarna valósítani, csak zavaros gondolataik vannak 
anélkül, hogy valójában tudnák, mily úton érhetnek el a célhoz és anélkül, hogy túlságosan 
bíznának a megkezdett útban. A gyakorlati megoldást csakis akkor lehet megtalálni és 
pontosítani, ha az átalakulás már meg is kezdődött; magának a forradalomnak, a cselekvő 
népnek szülöttje lesz, vagy egyáltalán nem is lesz, minthogy az egyes egyén agya teljesen 
képtelen megtalálni a megoldást, mely csupán a gyakorlati népéletből sarjadhat ki.

Ez az a helyzet, mely egy választott testületben tükröződik, még akkor is, ha nem is lenne 
azokkal a bűnökkel terhes, melyek minden kormányhoz hozzátapadnak. Azt a néhány férfit, 
kik koruk forradalmi eszméit reprezentálják, a múlt forradalmi eszméinek képviselői vagy a 
dolgok fennálló rendje elnyomják. Ezek a férfiak, kiknek épp a forradalom napjaiban kellene 
a nép között lenniök, hogy eszméiket a tömegekbe oltsák és azt cselekvésre késztessék, 
hogy szétrombolják a régi intézményeket: bezárkóznak egy terembe, végtelen vitákba 
bocsátkoznak, hogy a mérsékeltektől engedményeket csikarjanak ki, hogy az ellenséget 
meggyőzzék, midőn pedig csak egyetlen eszköz van, mellyel őket az új eszmékhez közel 
lehet hozni: ezeket az eszméket megvalósítani. A kormányzást átveszi egy parlament, mely 
a burzsoá parlamentek minden bűnét magán viseli. Távol attól, hogy forradalmi kormány 
lehessen, a forradalom akadályozója lesz és a nép, ha tovább akar haladni, kénytelen 
félretolni az akadályt és megbuktatni azokat, kiket tegnap még választottjaiként ünnepelt. 
Ámde ez már nem lesz oly könnyű. Az új kormány, mely sietett új közigazgatási gépezetet 
alkotni, hogy uralmát megszilárdítsa és engedelmességet teremtsen, egyáltalán nem lesz 
hajlandó helyét csak úgy egyszerűen elhagyni. Féltékenyen ragaszkodván a hatalomhoz, 
görcsösen fog belekapaszkodni a régi intézményekbe, amelyeket még nem volt idő elpusz
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títani. El van határozva, hogy erőszakot szegez az erőszaknak, és így megbuktatására csak 
egyetlen eszköz marad: fegyvert ragadni és újból megkezdeni a forradalmat s mindezt azért, 
hogy megbuktassák azokat, akikre még tegnap minden hitüket építették.

íme, itt van a meghasonlott forradalom! Miután a drága időt elpazarolták, most még erejét 
is veszti a belső egyenetlenség által, mely az új kormány hívei és azok között támadt, kik 
belátták megbuktatásának szükségességét. És mindez csupán azért, mert nem látták be, 
hogy az új élet új formákat kíván, hogy a forradalmak nem a régi formák megőrzésével 
fejeződnek be; mert nem tudják felfogni, hogy forradalom és kormányzat összeegyeztethe
tetlen; mert nem voltak képesek felismerni, hogy az egyik -  bármily alakban is lépjen fel -  a 
másik negációja, és hogy az anarchián kívül nincsen forradalom.

Ugyanez érvényes a másik kormányformára is, mit nekünk ajánlanak: a forradalmi 
diktatúrára.

Oly szembetűnőek a veszedelmek, melyeknek a forradalom ki van téve, ha választott kormány 
uralkodik felette, hogy egy egész forradalmi iskola tagadja meg ezzel az iránnyal a közösséget: 
felismerték, hogy lehetetlen a fellázadó népnek választások útján oly kormányt adni, mely ne a 
múltat reprezentálná és ne húzná le ólomsúllyal a népet -  különösen, mikor arról a nagyszerű 
gazdasági, politikai és erkölcsi úpszületésről van szó, melyet mi szociális forradalom alatt értünk, 
így hát mellőzik a törvényes kormányzat gondolatát, legalábbis arra az időre, midőn a törvényes
ség ellen lázadásban áll a nép és „forradalmi diktatúrát” kívánnak.

„A párt" mondják ők, „mely a kormányt meg fogja buktatni, a hatalom jogán elfoglalja 
annak helyét. Hatalmat igyekszik szerezni és forradalmi módon jár el. A forradalom vívmá
nyainak biztosítása érdekében a szükséges rendszabályokat életbe lépteti, a régi intézmé
nyeket elpusztítja és a birtokba vett föld védelmét organizálja. Azoknak, kik nem akarják 
tekintélyét elismerni -  guillotine; azoknak -  a nép vagy a burzsoá kik a forradalom 
lefolyásának biztosítására tett intézkedéseket nem respektálják -  ugyancsak guillotine!" így 
okoskodnak a mellényzseb-Robespierre-ek -  azok kika múlt század hőskölteményéből nem 
emlékeznek másra, mint a leáldozás korszakára, azok, kik nem tanultak meg mindebből 
mást, mint a köztársaság ügyvédeinek szónoklatait.

Mielőttünk, anarchisták előtt a párt vagy egyén diktatúrájának kérdése -  ami alapjában 
véve egyet jelent -  világos. Mi tudjuk, hogy a társadalmi forradalmat nem lehet valamely 
egyén vagy csoport eszméi szerint vezetni. Mi tudjuk, hogy forradalom és kormány össze
egyeztethetetlen; meg kell semmisíteniök egymást. Nem fontos a név, melyet a kormánynak 
adunk: akár diktatúra, akár királyság vagy parlament. Mi tudjuk, hogy az, ami pártunkban 
erőt és igazságot jelent, ebben az alapelvben foglalható össze: semmi sem jó és maradandó, 
ami nem a nép szabad kezdeményezéséből származik, mely minden kormányzó hatalmat 
el akar pusztítani. Ezért nyolc nap alatt a legjobbjaink is érettek lennének a gyilokra, ha 
eszméik a népet előbb át nem hatották, és ha ők mégis urai lesznek annak a hatalmas 
gépezetnek -  a kormányzatnak -, mely lehetővé teszi, hogy kedvük és fantáziájuk szerint 
cselekedjenek.

Tudjuk, hová vezet szükségszerűen a legjobb diktatúra is: a forradalom megöléséhez! És 
azt is tudjuk, hogy a diktatúra eszméje csak annak az esztelen kormányfetisizmusnak 
terméke, amely párosulva a vallásos fetisizmussal, a rabszolgaságot állandósította.

345



Ámde mi most nem az anarchistákhoz szólunk, hanem azokhoz a kormány-forradal
márokhoz, akik nevelésük előítéleteitől befolyásolva, jóakarattal téves úton járnak és épp oly 
jóakarattal hajlandók erről beszélgetni. Ezért az ő álláspontjukról szólunk hozzájuk.

De előbb még egy általános megjegyzés. Azok, akik a diktatúrát prédikálják, rendszerint 
nem veszik észre, hogy ezen előítélet erősítésével csupán azok részére készítik elő a talajt, 
akik később megfojták őket. Robespierre-nek van egy igen találó mondása, melyet érdemes 
lenne tisztelőinek megjegyezni. Elvben nem vetette el a diktatúrát, hanem... „Vigyázz!" -  
mondta hirtelen Mandarnak, mikor az a diktatúráról beszélt, „Brissot diktátor lett!"

Igenis. Brissot, az aljas girondista, a nép egyenlőségi törekvéseinek tajtékzó ellensége, 
őrjöngő védelmezője a magántulajdonnak, melyet annak idején lopásnak nyilvánított; Bris
sot, ki a legnagobb lelki nyugalommal vetette volna börtönbe Hébert-t, Marat-t és valamennyi 
mérsékelt jakobinust!

Ám ez a mondás 1792-ből származik. Ebben az időben Franciaország három éve élt 
forradalomban. Tényleg nem létezett már a királyság; már csak az volt hátra, hogy a 
kegyelemdöfést megkapja. A feudális uralom is meg volt már döntve. És ebben az időben, 
midőn a forradalom szabadon fejlődött, az ellenforradalmár Brissotnak mégis meg volt 
minden lehetősége arra, hogy diktátorrá válasszák! És mi történt előbb, 1789-ben? Mira- 
beau-t kormányelnöknek kívánták tekinteni! Az az ember, aki üzletet kötött a királlyal, hogy 
eloquenciáját, szónoki képességét elkótyavetyélje -  hatalomhoz jutott volna, ha a fegyvere
ire támaszkodó lázadó nép szuverinitását kifejezésre nem juttatja és a „jaquarie" faitaccomp- 
lijával nem teszi az összes, Párizsban vagy a departementekben székelő kormányokat 
illuzóriussá.

Ám kormánykedvelő előítéletek a diktatúra védelmezőit oly vaksággal verik meg, hogy 
egy új Brissot vagy Napóleon diktatúráját készítik elő, semhogy lemondjanak eszméjükről: 
uralkodót helyezni az emberek fölé, kik épp láncaikat készülnek szétszakítani.

A restauráció és Louis Philipp titkos társaságai sokban hozzájárultak a diktatúra tévesz
méjének fenntartásához. A köztársasági polgárság, a munkásság támogatásával, akkoriban 
az összeesküvések hosszú sorát készítette elő, hogy a királyságot megdöntse és prokla- 
málja a köztársaságot anélkül, hogy számot adott volna magának, micsoda mélyreható 
átalakításon kell Franciaországnak keresztülmenni, már ahhoz is, hogy csupán egy köztár
sasági burzsoáuralom létrejöhessen. Azt képzelte, hogy messzire terjedő összeesküvés 
segítségével lehetséges lesz egy napon a királyságot megdönteni, a hatalmat magához 
ragadni és kikiáltani a köztársaságot. Közel harminc éven át működtek a titkos társaságok, 
határtalan önfeláldozásról, hősies kitartásról és bátorságról téve tanúságot. Ha az 1848. 
februári forradalmak természetes következménye a köztársaság volt, úgy ez a titkos társa
ságoknak és a tett propagandájának köszönhető, mit azok harminc éven keresztül gyako
roltak. Hősies erőfeszítésük nélkül még ma sem lenne köztársaság.

A burzsoázia célja tehát az volt, hogy a kormányzó hatalmat magának szerezze meg és 
köztársasági diktatúrát teremtsen. Ám -  magától értetődőleg -  ez sohasem sikerült. Mint 
mindenkor, ekkor sem az összeesküvések döntötték meg a királyságot, hanem a tények 
elháríthatatlan ereje. Az összeesküvők előkészítették az összeomlást, mindenfelé elterjesz
tették a köztársasági eszméket, mártírjaik a nép ideáljaivá váltak, ám az utolsó lökés, melynek 
következtében a burzsoá-király végérvényesen megbukott, sokkal hatalmasabb volt, mint 
aminőre titkos társaságok képesek: közvetlenül a néptömegekből jött.

A következményeket ismerjük. Azt a pártot, mely az összeomlást előkészítette, visszaszo
rították a városháza lépcsőiről. Mások, kik óvatosak voltak és nem tették ki magukat az
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összeesküvés veszélyének, ám közismertek és mérsékeltek voltak, felhasználták a kedvező 
pillanatot, hogy a kormányhatalmat megszerezzék és helyet foglaltak ott, hova az összees
küvők ágyúdörgés közepette gondoltak eljuthatni. írók, ügyvédek és szónokok, kik híresek 
akartak lenni, magukhoz ragadták a kormányt, mialatt az igazi republikánusok fegyvert 
kovácsoltak vagy gályán sínylődtek. Az előbbieket, minthogy már ismertek voltak, az ostoba 
tömeg segítette előre, míg az utóbbiak maguktól furakodtak elő, de elismerték őket, mert a 
nevük nem jelentett többet, mint mindenki szája ízének megfelelő programot.

Ne mondja senki az aktív pártról, hogy a praktikus szellem hiányában dolgoztak mások 
eredményesebben... Nem és százszor nem! Olyan törvény ez, mint a csillagok mozgása, 
hogy az aktív párt kívül marad, mialatt az intrikusok és fecsegők hatalomhoz jutnak. A nagy 
tömeg előtt, mely az utolsó lökést adja, ezek az ismertebbek. Ezek kapják a legtöbb 
szavazatot, mert szavazócédulával vagy anélkül, felkiáltással vagy választási urna útján, 
alapjában véve a választásnak egy hallgatólag elismert módja az, mely ilyen pillanatokban 
közfelkiáltással történik.

Ujjongva üdvözli őket mindenki, de leginkább a forradalom ellenségei, kik szívesen látják, 
ha jelentéktelenek törtetnek előre és így ujjongva ismerik el vezetőknek azokat, kik a 
mozgalom legkonokabb ellenségei vagy legalább is közönyösek.

Blanqui, ki leginkább személyesítette meg ezt az összeesküvési rendszert, a férfi, ki 
odaadását egy emberöltőnyi fogsággal fizette meg, utolsó napjaiban kinyilatkoztatta végül 
azokat a szavakat, melyek egy teljes programot tartalmaznak: Sem Isten, sem úr!

III.

Az az elképzelés, hogy a kormányt valamely titkos társaság megdöntheti, s a helyét 
elfoglalhatja, oly tévedés, melytől a burzsoá forradalmi szervezetek 1820 óta sohasem voltak 
mentesek. De másféle esetek is vannak nagyszámmal, melyek ezt a tévedést nyilvánvalóvá 
teszik.

Mily önfeláldozásról, mily önmegtagadásról, mily kitartásról tettek tanúságot a fiatal 
Olaszország titkos társaságai. Ám a fáradhatatlan tevékenység, az olasz ifjúság minden 
áldozata, melyek még az oroszokét is túlszárnyalják, az osztrák erődítmények kazamatáiban 
a hóhér bárdja és golyója által felhalmozódott holttestek -  mindez csupán a burzsoázia 
ravaszainak és királyságának szolgált javára.

Ugyanez a helyzet Oroszországban. Ritkán akadunk a történelemben titkos szervezetre, 
mely oly kevés eszközzel ért volna el ragyogó eredményeket, miként az orosz ifjúság, mely 
oly sok energiával rendelkezett volna és oly hatalmas tetteket mutathatott volna fel, mint a 
végrehajtó bizottság. A látszólag megingathatatlan kolosszust -  a cárizmust -  megrendítet
ték és tehetetlenné tették a jövőre nézve az autokrata kormányzatot. És mégis igen naivak 
azok, kik azt képzelik, hogy a végrehajtó bizottság azon a napon, melyen Sándor cár 
koronája a földre hull, magához ragadhatja a kormányhatalmat.

Mások, az előrelátók, kik azon fáradnak, hogy nevüket ismertté tegyék, mialatt a forra
dalmárok bányában görnyednek vagy Szibériában mennek tönkre; mások, a cselszövők, a 
szószátyárok, ügyvédek, írók, kik időnkint száraz könnyeket hullatnak a hősök sírjára és a 
nép barátjaként szerepelnek, ezek azok az emberek, kik elfoglalják a kormány elárvult helyét 
és az „ismeretlen”-nek, ki a forradalmat előkészítette, odakiáltják, hogy: vissza!

Ez elkerülhetetlen, végzetszerű és másképp nem is lehet, mert a kormányzatnak a
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kegyelemdöfést nem titkos társaságok, de nem is forradalmi szervezetek adják meg. Az ő 
történelmi hivatásuk az, hogy a lelkeket előkészítsék a forradalomra. És ha ez megtörtént és 
a külső körülmények segítségül jönnek, úgy jön a végső roham, mely azonban nem a 
kezdeményezést magához ragadó csoportból, hanem a szervezeti kereteken kívül álló 
tömegekből indul ki.

1870. augusztus 31-én Blanqui kiáltványára Párizs néma maradt. Négy nappal később 
proklamálta a kormány összeomlását. Ámde ekkor már nem a blanquisták voltak a mozga
lom kezdeményezői, hanem a nép volt az, milliók, kik elűzték az uralkodót és ujjongva 
fogadták a komédiást, kinek neve már két éve fülükben csengett.

Ha a forradalom megérett a kitörésre, ha a mozgalom már „benn van a levegőben” és ha 
már biztos a siker, úgy ezren és ezren csatlakoznak a mozgalomhoz olyan emberek, kikre 
a titkos szervezetek közvetlen hatást sohasem gyakoroltak. Jönnek mint a csataterek 
keselyűi, hogy az áldozat kifosztásában osztozkodjanak és megadják a végső döfést. A 
tömegek nem a komoly és engesztelhetetlen összeesküvők sorából választják ki vezéreiket, 
hanem kötéltáncosok és hintáslegények közül -  olyannyira át vannak hatva a vezető férfi 
szükségességétől.

Az összeesküvők, kik ragaszkodnak a diktatúra rögeszméjéhez, így öntudatlanul is saját 
ellenségeik hatalomra juttatása érdekében dolgoznak.

Ám ha az itt kifejtettek igazak a forradalmat, vagy helyesebben a politikai felkelést illetőleg, 
úgy még sokkal inkább igaz azon forradalomra vonatkozólag, melyet mi akarunk: a társa
dalmi forradalmat. Ha megengedik, hogy egy erős, engedelmességet teremtő hatalom 
berendezkedjék, úgy ezzel a forradalmat az első lépései után feltartóztatták. Ez a kormány 
semmi hasznosat nem tehet, de végtelen kárt okozhat.

De hát miről is van szó, mit értünk mi „forradalom” alatt? Nem a kormányzók egyszerű 
felcserélését, hanem azt, midőn a nép birtokába veszi a társadalmi javakat; midőn megsem
misítenek minden kormányhatalmat, melyek mindenkor gátjai voltak az emberi fejlődésnek. 
Ám ez a végtelen jelentőségű forradalom megtörténhetik valamely kormány rendeletéi által?

Tanúi voltunk a múlt században annak, hogy Kosciuszko, a forradalmi lengyel diktátor 
rendeletileg megszüntette a jobbágyságot -  és a jobbágyság még további nyolcvan évig 
fennállott. Tanúi voltunk annak, hogy a konvent, a mindenható, borzalmas konvent a feudális 
uraktól elvett földet és telket rendeletileg felosztotta lélekszám szerint, és mint sok más, ez 
a rendelet is holt betű maradt, mert végrehajtásához egy újabb, földmunkás-forradalom 
kellett volna, a forradalmak pedig nem rendeleti úton történnek.

Hogy a nép a társadalmi javak birtokbavételével fait accomplit teremtsen, szabadnak kell 
éreznie a kezeit; szolgaságát, melyet túlságosan megszokott, meg kell szüntetni, saját feje 
szerint kell cselekedni, és előre kell haladnia anélkül, hogy bárki parancsaival is törődnék. 
Ám éppen ez az, mit a diktatúra megakadályoz, legyen bár az a világ legjobb szándékú 
diktatúrája, ugyanakkor pedig képtelen a forradalmat csak egy lépéssel is előre vinni.

De ha a forradalmi kormány, legyen bár a legideálisabb -  sem új erőt, sem bármiféle előnyt 
nem képes nyújtani a rombolás munkájához, melyet el kell végeznünk, úgy bizonyára még 
kevesebbet várhatunk tőle az újjáépítésnél, mely a rombolást követni fogja.

A gazdasági átalakulás -  a társadalmi forradalom következménye -  nagyszerű és alapos 
lesz, s a jelenlegi tulajdont és kereskedelmi viszonyokat olyannyira át fogja alakítani, hogy 
egy vagy néhány egyén képtelen azokat a társadalmi formákat kidolgozni, melyek a jövő 
társadalmából fognak kialakulni. Ennek kidolgozása csupán a tömegek együttes szellemi 
munkájából bontakozhatik ki. Hogy kielégíthessék a nagyszámú, különböző kívánalmat és
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szükségletet, mely a magántulajdon megszüntetése után keletkezik, az ország összes 
szellemi erőinek egyesülnie kell. Minden kívülálló tekintély csak akadályozná az organikus 
munkát, melyet végre kell hajtani, s egyidejűleg a gyűlölet és egyenetlenség forrásává válna.

Itt a legfőbb ideje annak, hogy ezt az illúziót, melyet épp oly gyakran megcáfoltak, mint 
drágán megfizettek: a forradalmi kormány eszméjét -  végleg elvessük. Itt az ideje, hogy 
egyszer és mindenkorra megjegyezzük magunknak azt a politikai axiómát, hogy semmilyen 
kormány sem lehet forradalmi.

A konventet említik nekünk, de nem szabad elfelednünk, hogy az a néhány forradalmi 
rendszabály, melyhez a konvent folyamodott, nem volt egyéb, mint szankcionálása oly 
befejezett tényeknek, melyeket a nép a kormányra való tekintet nélkül teremtett meg. Mint 
Victor Hugo mondotta: Danton félretolta Robespierre-t, Marat őrizte és félretolta Dantont és 
végül Marat-t Cimourdain -  az „őrjöngő" klubok és lázadók megszemélyesítője -  buktatta 
meg. Mint minden kormány, mely megelőzte és követte, a konvent sem volt egyéb, mint a 
nép lábaira láncolt golyóbis.

A tények, melyekre a történelem tanít bennünket, e tekintetben oly határozottak; oly 
nyilvánvaló, hogy forradalmi kormány nem létezik, és minden, ami ezt a nevet viseli, 
kártékony -  hogy nehéz megérteni azt a makacsságot, mellyel egy magát szocialistának 
nevező irányzat a kormányzat ideájához ragaszkodik. És mégis, ennek igen egyszerű a 
magyarázata. Ugyanis ha szocialistának nevezik is magukat, úgy ezen irányzat követői 
mégis egész másképp gondolkoznak a forradalomról, melyet megteremteni a mi feladatunk. 
Nekik, miként a radikális polgárságnak, a társadalmi forradalom a jövő problémája, amelyre 
ma még gondolni sem lehet. Amiről lelkűk mélyén álmodoznak, de mit kimondani nem 
mernek, az valami egészen más: uralomra juttatni egy olyan kormányt, minő Svájcban vagy 
az Egyesült Államokban kormányhoz, kísérletképpen néhány üzem államosítása, mit ők 
ravaszul „a köz szolgálatának” neveznek. Van benne valami mind Bismarck, mind az 
Egyesült Államok elnökévé választott szabó ideájából. Ez egy előre elkészített kompromisz 
szum a szocialisták nagy tömegeinek törekvése és a burzsoá hajlandósága között. Szeret
nék ugyan ateljes kisajátítást, de nincs meg a megvalósításhoz szükséges bátorságuk, ezért 
azt elhalasztják a következő évszázadra és az ütközet előtt az ellenséggel alkuba bocsát
koznak.

Mi, kik belátjuk, hogy közeledik a pillanat, mely megadja a halálos döfést, midőn a nép 
ráteszi kezét a társadalmi javakra, és a kizsákmányolók osztályát ártalmatlanná teszi; mi nem 
habozhatunk, mi testtel és lélekkel belevetjük magunkat a társadalmi forradalomba, és 
minthogy egy kormány, bármily ruhát öltsön is magára, csupán utunkban álló akadály -  
tehetetlenné fogjuk tenni, és azokat a becsvágyó egyéneket, kik fölénk akarnak emelkedni, 
hogy sorsunkat irányítsák, el fogjuk seperni.

Elég volt a kormányokból! Helyet a népnek, az anarchiának!

(A fordító ismeretlen. In: Társadalmi problémák. Budapest, 1919. II. kiadás, 1. szám.)
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PAUL
AVRICH FERRER

VÉRTANÚSÁGA

1909. október 13-án a barcelonai Montjuich erőd lövészárkában kivégezték Francisco Ferrer 
y Guardia spanyol nevelőt és szabadgondolkodót. A hamis tárgyalást követően, melynek 
során semmiféle szilárd bizonyítékot nem hoztak fel ellene, egy katonai bíróság bűnösnek 
találta őt népfelkelésre való lázításban. A felkelést a kormányerők egyetlen hét -  a „Gyászos 
Hét” -  alatt leverték. A szocialista iskolák alapítójának, Ferrernek kivégzése nemzetközi 
felháborodást váltott ki. Radikális körökön kívül kevéssé ismert alakja egy csapásra az 
érdeklődés központjába került. Az Atlanti-óceán mindkét oldalán tiltakozó gyűléseket és 
tüntetéseket tartottak. Számos európai városban az ő nevére kereszteltek újra utcákat, 
emlékének pedig szobrokat állítottak. A legfontosabb azonban az volt, hogy a példája 
nyomán fellángoló, a libertariánus oktatást célul kitűző mozgalom gyorsan terjedt az egész 
világon.

Ki volt hát Ferrer? Miért lett nemzetközi mártír? Anarchista volt-e vagy sem? Társadalmi 
lázadásra tanított-e iskolája? Részese volt-e a király meggyilkolására szőtt összeesküvés
nek? Hetven év múltán neve máig vita tárgya. Továbbra sem könnyű elválasztani a tényeket 
a fantázia szüleményeitől, az igazságot a hazugságoktól és félhazugságoktól. Mégis eleget 
tudunk Ferrerről és munkásságáról ahhoz, hogy megértsük, neve miért forrott egybe a 
modern nevelés fogalmával, és -  ebből következően -  a spanyol hatóságoknak miért kellett 
megszabadulniuk tőle.

FRANCISCO FERRER Y GUARDIA

Francisco Ferrer 1859. január 10-én született egy Barcelonához közeli farmon; fiának 
kivégzésekor anyja még ugyanott élt. Noha szülei hithű katolikusok voltak, egyik nagybátyja 
szabadgondolkodó, első munkaadója pedig -  egy gabonakereskedő -  harcos ateista volt. 
A lázadás szelleme, úgy tűnik, Ferrer vérében volt. Független jellemű fiatalemberré nőtt, 
erőszakosan egyházellenes nézetekkel és az összeesküvő kalandok iránti hajlammal. 
1882-ra szabadkőművessé és radikális republikánussá lett, a párizsi száműzetésben élő 
Manuel Ruíz Zorilla* követőjévé. Mint a Barcelona és a francia határ közötti vasútvonalon 
szolgálatot teljesítő kalauznak, Ferrernek módjában állt, hogy Ruíz futárjaként tevékenyked
jen, illetve, hogy politikai menekülteknek a határon való átjuttatásában segítsen. 1885-ben

* Ruíz Zorilla, Manuel (1834-1895): spanyol köztársaságpárti politikus.
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maga is részt vett egy kudarcba fulladt köztársasági felkelésben, és Franciaországban 
kényszerült menedéket keresni.1

A következő tizenhat évet Ferrer és családja Párizsban töltötte. Három leánygyermek 
apjaként spanyoltanítással és megrendelésre történő boreladással kereste kenyerét. Egy
idejűleg fizetés nélküli titkárként szolgált Ruíz mellett, annak 1895-ben bekövetkezett haláláig. 
Különböző radikális ügyekből vette ki részét: szenvedélyesen védelmezte Dreyfust, és 
küldöttként jelen volt all. Internacionálé 1896-os, Londonban megrendezett kongresszusán. 
Párizsi évei alatt megerősödött egész életén át tartó ellenérzése az egyházzal szemben. Mint 
racionalista körök tevékeny tagja, tanított a Nagy Keleti Páholy szabadkőműves iskolájában, 
1897-ben pedig ott volt a Prágában sorra kerülő Nemzetközi Szabadgondolkodó Kongresz- 
szuson.2

E tevékenységei során Ferrer sok emberrel került kapcsolatba, és új eszmék hatásának 
volt kitéve. „Tanult, elmélyedt és fejlődött” -  ahogy Emma Goldman megjegyezte.3 Ruíz 
halála következtében függetlenné válva, a radikális republikanizmustól a szélsőbaloldalhoz 
pártolt. Az anarchista irodalom tanulmányozása, illetve az anarchista klubok gyakori látoga
tása olyan kiemelkedő francia anarchistákkal hozta ismeretségbe, mint Louise Michel* ** ***, 
Elisée Reclus és Sebastian Faure, valamint Charles Malato és Jean Grave, akikkel szoros 
barátságot kötött. Kapcsolatban állt száműzetésben élő spanyol anarchistákkal is, minde
nekelőtt AnselmoLorenzóvaf" ésFernandoTarridadel Mármollal. Személyes tulajdonságaik 
hatása alatt és eszméik vonzásában kezdte magát elvtársuknak tekinteni. Az 1890-es évek 
végére kialakította „az egyén intézményes korlátoktól mentes szuverinitásán" alapuló filozó
fiáját.4

Ferrer mint tanár, különleges érdeklődést tanúsított az oktatás iránt, mely kérdés mind 
anarchista, mind racionalista körökben heves vita tárgyát képezte. 1900-ban Jean Grave, a 
Les Temps Nouveaux szerkesztője közzétett egy széles körben olvasott kiadványt, amelyben 
szembeállította egymással a „burzsoá” és a „libertariánus” oktatást.5 Ehhez hasonló művek 
egész áradata jelent meg nyomtatásban. Ferrer kielégíthetetlen étvágyat mutatott az effajta 
irodalom iránt. Képzeletét ezen felül rabul ejtette Paul Robin"' cempuis-i iskolája, amely saját 
Esarela Modernájának modelljévé vált.

Robint, a libertariánus oktatás mozgalmának egyik fő úttörőjét 1890 decemberében 
nevezték ki a Párizshoz közeli Cempuis-ben működő Prévost Árvaház igazgatójává. Tizen
négy éven át töltötte be ezt a feladatkört, és ez idő alatt lefektette egy fiúkat és lányokat 
egyaránt szolgáló „integrális" oktatás alapjait, melynek célja a tanulók szellemi és fizikai 
képességeinek kényszerítéstől mentes légkörben való fejlesztése volt. „Hitt abban’’ -  mond

*  M iche l, Louise (1830-1905): francia anarchista tanítónő, költő. Részt vett a Párizsi Kommün 
barikádharcaiban. Uj-Kaledóniába száműzték; 1880-ban tért haza. 1890-től Angliában élt, irodalmi 
tevékenységet folytatott.

* * Lorenzo, Anselmo (1841-1914): spanyol anarchoszindikalista nyomdász, az I. Internacionálé 
spanyol szekciójának egyik alapítója. Proudhon követőjeként fellépett a munkáspárt megalakítása 
ellen és a szabad termelői társaságok mellett.

* * * R obin, Paul (1837-1912): franciatanár, intézetigazgató, a Nemzetközi Munkásszövetség 
Főtanácsának tagja. Az „integrális oktatás” híve, mely szerint a közösségi életben kell kifejleszteni a 
gyermekek testi, szellemi és erkölcsi képességeit, hogy kialakuljon bennük a szolidaritás érzése és a 
kölcsönös segítség törekvése. Nézeteit 1880-94-ig a cempuis-i árvaház igazgatójaként alkalmazta, ám 
ateizmusa és internacionalizmusa miatt eltávolították.
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ta róla a Cempuis-be elzarándokló Emma Goldman „hogy bármekkora szerepet játsszon 
is az öröklődés, vannak egyéb, hasonlóan jelentős, ha nem jelentősebb tényezők, amelyek 
képesek megszüntetni vagy a minimálisra csökkenteni az úgynevezett első okot. Megfelelő 
gazdasági és társadalmi környezet, a természet levegője és szabadsága, egészséges 
testmozgás, szeretet és megértés, és mindenekfölött a gyermek szükségleteinek mély 
átérzése -  mindezek el fogják tüntetni az öntudatlan gyermekiségre sütött kegyetlen, 
igazságtalan és bűnös bélyeget.”6 Szokásostól eltérő nevelési módszerei, illetve más, 
radikális tevékenységei miatt (egyik franciaországi úttörője volt a születésszabályozás 
bevezetését célzó mozgalomnak is) Robin a konzervatív kritikusok -  világiak és egyháziak 
egyaránt -  céltáblájává vált. Végül is, 1894-ben elmozdították pozíciójából. Az ok, miként 
Benjamin Tucker fanyar hangnemben írta, az volt, hogy „nem volt hajlandó azt tanítani az 
árváknak, hogy Franciaország nagyobb, mint a világ, vagy hogy Isten nagyobb, mint az 
ember’’.7

Robin azonban maradandó példát nyújtott. A cempuis-beli iskola távozása után is folytatta 
működését; 1897-ben pedig két tanítánya, Manuel Gedalvés és Emile Janvion megalakítot
ták a „Liga a Libertariánus Oktatásért” elnevezésű szervezetet, amely egy, a robini kísérlet 
irányvonalát követő párizsi iskola beindítását tűzte ki célul. A Libertariánus Iskola, ahogyan 
nevezni szándékozták, és amelyet olyan kiváló szellemek támogattak, mint Jean Grave, 
Louise Michel és Elisée Reclus, valamint Kropotkin és Tolsztoj, egy aktív, a szabadban folyó 
oktatást kívánt nyújtani, szemben az elsősorban könyvekből történő tanítással. A Liga 
Szabadság az oktatás révén című kiadványa szerint „a tudományokat és az irodalmat 
egyidejűleg, gyakorlati szemléltetéssel fogják tanítani, akár még az olvasás elsajátítása előtt. 
A gyerekek szemtől szembe kerülnek majd a Természettel, és evégből kirándulásokat 
tesznek a szabadba és az állatkertekbe.’’8

Tolsztoj személyes segítségét ajánlotta fel a tervhez. „Iskolában, tanítással kezdtem 
társadalmi tevékenységemet -  írta a Les Temps Nouveaux-mk -, „és most, negyven évvel 
később még erősebb az a meggyőződésem, hogy csakis a képzés, a szabad képzés révén 
szabadulhatunk meg valaha is a dolgok jelenlegi, szörnyű rendszerétől és helyettesíthetjük 
azt egy racionális szerveződéssel.”9 Anyagi források hiányában azonban az iskola nem 
nyílhatott meg. Csak egy nyári iskolát hozhattak létre, amely mindössze egy évszakon át 
működött.

Noha Ferrer kétségkívül sohasem látogatott Cempuis-be, tudjuk, hogy találkozott és 
levelezésben állott Paul Robinnal, és hogy annak eszméi nagy hatást tettek rá. Aktív tagja 
lett ezenfelül a Robin alapította Emberi Megújulás Ligájának.

Az új évszázad kezdetén Ferrer álmodozni kezdett egy olyan, a cempuis-belihez hasonló 
libertariánus iskola alapításáról Spanyolországban, amelyben az oktatás racionális elveken 
nyugodna, és amelyben mindkét nemű gyermekek szabadságban és harmóniában tanul
hatnának. „Szándékomban áll -  írta barátjának, Jósé Pratnak -  egy olyan, egyenjogúságra 
épülő iskola létrehozása, amelynek az lesz a célja, hogy száműzzön az elméből mindent, 
ami az embereket elválasztja, a tulajdon, a haza és a család téves eszméit, hogy ezáltal 
megteremtse a szabadságot és jólétet, amelyre mindenki vágyik és amelyet senki nem ért 
meg teljesen.”10

Ferrer álma hamarosan valósággá vált. 1900 márciusában ugyanis hatalmas összegű 
pénzt -  közel egymilliófrankot -  örökölt Ernestine Meuniétől, egy középkorú francia hölgytől, 
akinek annak idején spanyolórákat adott. Meunié konvencionális világnézetű nő volt egé
szen addig, mígnem Ferrernek, a nagy meggyőzőerővel bíró tanárnak sikerült őt saját
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nézetének hívévé tennie, olyannyira, hogy halálakor a hölgy vagyonának felét hagyta rá. A 
váratlanul jött örökség lehetővé tette Ferrer számára, hogy visszatérjen Spanyolországba és 
Barcelonában megalapítsa a Modern Iskolát.

SZABADSÁG AZ OKTATÁSBAN

Ferrer 1901 -ben, tizenhat évi franciaországi száműzetés után tért vissza Bercelonába. Széles 
körű nyugtalanság időszaka volt ez, olyan pillanat, melyben -  az Egyesült Államokkal 
folytatott háborúban elszenvedett vereség, illetve a spanyol birodalom még megmaradt 
területeinek csaknem teljes elvesztése következtében -  nagyszámú értelmiségi vitatta és 
kritizálta a spanyolországi állapotokat. Az oktatás a leginkább elhanyagolt területek közé 
tartozott. A társadalom minden eleme érezte az oktatási reform égető szükségességét. 
Spanyolország népességének kétharmada nem tudott írni-olvasni. Az ország negyvenöt- 
ezer városából csak tizenötezerben működött nyilvános iskola; és a legtöbb iskola, lett 
légyen az akár világi, akár egyházi, alig-alig felelt meg céljának felszereltségének és a tanárok 
képesítésének tekintetében. A tanárokat megeskették a katolikus dogma fenntartására, és 
a községi papok és kerületi felügyelők ellenőrzése alatt állottak.11

Az 1890-es évek Spanyolországban az oktatás, az ipar és a kormányzás régi rendje ellen 
támadó hullám emelkedését hozták. Az ország különböző pontjain fellángolt a világi oktatás 
megteremtéséért folyó spontán mozgalom, melyben radikálisok és liberálisok a tudomány, 
történelem és szociológia új eszméinek a tananyagba való beépítésére tettek erőfeszítése
ket. Az 1898-as vereség után a nemzeti megújhodás vágya új közönséget teremtett ezen 
reformerek számára, és kiélesedtek a viták az írástudatlan tömegek legcélszerűbb oktatá
sának kérdésében.

Ferrer aktív résztvevője vált ezen vitáknak. Az egyházzal, illetve annak az oktatás fölötti 
uralmával szemben érzett mélységes gyűlöletéből kiindulva egy olyan racionális iskolát 
követelt, amelyben a diákok nem a katolikus dogmák fojtogató szorításában, hanem 
szabadon, kötelezettség nélkül szervezhették meg saját tanulmányaikat. Ferrer, mint láttuk, 
azon európai nevelők egyik örököse volt, akik a dolgozó rétegek analfabetizmusának 
megszüntetését és felvilágosodását tűzték ki célul. Spanyolországban a racionalista oktatás 
hagyománya egyrészt a XIX. század negyvenes-ötvenes éveiben megjelenő republikánus 
és fourier-ista iskolákig, másrészt pedig a hetvenes és nyolcvanas években létrehozott 
nagyszámú anarchista és szekularista iskoláig vezethető vissza, melyek valójában egytől 
egyig kisegítő megoldásként, a kormányoppozíció akarata ellenére szerveződtek. Noha az 
első lehetett, aki vállalkozását „Modern Iskoládnak (Escuela Moderna) nevezte, Ferrer 
nemcsak Paul Robin, hanem Elias Púig katalóniai és Jósé Sanchez andalúziai iskoláinak 
nyomdokait is követte, amelyek már korábban reagáltak a spanyol munkások független 
világi iskolák iránti igényére.12
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Ami pedagógiai elméleteit illeti, Ferrer nagymértékben támaszkodott mind az előfutárok
ra, mind a kortársakra Rousseau-tól, Pestalozzitól* ** *** és Fröbeltől”  Kropotkinig, Tolsztojig és 
Robinig. Közvetlenül kapcsolódott azon nevelési hagyományhoz, amely, a XVIII. század 
racionalizmusában és a XIX. század romanticizmusában gyökerezve, magában foglalt 
bizonyos hangsúlyáthelyeződést az oktatásról a tanulás folyamatára, a magolásra és 
memoralizálásra épülő tanításról a példa és tapasztalás általi tanításra, s a képzésről mint 
az életre való előkészítésről a képzésre mint magára az életre. A „szabadság az oktatásban” 
jelszavával ez a hagyomány meg kívánta szüntetni a konvencionális tanterem formalitását 
és fegyelmét, a korlátokat és rendszabályokat, amelyek elfojtják az egyén fejlődését, és az 
oktatást elválasztják a játéktól. Egyaránt szándékozta fejleszteni a szellemet és a testet, a 
készségeket és a tudást csakúgy, mint a műveltséget. Elítélve a dogmákat és babonákat, a 
hangsúlyt a józan észre, megfigyelésre és tudományosságra, illetve a függetlenségre, 
autonómiára és önbizalomra helyezte. A kényszer- és tekintélyelvűség ellenében a gyermek 
méltóságát és jogait hangoztatta, szeretetre, melegségre és gyengédségre ösztönzött a 
behódoltatással és parancsolgatással szemben. Szótárának kulcsszavai közé a „szabad
ság”, „spontaneitás”, „kreativitás”, „egyéniség" és „önmegvalósítás” fogalmai tartoztak.

A libertariánus oktatás hirdetői a hagyományos iskolát egy „szabad” iskolával kívánták 
felváltani -  egy vallási, politikai uralomtól, a hatalom bármilyen formájától szabaddá tett 
iskolával. Ferrer és elődei számára az egyház jelentette a nép felvilágosításának legnagyobb 
akadályát. Úgy tartották, hogy a gyermekeknek szabadgondolkodó és nem vallásos légkör
ben, „racionális” képzésben kell részesülniük. Miként Bakunyin kijelentette, az oktatásnak 
„nem a hiten, hanem teljes mértékben az értelem tudományos fejlesztésén kell alapulnia; 
nem a jámborságon és engedelmességen, hanem a személyes méltóság és függetlenség 
fejlesztésén; a feltétlen igazság és igazságosság kultuszán; és mindenekfölött a humanitás 
iránti tiszteleten, melynek mindenhonnan ki kell szorítania az istenimádatot” . Az iskoláknak, 
teszi hozzá Bakunyin, meg kell szabadulniuk „az örökös és abszolút szolgaságba döntő 
Isten e fikciójától”13. Harcos ateistaként Ferrer hasonlóképpen gondolkodott. A képzésnek, 
írta, vallásellenesnek kell lennie, mivel „a tudomány bebizonyította, hogy a teremtéstörténet 
csupán mítosz és isteni legenda”. Ferrer célja Emma Goldman szavaival élve az volt, hogy 
„megszabadítsa a gyerekeket a babonaságtól és bigottságtól, a dogmák és a tekintélyelv 
sötétségétől”14 Ferrer azonban az állami oktatást éppoly ártalmasnak látta, mint az egyházit. 
Hiszen az állam és az egyház egyformán igyekeztek távol tartani az új eszméket, amelyek 
aláaknázhatták a fennálló rendet. „Az uralmon lévők mindig is vigyáztak arra, hogy kezükben 
tartsák az emberek tanítását” -jelentette ki. „Mindenki másnál jobban tudják, hogy hatalmuk 
csaknem teljesen az iskolára épül, és ezért ragaszkodnak monopóliumuk megtartásához.”15

Ferrer ezen kijelentéseiben a William Godwin utáni idők szabadgondolkodóinak nézetei 
visszhangoznak. Godwin Vizsgálódás a politikai igazságosság körében című, 1793-ban írott 
művét tekintik az állam elleni első, modern értelemben vett anarchista támadásnak."*

*  Pestalozzi, Johann Heinrich (1746-1827): humanista, demokratikus szemléletű svájci 
pedagógus; a munka és az oktatás összekapcsolásának híve.

**F rö b e l, Friedrich Wilhelm August (1782-1852): német pedagógus, Pestalozzi követője. A játék 
és az alkotóképesség kialakításának összefüggését hangsúlyozta, elsősorban az óvodáskorban. 
Főműve: Em bernevelés. Budapest, 1928.

* * *A  mű részletét I. kötetünk 7-29. oldalán.
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Felfogása szerint a hatalom által irányított oktatás a politikai ellenőrzés eszközévé vált azáltal, 
hogy akadályozza „a tudomány és felvilágosodás haladását” , mialatt igyekszik „minden 
elmét egy modell szerint formálni”. A nyilvános iskolákat olyan fegyvernek látta, melyet az 
állam sokkal inkább arra használ, hogy polgárainak akaratát és jellemét alakítsa, illetve hogy 
a gyermekeket formálhatóvá és engedelmessé tegye, mintsem arra, hogy ösztönözze a 
független ítéletalkotást és a hatalommal szembeni kritikai magatartást. „Alaptermészeténél 
fogva az államhatalom szembeszegül az egyéni értelem fejlődésével -  írta. -  Mielőtt egy ilyen 
hatalmas gépezetet egy ilyen kétséges ügynök irányítása alá helyezünk, illik alaposan 
megfontolnunk, mit is cselekszünk valójában. Az államhatalom nem fogja elmulasztani, hogy 
azt saját erejének növelésére és intézményeinek fenntartására fordítsa.”16

Godwinhoz hasonlóan, az iskola Ferrer számára sem volt más, mint „az uralkodás egy 
eszköze a hatalmon lévő osztály kezében”. Az állam lojális polgárok kitermelésére használta 
az iskolákat; az egyház arra, hogy hívő közösségi tagok, a gyárosok pedig, hogy engedel
mes munkások álljanak rendelkezésükre. Aki az oktatás ügyében felelősek, „sohasem az 
egyén felemelését, hanem szolgaságba döntését akarták". Ferrer hitt abban, hogy az 
emberek felszabadítása nem valósítható meg addig, amíg tudatlanságban tartják őket. A 
központi probléma tehát az volt, hogy megtörjék az egyház és az állam oktatás fölötti 
egyeduralmát, és egy olyan iskolarendszert hozzanak működésbe, amelyben „a gyerekek 
szabadon, mindenféle dogmatikus védnökségnek való alávetettségtől mentesen fognak 
fejlődni” . Amire szükség van, hangoztatta, az „olyan iskolák létrehozása, melyekben, ameny 
nyíre csak lehetséges, a szabadság szelleme fog uralkodni, ami, úgy érezzük, át fogja hatni 
a jövő egész oktatását”.17

A „szabadság az oktatásban” egyaránt jelentette a tanár, illetve az egyház és az állam 
hatalmától való szabadságot. A fennálló rendszerben, érvelt Ferrer, a tanár csupán az 
uralkodó osztályok ügynöke, akinek az a feladata, hogy megtanítson „a bennünket irányító 
társadalmi dogmák szerint engedelmeskedni, hinni és gondolkodni". Akár a katona vagy a 
rendőr, „a tanár mindig is előírt, kényszerített és erőszakot használt; az igazi tanár azonban 
az az ember, aki nem kényszeríti a gyerekekre a saját gondolatait és akaratát, hanem 
alkalmazkodik azok egyéni képességeihez”.18

A Godwinhoz és Bakunyinhoz hasonló gondolkodók szerint az oktatás csak libertariánus 
környezetben virágozhat.19 Élesen szembeszállva a kaszárnyaszellemű hagyomány mód
szerével, amely a leckének a kikérdezés és büntetés kombinációja általi besulykolására 
épült, a képzést inkább spontán folyamatnak tekintették, semmint olyan valaminek, amit rá 
kell erőszakolni a gyermekre. A gépies elsajátítás, a memorizálás és a begyakorlás -  a 
konvencionális oktatás e legfontosabb alkotóelemei -  elpusztítják a képzelőerőt és gátolják 
a gyerekek természetes fejlődését. Az akkori rendszer, amelyben elnyomták az eredetiséget 
és egyéniséget, ahol a középszerűséget és megalkuvást jutalmazták, ahol a gyerekeknek 
azt tanították, mit higgyenek, és nem azt, hogyan gondolkodjanak -  egy ilyen rendszer még 
a legrugalmasabb diákban is elapaszthatta a kreativitás és kezdeményezőkészség minden 
forrását.

Az igazi tanár feladata következésképp az, hogy ösztönözze az önképzést, hogy engedje 
a gyerekeket a maguk útján fejlődni, nem pedig az, hogy egy előre meghatározott oktatási 
programot kényszerítsen rájuk. Nem szabad agyonnyomnia a diákokat a formális képzés 
súlyával. A hangsúlynak sokkal inkább a rögtönzésre és kísérletezésre kell helyeződnie. A 
merev programokat, a tanterveket és az órarendeket száműzni kell a tantermek falai közül, 
és az oktatásnak oly módon kell folynia, hogy a lehető legkisebb beavatkozást jelentse a
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diák szabadságába. Hiszen ha a gyermeket nem kényszerítik a tanulásra, akkor saját 
kíváncsisága fogja az őt érdeklő tárgyak felé fordítani, miáltal képzése természetesebb és 
kellemesebb, tartósabb és értelmesebb lesz.

Ez volt tehát Ferrer és elődei hitvallása. Mindez radikális szakítást jelentett a régi formulá
val, amely gépiesen, a szigorú fegyelem légkörében megtanult tényeknek az emlékezetbe 
való besulykolását írta elő. Elméletük elemei azonban a késő XVIII. századig vezethetők 
vissza. John Locke* már 1693-ban támadta „az oktatás ortodox módszereit", melyeket mint 
„a gyermekek emlékezetének szabályokkal és elvekkel történő megterhelését” jellemzett. 
Locke szerint a tanár igazi feladata az, hogy „kedvet és hajlamot ébresszen a gyermekekben 
a megtanulásra ajánlott dolgok iránt, melyek le fogják kötni szorgalmukat és buzgalmukat". 
Amennyire csak lehetséges, javasolta, a diákoknak meg kell kapniuk azt a szabadságot, 
hogy saját képességeiket fejleszthessék, és hogy a saját maguk által kiválasztott területeken 
dolgozhassanak.20

Híres regényében, az 1762-ben megjelent Émile-ben, Rousseau egy hasonló képzési 
módszert fejtett ki, amely lehetővé tenné, hogy a diákok saját hajlamaikat kövessék. Godwin 
volt azonban az, aki minden korábbi gondolkodót túlszárnyalva szabadította ki a gyermeket 
a hatalom béklyójából, és helyezte őt a tanulási folyamat középpontjába. Godwin határozot
tan elutasította a kényszer eszközeit alkalmazó oktatás gondolatát. „Az ember olyan teremt
mény, aki szeret önmaga cselekedni, és az ilyen cselekedetében mérhetetlenül több szilárd 
egészség és erély található, mint az olyanokban, melyekre egy az övétől idegen akarat 
kényszeríti" -  írta a A Vizsgálódás ban,21 korának a képzéssel foglalkozó, talán leghaladóbb 
értekezésében. Ahelyett tehát, hogy olyan dolgok megtanulására kényszerítené a gyerme
ket, melyeket az nem hajlandó vagy nem képes megérteni, a tanárnak meg kell próbálnia 
segítve, bátorítva és a lehető legnagyobb cselekvési függetlenséget biztosítva a gyermek 
érdeklődését megnyernie. „Minden emberformájú teremtménytől -  állította -  csakis akkor 
várható el, hogy bármely dolgot megtanuljon, ha ő maga óhajtja azt, és ha valamilyen 
elképzeléssel bír annak hasznossága és értéke felől.”22

Godwin és Rousseau gondolatait a XIX. században egy egész sor, azonos nézeteket 
osztó híres és ismeretlen gondolkodó vette át, illetve fejlesztette tovább. Pestalozzi és Fröbel, 
Fourier és Owen, Proudhon és Stirner, Bakunyin és Spencer, Kropotkin és Tolsztoj -  mind 
azt vallották, hogy a hagyományos oktatás gátolja a gyermek spontán fejlődését, akadá
lyozza gyarapodását és elaljasítja jellemét. Valamennyien egyetértettek abban, hogy a 
szabadság kell az oktatás alapköve legyen; hogy a képzés az önfejlesztés folyamata, amely 
inkább kibontakozás mint befogadás, egy olyan eszköz, mely a pártatlan gyermeki szellemet 
táplálni, nem pedig formálni és elnyomni hivatott. Azt tartották, hogy a diákoknak maguknak 
kell eldönteniük, mit és hogyan tanulnak; hogy a tanár feladata nem más, mint szabad teret 
engedni számukra, erősíteni önbizalmukat és függetlenségüket. írásaik egyik kedvelt meta
forája volt az egyedül a természet táplálta, növekvő, kifejlődő és virágba boruló fa vagy virág 
képe.

Fröbel, az óvodai rendszer neves megalapítója, óvott attól, hogy a gyermeket egy darab, 
mások által kívánt formába önthető viaszként kezeljék. Az ember nevelése című művében 
olyan tanítási módszerért szállt síkra amely „nem irányításra és beavatkozásra épül” , hanem 
„az örök törvénnyel összhangban minden emberi lényt belülről jövő, öntevékeny és szabad

*  L o cke , John (1632-1704): angol filozófus, a materialista szenzualizmus kidolgozója.
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fejlődésre késztet” .23 A hasonló beállítottságú Fourier a gyermek személyiségének minden 
vonatkozásában teljes és szabad kifejlődését szorgalmazta, az „abszolút szabadságot” 
nélkülözhetetlennek tartva az egyéni gyarapodás és boldogság szempontjából.24 Stirner 
pedig, az individualizmus német apostola, akinek Az egyetlen és tulajdona című művét 
minden idők legforradalmibb könyvének nevezték, „szabadságot hozó, nem pedig behó- 
doláshoz vezető oktatást” követelt. Véleménye szerint az, hogy a tanár tények vagy meg
győződések átadójaként szerepel, egyfajta úr-szolga viszonyt teremtett, melyben „a szabad
ságot nem engedik szóhoz jutni”. Az oktatás célja, hangoztatta, nem „hasznos polgárok”, 
hanem autonómiával, függetlenséggel és önállósággal rendelkező „szabad emberek” kiter
melése.25

Proudhon, Bakunyin és Kropotkin hasonló szellemben ostorozták a hagyományos neve
lés terméketlenségét, amely, Kropotkin szavaival élve „felszínességhez, a dolgok papagáj
szerű ismételgetéséhez, szolgalelkűséghez és az elme eltompulásához” vezet.26 Tolsztoj 
iskolája Jasznaja Poijanában egy alternatív rendszert nyújtott. Tolsztoj itt megpróbálta a 
gyakorlatba átültetni a korábbi libertariánus teoretikusok által hirdetett módszereket. Mikor 
1861-es nyugat-európai útja során iskolákat látogatott meg, nem látott mást, mint „merev 
fegyelmet, a kezdeményezőkészség teljes hiányát, állandó csendet és engedelmességet 
követelő tanárokat, akik nem engedték a diákoknak, hogy azok kritizáljanak". Tolsztoj 
elutasította ezt a „kényszerítő szerkezetet” ; a tanulást olyan kreatív és felszabadító folyamat
nak látta, amely a páratlan gyermeki szellem gyarapítására hivatott, nem pedig arra, hogy a 
tanár előzetes nézeteinek megfelelő formába öntse azt. Úgy vélte, a tanár szerepe nem az, 
hogy bevéssen és beneveljen, hanem hogy sugalmazzon és bátorítson, hogy figyeljen és 
helyesbítsen. Pestalozzihoz és Fröbelhez, Godwinhoz és Stirnerhez hasonlóan, a diákokat 
ő is az önálló gondolkodásra és cselekvésre kívánta ösztönözni. Egyfajta „öntudatlan 
tanulást” szorgalmazott, egy olyan természetes folyamatot, melyben a gyermek nincs is 
tudatában annak, hogy tanítják. Az oktatást szerinte minden vonatkozásban a diák felsza
badulásának szolgálatába kell állítani. „El kell érnünk, hogy a tanításnak csupán egyetlen 
ismérve legyen: aszabadság!” -  írta Jasznaja Poljana című pedagógiai szemléjében. Hiszen 
az oktatás egyetlen és teljes célja a „gyermek szabadsága”.27

A libertariánusok a nevelés talán első olyan teoretikusai voltak, akik védték a gyermekek 
jogait: alapvetően afelnőttekkel egyenlőnek tekintették őket, olyan embereknek, akik éppúgy 
igénylik a szabadságot és méltóságot. „A gyermek -  írta Bakunyin 1866-ban -  nem tekinthető 
sem szülei, sem a társadalom tulajdonának. Saját maga ura és jövőbeli szabadságának 
megteremtője.” Következésképpen, a gyermeket nem szabad lenézni mint alacsonyabb 
rendű lényeket, hanem tisztelettel kell kezelni őket -  nem mint „teremtményeket”, hanem 
mint „teremtőket”, ahogyan Stirner fogalmazta.28

Ez a magatartás az emberi természet alapvető jóságába vetett és minden libertariánus 
gondolkodó által osztott hitből fakadt. Az eredendő bűn tanát elutasítva azt hangoztatták, 
hogy a gyermek ártatlan a születés pillanatában, és hogy a rossz romlott környezetben, az 
elnyomó intézményekben gyökerezik. „Világrajöttünkkor sem erényt, sem bűnt nem hozunk 
magunkkal -  írta Godwin -, tehát a gyermekben lakozó rossz mindig tanult dolog.” Az e 
tételből kiinduló libertariánus oktatás így döntő jelentőségűvé vált. Hiszen ha a gyermek 
jellemét a környezet alakítja, akkor nem utolsósorban az iskolának kell olyan feltételeket 
biztosítania számára, melyek között nemesebb tulajdonságai bontakozhatnak ki. Más sza
vakkal: az oktatásnak szeretetre és szabadságra, nem pedig zsarnokságra és félelemre kell 
épülnie. „Nincs a világon annál szánalmasabb -  mondta Godwin -, mint amilyen a minden
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pillantástól megrémülő, a tanár szeszélyeit szorongó bizonytalansággal figyelő gyermek."29 
Összhangban e filozófiával, a libertariánus iskolákban türelmet és jóindulatot tanúsítottak a 
diákokkal szemben. Előtérbe helyezték az önfegyelmet, a tanárok figyelmét pedig felhívták 
arra, hogy legyenek kedvesek és figyelmesek, hogy mondjanak le -  miként Godwin írta -  „a 
kemény hangnemről és a parancsoló modorról". Ugyanezen az alapon törölték el a jutalma
zást és a büntetést, az önkényes szabályokat, és szüntették meg az osztályzás és vizsgáz
tatás rendszerét, amely alakoskodáshoz és képmutatáshoz vezethet vagy irigységérzetet 
kelthet a diákok között. A gyerekeknek, vélték, félelmek nélkül, a versengés és rivalizálás 
nyomásától mentesen kell tanulniuk. New Harmonyban* például átvették Pestalozzi azon 
nézetét, mely szerint „a tanár és diák közti érintkezést, az iskolai fegyelmet pedig különös
képpen a szeretetnek kell megalapoznia és ellenőriznie” .30 Jasznaja Poljanában hasonló volt 
a helyzet. A diákok oda ültek, ahova kedvük tartotta -  a padra, az asztalra, az ablakpárkányra 
vagy akár a padlóra - , és teljesen szabadon jöttek-mentek. A megjelenés nem volt kötelező. 
Csak azok jöttek, akik valóban akartak tanulni. A „tanórák” annyi ideig tartottak, amíg a diákok 
érdeklődése bírta, és ha nem volt kedvük dolgozni, senki nem kényszerítette őket. Nem 
kaptak otthon bemagolandó leckéket, sem előre elkészítendő írásbeli feladatokat, nem volt 
bizonyítvány és osztályzat, nem voltak meglepetésszerű feleltetések vagy más vizsgák, 
amelyektől rettegniük kellett volna.

„Meg vagyok győződve arról -  mondta Tolsztoj -, hogy az iskolának nem áll jogában és 
nem is kellene sem jutalmaznia, sem büntetnie; hogy egy iskola irányításának és rendje 
fenntartásának legjobb módja: teljes szabadságot adni a diákoknak, hogy legjobb tudásuk 
szerint tanuljanak és rendezzék vitáikat.”31

A szabad iskolában ezenfelül a zajt a dolgok természetes rendjéhez tartozónak tekintették. 
Minden, a gyermek túláradó impulzusainak korlátozására irányuló kísérlet csak boldogta
lanságot és frusztrációt eredményezhetett. Godwin, aki felismerte, hogy a hangoskodó 
megnyilványulás gyakran puszta energialevezetés, bírálta az olyan tanárokat, akik előnyben 
részesítik „a szolidságot, a tompaságot, az engedelmességet, a saját akarattal és belátással 
nem rendelkező ifjakat". A bizonyos fokú rendetlenséget az iskolában Stirner is elkerülhe
tetlennek látta. Úgy gondolta, hogy a diákoknál tapasztalható makacsság és nehezen 
kezelhetőség csupán „az akarat természetes erejének” kifejeződései, melyek elől a meg
szokotthoz ragaszkodó tanárok „az autoritás kényelmes bástyájába” húzódnak.32

Az ideális iskolában, írta Godwin, „nem maradnak a színen olyan szereplők, mint tanár és 
diák. A fiú, akárcsak a férfi, azért tanul, mert úgy kíván tenni. A saját maga által kidolgozott, 
illetve a másoktól átvéve saját magáévá tett terv szerint halad. Függetlenségre és egyenlő
ségre vall minden." Ha tisztelettel bánik vele, a tanár személyes kapcsolatot alakíthat ki a 
gyerekkel, egy bizalmasságra és kölcsönösségre épülő kapcsolatot, amelyben a tanár 
éppoly sokat tanulhat a diáktól, mint a diák a tanártól. „Az osztályterem kicsiny világában a 
tanárnak és a diáknak nem a zsarnok és a szolga szerepét kell magára vállalnia; a gyermek 
természetes méltósága és őszintesége értékes tényezők, amelyeket nem szabad megron
tani.’’33

Azzal, hogy a tanárt elmozdították fölérendeltségi helyzetéből, hogy sokkal inkább a diák 
óhaját, mintsem a tanár akaratát tették a tanulás fő elemévé, Godwin és követői valóban

* N ew  H arm ony  (Indiana állam, USA): 1824-ben szövetkezeti közösséget szerveztek itt, amely 
hamarosan feloszlott.

358



forradalmi szakítást vittek véghez az oktatási módszer területén. Herbert Read ragadta meg 
ennek lényegét, amikor azt írta, hogy a tanárnak „elsősorban embernek, nem pedig peda
gógusnak; inkább barátnak, mint úrnak vagy úrnőnek; egy végtelenül türelmes társnak” kell 
lennie.34 Ez azonban nem könnyen elsajátítható szerep. Gyakran a tanár személyisége, 
erkölcsi tulajdonságai számítanak a legtöbbet. Ez volt a helyzet Tolsztoj esetében. Egészen 
különleges kapcsolatot alakított ki Jasznaja Poljana-beli iskolájának gyerekeivel, akik Lev 
Nyikolajevicsnek hívták őt, míg ő viszonzásképpen a keresztnevükön szólította őket. Leg
kedvesebb tanítványa, Fegyka, ötven év távlatából visszatekintve így emlékezett gyermek
korának napjaira: „Ott voltam én, a tízéves iskolásfiú és ott volt a fiatal, vidám Lev Nyikola- 
jevics; látom magam, ahogyan lesiklom a meredek dombról, ahogy kergetőzöm Lev 
Nyikolajeviccsel, ahogy hóval borítom be őt, ahogy erdőn-mezőn sétálunk, aztán a teraszon 
beszélgetünk, meséket mondva a varázslókról... Életem e ragyogó, boldog napjainak 
emléke soha nem múlt el, és nem is fog sohasem. A Lev Nyikolajevics iránti szeretet, amely 
akkor égett bennem, ma is lelkemben lobog, és megfényesíti életemet.”35

Ilyen volt az az oktatás, amelyről a libertariánusok álmodtak, és amelyet James Guillaume, 
Bakunyin svájci tanítványa, a következőképpen foglal össze: „Nem lesznek többé olyan, a 
pedagógusok által önkényesen irányított iskolák, melyekben a gyerekek türelmetlenül várják 
a szabadulásuk pillanatát, hogy odakint végre egy kis szabadságot élvezhessenek. Az új 
közösségekben a gyerekek tökéletesen szabadok lesznek. Maguk fogják megszervezni 
játékaikat, beszélgetéseiket, maguk fognak rendszert adni munkájuknak, dönteni vitáikban 
stb. Könnyen hozzá fognak szokni a közösségi élethez, a felelősséghez, a kölcsönös 
bizalom és segítség gondolatához. A tanárt, akit maguk választanak, hogy órákat adjon 
nekik, nem fogják többé zsarnokként gyűlölni, hanem barátjuknak tekintik és örömmel 
figyelnek majd rá."36

A libertariánus képzés teoretikusai számára az egyéniség -  ellentétben az alkalmazko
dással és azonosulással -  pozitív jellemvonást jelentett. Godwin és követői úgy gondolták, 
a gyerekek túlságosan is különböznek ahhoz, hogy előre elkészített formákba szorítsák őket. 
A különbözőséget ezenfelül alapvetőnek látták a szabadság evolúciója szempontjából. 
Ebből következően a jó tanárnak segítve kell szolgálnia az egyes diák egyedüálló személyi
ségét és ösztönöznie rejtett képességeinek kibontakozását. „A nevelő számára -  állította 
Pestalozzi -  a gyermek egyénisége szent kell hogy legyen.” Az oktatást, mondta Fröbel, 
hozzá kell igazítani az egyes diákok „természetéhez és szükségleteihez’’.37

Ugyanakkor azonban, a libertariánus oktatás hívei felismerték, hogy a gyermekek sok 
közös vonással rendelkeznek. Piaget’ és Erikson" elméleteit előrevetítve állították azt, hogy 
az egyszerűtől az összetettig a fejlődésnek természetes szintjei vannak, melyeket minden 
gyereknek végig kell járnia, tekintet nélkül az egyéni különbségekre. Mi több, ezeket a 
szinteket nem szabad megbontani vagy megkerülni, máskülönben a gyermek frusztrálttá és 
boldogtalanná válik. Ez annyit jelentett, hogy különböző ismereteket különböző életszaka
szokban kell elsajátítani. Ha követik ezt az elvet -  hangzott az érvelés -, úgy az oktatás 
élvezhető és hatékony lesz.

A fejlődés szintjeinek szempontjából az olvasás kérdése elsődleges fontosságú volt. * **

*  P iaget, Jean (1896- ): svájci gyermekpszichológus és biológus.
* * E rikson , Erik Homburgen (1902- ): dán és német származású amerikai pszichoanalitikus; 

szakterületei a gyermekkor és az erőszaknélküliség problémaköre.
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Mindenáron el akarták kerülni, hogy a gyerekeket túl korán olvasmányokkal terheljék. 
Véleményük-G odw in  kivételével - e  ponton megegyezett. Rousseau-hangoztatván, hogy 
az oktatást a konkrét tapasztalással kell összekötni -  a könyveket a gyerekkor átkának 
tekintette. Osztották ezt a nézetet tanítványai is, akik közül néhányan úgy érveltek, hogy -  
a megértés problémáitól teljes egészében eltekintve -  a fiatal gyermekek szeme nem 
megfelelően fejlett az olvasás jelentette fizikai megerőltetéshez. A könyvekből történő tanítás 
helyett tehát a diákoknak természeti környezetben folyó, aktív oktatásban kell részesülniük 
és saját tevékenységük és megfigyelésük révén tanulniuk. Rousseau Émile-\e, a felszabadult 
diák prototípusa, közvetlen kapcsolatba került a világgal, mikor erdei séták során tanulta a 
földrajzot, mezei munkavégzéssel a mezőgazdaságot és így tovább. Tizenéves koráig nem 
tanították olvasni.

Rousseau nyomdokain járva a XIX. század libertariánusai visszarettentek az élet intellek- 
tualizálódásától, és az oktatás alapjának inkább a tevékenységet, mint a szóbeliséget 
tekintették. Pestalozzi szerint „az első szabály: mindig a dolgok révén, nem pedig a szavakkal 
kell tanítani". A tevékenység és alkalmazás általi tanulással a gyerekek a gyakorlati és a 
konkrét közvetlen tapasztalatából nyernék tudásukat. Miként Kropotkin érvel: „Arra kény
szerítvén gyermekeinket, hogy valós dolgokat pusztán írásbeli ismertetések alapján tanulja
nak ahelyett, hogy ők maguk csinálják ezeket a dolgokat, a legértékesebb idő elpazarlására 
kényszerítjük őket; csírájában pusztítjuk el a független gondolkodást; és nagyon ritkán 
sikerül valódi ismeretet nyújtanunk arról, amit tanítunk.’’38

Mindez nem azt jelenti, hogy az anarchisták és a libertariánusok megvetették volna a 
könyveket. Épp ellenkezőleg, mély tisztelettel viseltettek a nyomtatott szó, az irodalom, a 
történelem és a tudomány iránt. A XIX. század, illetve XX. század számos szabad iskolájában 
foglalkoztak a gyerekek a nyomtatás, valamint a könyvkötés mesterségével, és élvezték a 
jól felszerelt könyvtár örömeit. A kérdés a beütemezésre és az elsődlegességre vonatkozott. 
Milyen korban kell az olvasást tanítani? És milyen mértékben kell kihangsúlyozni az olvasást? 
Amit elutasítottak, az a korai, a túl korai olvastatás volt, amely figyelmen kívül hagyja a fizikai 
késztetéseket. Pestalozzi, Fourier" és Owen”  szerint az olvasás megkezdését a tizedik 
életévre kell halasztani. A hangsúlyt addig olyan tevékenységre kell helyezni, mint a fafara
gás, a rajzolás és a szövés, melyek segítségével szellemi ismeretek és a kézügyesség 
egyaránt elsajátíthatók.

Az olyan „integrális” oktatás gondolata, amely művelné mind a szellemi, mind a fizikai 
készségeket, és fejlesztené a gyermek személyiségének minden oldalát, Fourier-tól látszik 
származni, a francia „utópista” szocialistától, akinek elméletei erősen hatottak az anarchista 
mozgalomra. Fourier-t követve, a francia anarchista Proudhon a fizikai és szellemi képzés 
olyan kombinációja mellett állt ki, melynek elemei egyszerre erősítenék és egészítenék ki 
egymást. „Munka és tanulás -  írta -, amelyeket olyan sokáig és olyan ostoba módon 
különválasztottak, most végre egymás oldalán fognak kibontakozni. Ahelyett, hogy szűk, 
specializált területekre korlátozódna, a szakmai képzés a különbözőfajta munkák sokfélesé
gét fogja magában foglalni, ami egészében véve biztosítani fogja azt, hogy minden diák * **

*  Fourier, Frangois Marie Charles (1772-1837): francia utópista szocialista, a közös termelésre, 
fogyasztásra és lakásra épülő falanszter szorgalmazója.

**O w e n , Robert (1771-1858??): angol utópista szocialista, gyáros, a szövetkezeti mozgalom híve.
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sokoldalú munkássá váljék.” „Ezzel a módszerrel -  állította Proudhon -  egy emberré 
kovácsolódik az ipari munkás, a cselekvés embere és az értelmiségi.”39

Proudhon után ugyanezt a gondolatot átvette számos radikális gondolkodó -  szocialisták 
és anarchisták egyaránt. A töke (1867) első kötetében Marx az „integrális képzést" mint „a 
teljes emberi lények létrehozásának módját” követelte. 1869-ben Bakunyin úgyszintén egy 
„teljes integrális képzésért” szállt síkra, amely mindkét nemű gyermekeket felkészítené „a 
munkával és gondolkodással kitöltött életre, hogy mindannyian egész és integrált egyéni
ségekké váljanak”.40 Paul Robin, akinek Ferrerre tett hatását már említettük, ugyanebben az 
évben publikált egy tanulmányt Az integrális képzésről címmel, kifejtve azokat az elképzelé
seket, melyeket később Cempuis-ben próbált a gyakorlatba ültetni. 1876-ban pedig, Baku
nyin halálának évében, tanítványa, James Guillame írta azt, hogy „a gyermekek képzésének 
integrálttá kell válnia, azaz egyidejűleg kell fejleszteni a fizikai és szellemi képességeket és 
változtatnia a gyermeket egész emberré”.41

Proudhon és Bakunyin hatása alatt az 1871-es Párizsi Kommün vezetői megkísérelték az 
„integrális" oktatás beindítását, hogy megfékezzék a nagyipar és a munkamegosztás 
előretörésének következtében kialakult túlszakosodást. Rövid élete alatt a Kommün számos 
oktatási kísérletet kezdeményezett -  ipari tudományok iskoláit, műhelyiskolákat, iskolákat 
árvák, illetve nők számára minek eredményeképpen, a Kommün oktatási biztosa szerint, 
„megfelelően kirajzolódtak egy egyenlőségre törekvő oktatás fő vonalai ahhoz, hogy az 
eszme terjedni kezdjen"42 És valóban terjedt, átjárta a Nemzetközi Munkásszövetség (a 
híres 1. Internacionálé") sorait. Az Internacionálé spanyol tagozata már 1870-es barcelonai 
kongresszusán elfogadott egy, az „integrális oktatás” (ensenanza integral) vezetését köve
telő határozatot. A gondolat a későbbiekben is visszatérő témaként szerepelt anarchista 
pamfletekben, folyóiratokban és kiáltványokban, az 1872-ben Zaragozában megrendezett 
II. Spanyolországi Munkáskongresszus pedig már egy továbbfejlesztett változata mellett 
foglalt állást.

És ez nem volt minden. 1898-ban Jean Grave Temps Nouveaux-jában jelent meg nyom
tatásban a Nemzetközi Kiáltvány az „Integrális Képzésiről, melyet Tolsztoj, Kropotkin, 
Louise Michel, Charles Malato és maga Grave írtak alá.43 A következő évben Kropotkin 
tovább népszerűsítette a gondolatot Földek, gyárak és műhelyek című híres könyvében, 
amely, mint alcíme hirdette, „mezőgazdasággal kombinált ipart és kétkezi munkával kombi
nált szellemi munkát” követelt. Akárcsak Fourier és Proudhon, Kropotkin is véget kívánt vetni 
a szellemi és kétkezi munka, illetve a földeken és az üzemekben végzett munka egyénre 
szabott elkülönülésének. Lelki szemei előtt egy teljes mértékben „integrált" társadalom képe 
jelent meg, „amelyben minden egyén egyaránt végez fizikai és szellemi munkát; amelyben 
minden egészséges emberi lény munkás, és amelyben minden munkás egyaránt dolgozik 
a földeken és az ipari műhelyben". Hogyan lehetett ezt megvalósítani? A megoldás -  írta 
Kropotkin Ferrernek -  az „integrális képzésben” rejlik, „azaz egy olyan oktatásban, amely a 
kéznek a fán, kövön és fémen való gyakoroltatása révén az értelemhez szól, és fejleszti azt". 
Ily módon, állította Kropotkin, el fogjuk érni ‘„a szellemi és fizikai munka Fourier és az 
Internacionálé által meghirdetett egybeolvadását”.44

A libertariánusok tehát nagyra értékelték a képzés szerepét -  ugyanakkor azonban mély *

*  N em zetközi M unkásszövetség, I. In te rnac ioná lé  (1846-76): szocialista munkásmozgalom 
nemzetközi szervezete; fennállását végigkísérte az államszocialisták és az anarchisták harca.
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gyanakvással szemlélték a filozófiai és szociológiai rendszereket, illetve az ezeket kiagyaló 
értelmiségieket. Különösen Bakunyin támadta a teoretikusokat és rendszerépítőket, akik, 
miközben jogot formáltak a magasabb rendű bölcsesség birtoklására, véleménye szerint 
feláldozták az igazi életet holmi tudálékos elvonatkoztatások oltárán. Úgy tartotta, hogy az 
élet nem redukálható szabályok halmazára, és hogy az ilyen irányú erőfeszítések zsarnok
sághoz fognak vezetni. Néhány anarchista -  köztük Bakunyin is -  egészen addig az érvelésig 
ment, miszerint az értelmiség egy olyan különleges fajta, amely semmiféle közösséget nem 
vállal a kétkezi munkásokkal, hanem megpróbálja őket magasröptű elméletekkel hitegetni, 
azzal a céllal, hogy önmagát juttassa hatalomhoz. A dolgozóknak, figyelmeztettek az 
anarchisták, nem szabad megbízniuk a „hivatásos forradalmárokban", akiket különleges 
tudásuk és képzettségük elszakít a tömegek életétől, és akik a régi igát egy újjal válthatják 
fel, a „szakavatottak” despotikus oligarchiáját hozva az arisztokraták és tőkések helyébe. 
Bakunyin mindenki másnál jobban intett az értelmiségiek „új osztályának” felemelkedésétől, 
mely osztály tudatlanságban tartaná a tömegeket, hogy uralkodhasson felettük.

Bakunyin mindazonáltal nem utasította el a szaktudás minden formáját. „Ha csizmákról 
van szó -  mondta -, a cipész véleményét fogadom el; házak, csatornák vagy vasutak 
esetében az építészét és a mérnökét veszem figyelembe.”45 Ennek ellenére mindenkinek, 
beleértve az építészt és a mérnököt is, éppúgy kell dolgoznia a két kezével, mint az 
értelmével. Mert azok, akik nem veszik ki részüket a fizikai munkából, az ipari és mezőgaz
dasági dolgozók munkájából élő parazitákká válnak. Ez különösképpen igaz az egyházi 
emberek, hivatalnokok, jogászok és a nem termelő ingatlantulajdonosok esetében, akik a 
szegények nyomorúsága révén tartják fenn magukat. Ha másért nem is, az anarchisták ez 
okból mindenképpen támogatták az olyan integrális képzést, amely hangsúlyozza a gyakor
lati ismeretek elsajátítását, és a tevékenységet az elmélet, a mesterségbeli tudást a tudo
mányosság fölé helyezi.

Ez a fajta értelmiségellenesség vörös szálként húzódik végig a libertariánus hagyomá
nyon. Gerard Winstanley, a „digger”-eknek nevezett akkor radikális csoport vezetője, már a 
puritán forradalom idején hangsúlyozta a fizikai munka megosztásának -  mint az igazságos 
társadalom alapjának -  szükségességét. Az ilyen társadalomban, állította, nem lesz hely a 
dologtalanok és élősködők számára. Mindenki saját két kezével fog dolgozni, „és nem 
lesznek majd olyan gyerekek, akiket csak könyvek tanulmányozóivá vagy a tudóskodásnak 
nevezett másik elfoglaltság űzőivé képeznek, miként ez a monarchia uralmában történik. 
Mert az ilyenek tétlenségben töltik idejüket, fortélyokat kiagyalva, hogy munkálkodó testvé
reik uraivá léptessék elő magukat, ami pedig a világ minden bajának forrása.” Fourier szintén 
úgy vélte, hogy a jövő iskoláiban meg kell szűnnie a csak könyvekből oktatott, és bármiféle 
mesterségre vagy szakmára képtelen hivatásos tudósok osztálya kitermelésének: „Nem fog 
kísérlet történni arra, hogy, mint a jelenlegi oktatási módszerek esetében, koravén kis 
tudósokat teremtsenek, értelmiségi iskolakezdőket, akiket hatéves koruktól fogva tudo
mányos finomságokba avatnak be.”46

Sőt mit több, az oktatást, miként Bakunyin hangoztatta, ki kell szakítani a vagyonos 
osztályok monopóliumából és mindenki számára egyformán elérhetővé kell tenni. „Le
het-e teljes a munkások emancipációja -  kérdezte -, amíg a tömegek képzése elmarad 
a polgárságétól, illetve amíg egyáltalán létezhet egy olyan osztály, bármekkora legyen 
is, amely származásánál fogva élvezheti egy színvonalasabb és alaposabb oktatás 
előjogát?" Akárcsak a tő k e -  mondta Bakunyin-, atanulás is meg kell szűnjön a kevesek 
örökrésze lenni; ehelyett minden ember örökrészévé kell válnia. „Mindenkinek dolgoznia
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kell -  állította és mindenkinek képzésben kell részesülnie, hogy ne legyenek se munká
sok, se tudósok, csakis emberek.”47

Végezetül: a libertariánus felfogás szerint a tanulás folyamatos, véget nem érő folyamat, 
amely a bölcsőtől a sírig tart. A libertariánus iskolákban a felnőttoktatás mindig fontos helyet 
foglalt el, a szülők és gyermekek pedig egyaránt aktívan részt vállaltak a napi irányításban. 
Az iskolát valóban modelljeként tekintették annak, ami az emberi kapcsolatok terén kívána
tos. Felépítésében és működésében, a résztvevők egymással szemben tanúsított magatar
tásában ízelítőjét adta a libertariánus jövőnek -  annnak, hogy milyenné válhat az élet, ha 
egyszer megszűnnek a hatalom szabta korlátok. Néhányak számára ez a lázadás eszközét 
is jelentette, a társadalmi alapok -  a tudatlanság, a dogmatizmus és a konvenció béklyóinak 
eltávolítása által történő -  megváltoztatásának eszközét. Központi célja azonban a gyermek 
felszabadítása volt. A többi ebből következhetett.

A BARCELONAI ESCUELA MODERNA

Ha a libertariánus oktatás alapelvei nem is Ferrertől származnak, mindenesetre ő volt az, aki 
meghonosította ezeket Barcelonában, a spanyolországi anarchizmus fő erődjében. Ferrer 
nem volt teoretikus, új eszmék kigondolója és nem volt karizmatikus személyiség sem, noha 
tiszteletben állott mind az anarchista, mind a szabadgondolkodói mozgalmakhoz tartozó 
kollégái előtt. Egyszerű, közvetlen, szerény ember volt, aki soha nem színlelt értelmi 
felsőbbrendűséget, s akinek számára saját megjelenése tökéletesen közömbös volt. Hangja 
nem volt magával ragadó, ő maga egy közepes szónok -  mégis, amikor beszélt, közönsége 
figyelmesen hallgatta, nyilvánvaló őszinteségétől megnyerve. „Ferrer óriási hatást tett rám -  
emlékezett vissza a német anarchista Rudolf Rocker, aki 1909-ben Londonban találkozott 
vele. -  Minden szavából őszinteség áradt. Nem pózolt. Melegség volt körülötte.” Ferrer 
ezenfelül „határozott tehetséggel” rendelkezett a szervezés iránt,48 munkájához pedig mér
hetetlen energiakészlet, és a később nevével fémjelzett oktatási rendszer iránti szenvedélyes 
odaadás párosult. Elsősorban ilyen értelemben számított a libertariánus oktatás úttörőjének, 
és vált annak kiemelkedő, fontos alakjává.

Meunié öröksége lehetővé tette Ferrer számára, hogy biztos anyagi alapokon állva fogjon 
bele oktatási kísérletébe. Miután megfelelő helyiséget talált a Calle de la Cortesen, 1901. 
szeptember 8-án egy harminc diákból álló osztállyal megnyitotta az Escuela Modernét. A 
diákokat, a tizennyolc fiút és tizenkét lányt, három csoportra osztották. Az iskolában műhely 
és laboratórium állt, emellett jól el volt látva térképekkel, táblázatokkal és más oktatási 
segédeszközökkel. A képzés nem volt ingyenes, a tandíj összege azonban az egyes 
családok anyagi körülményeinek megfelelően változott. Mivel Ferrer elgondolása mind a 
munkás-, mind a középosztálybeli szülők számára vonzónak tűnt, az iskola a társadalmi 
helyzet tekintetében éppúgy koedukált volt, mint a diákok nemét illetően. A beiratkozottak 
száma állandóan nőtt; az első év végén még csak hetven fiú és lány tanult az iskolában, 
1904-ben száztizennégyen, 1905-ben már százhuszonhatan voltak. A szám még mindig 
emelkedőben volt, amikor 1906-ban a hatóságok bezáratták az iskolát.49

Fennállásának öt éve során az Escuela Moderna megkísérelte a gyakorlatba ültetni az 
előzőekben vázolt oktatási elveket: a természetes környezetben zajló tevékeny tanulást, a 
fizikai és szellemi képességek egyenlő mértékben való fejlesztését, a gyermek jogainak és 
méltóságának elismerését, a tanár és diák közti viszony kölcsönösségét, a gyermekek és
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szülők részvételét az iskola irányításában. Elődeihez hasonlóan Ferrernek is határozott 
szándéka volt, hogy megszabadítsa a gyermeket azon elértéktelenítő hatástól, melyeket a 
formális tanterem jelent rendre és fegyelemre vonatkozó megkötéseivel, merev és gyakran 
képtelen tanmenetével, behódoltató kényszerével, és az eredetiség, illetve függetlenség 
megtagadásával. „Meg vagyok győződve arról -  jelentette ki - , hogy a kényszer a nem 
ismerésből fakad, és hogy a nevére valóban méltó tanár a gyermek spontán reakciói révén 
fog eredményeket elérni; a gyermek révén, akinek vágyait meg fogja tanulni kiismerni, és 
akinek kibontakozását a beteljesülés minden lehetséges örömét nyújtva fogja megpróbálni 
elősegíteni.’’50

A hagyományos oktatás dogmái ellenében Ferrer egy józan észre, tudományra és 
tapasztalatra alapuló rendszert állított fel: „Csak a puszta igazságot fogom tanítani nekik. 
Egyetlen dogmát sem fogok a fejükbe verni. A valóság egyetlen darabkáját sem fogom 
titokban tartani előttük. Nem arra fogom tanítani őket, hogy mit gondoljanak, hanem hogy 
hogyan gondolkozzanak." „Ezenfelül -  írta -  az oktatás egész értékét a gyermek fizikai, 
értelmi és erkölcsi adottságainak tiszteletben tartása adja. A képzés nem méltó a névre, amíg 
nem szabadul meg mindenféle dogmatizmustól, amíg nem bízza a gyermekre saját erőinek 
irányítását és nem elégszik meg azzal, hogy ezeket megnyilvánulásaikban erősítse.”51 Ferrer 
elvetette azt a módszert, hogy a gyerekeket megfélemlítéssel vagy díjakért, illetve osztály
zatokért folyó versengéssel motiválja. Pszichológiailag károsnak tartotta az egyéni megkü
lönböztetést, mivel ez inkább csaláshoz, mint őszinteséghez vezet a gyerekek között. A 
jutalmazás és büntetés tehát nem volt megengedett az Escuela Modernában. Nem voltak 
vizsgák és osztályzatok sem, melyek „felfuvalkodottá teszik a hízelgő »kitűnő« minősítést 
elérő néhány gyereket, a »jó« címmel ruháznak fel másokat, és megint másokat az alkalmat
lanság vagy sikertelenség tudatával boldogtalanná tesznek." A vizsga, vélte Ferrer, „kínszen
vedést” jelent a diák számára, és semmiképpen sem mozdítja elő képzését.52

Ferrer ezenfelül egyértelmű elsőbbséget biztosított a gyakorlati ismeretek elsajátításának 
az elméleti tudással szemben. A gyermeket „természetes környezetbe” kívánta helyezni, 
ahol élettel teli benyomások helyettesítik „az unalmas és fárasztó könyvolvasást".53 Úgy 
vélte, nem nevezhető igazán képzettnek az, aki tudását másodkézből szerzi. Az Escuela 
Moderna-beli tanórák ennek megfelelően gyakran üzem- vagy laboratóriumlátogatásból 
álltak, melynek során megmutatták és elmagyarázták a dolgokat; máskor múzeumba 
mentek, ahol műalkotásokat láthattak, vagy egy parkba, vagy a hegyekbe, vagy a tengerhez, 
ahol a földrajzi viszonyokat tanulmányozták, növénytani mintapéldányokat gyűjtöttek, illetve 
egyéni megfigyeléseket végeztek.

Röviden Ferrer azt a fajta iskolát teremtette meg, amelyet franciaországi kollégái elgon
doltak; egy olyan iskolát hozott létre, melyben a diákokat nem vetették alá rendszabályoknak, 
hanem megengedték nekik, hogy szabadon jöjjenek-menjenek, és maguk tervezzék és 
szervezzék saját munkájukat. Az Escuela Moderna azonban több volt, mint egy nappali 
iskola gyermekek számára. Ferrer a tanulást véget nem érő folyamatként fogta fel. így hát a 
szülőket nem csupán arra biztatták, hogy közvetlenül kapcsolódjanak bele az iskola irányí
tásába, hanem arra is, hogy vegyenek részt az esti és a vasárnap délutáni előadásokon, 
melyeket neves tudósok tartottak olyan témákról, mint a higiénia, a fiziológia, a földrajz és a 
természettudomány. Ezek a nagyközönség számára nyilvános és sok „tanulni vágyó mun
kás” által látogatott előadások a második tanév során rendszeres esti tanfolyamokká nőtték 
ki magukat. Sikerük arra indította Ferrert, hogy megbeszéléseket folytasson a Barcelonai 
Egyetem professzoraival egy az Escuela Modernához hasonló népfőiskola létrehozásának
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lehetőségéről. A magasabb szintű oktatást, mondta, amely akkoriban „a kevesek előjoga" 
volt, „ingyenes formában ismét ki kell terjeszteni a széles rétegekre, hiszen minden emberi 
lénynek joga van a tudásra, az ismereteknek pedig, melyeket minden korban és országban 
a megfigyelők és a munkások termelnek ki, nem volna szabad egyetlen osztályra korláto
zódniuk’’.54

Harminc évvel korábban Bakunyin olyan felnőttiskolát követelt, ahol „nem lesznek sem diákok, 
sem oktatók; ahova szabadon fognak eljönni az emberek, hogy, ha kedvük tartja, szabad 
oktatásban részesüljenek; ahol ezek a tapasztalatokban gazdag emberek sok mindenre meg 
fogják tanítani professzoraikat, akik pedig az ő hiányzó ismereteiket fogják pótolni”.55 Ferrer 
kétségkívül ismerte ezeket a kitételeket. Még közvetlenebbül befolyásolta azonban őt a francia 
példa, az Universités Populates hálózata, mely a századfordulón nyílt meg Párizsban, elnyerte 
a tudomány minden területén működő tudósok támogatását, akik nagyszámú, többségben 
munkások alkotta hallgatóság előtt tartották előadásaikat. 1902-re az Universités Populaires 
mozgalma kiterjedt egész Franciaországra; egyedül Párizsban negyvenhét ilyen egyetem mű
ködött, további negyvennyolc a külvárosokban és ugyanennyi vidéken.56 Hasonló intézmények 
nyíltak Belgiumban és Olaszországban is, míg Spanyolországban az I. Internacionálé anarchistái 
már az ezernyolcszázhetvenes években alapítottak kulturális központokat a munkások számára, 
és ezt később a szabadgondolkodók és a radikális köztársaságiak folytatták.

A vasárnapi és az esti előadásokon túlmenően azonban Ferrer felnőttegyeteme nem 
valósult meg. Az Escuela Moderna épületében ezzel szemben ténylegesen beindult egy a 
libertariánus tanárok képzését célul kitűző racionalista iskola. Ugyanebben az épületben 
Ferrer egy radikális kiadóvállalatot is alapított, amely a megjelentetett művek állandó árada
tával minden korosztály számára kínált olvasnivalót. Mert noha Ferrer elítélte a kizárólag 
könyvek útján történő tanulást, az olvasást önmegában nem ellenezte; e tényről tanúskodik 
kiadói vállalkozása. Amikor hozzáfogott az Escuela Moderna megszervezéséhez, hiába 
kutatott megfelelő anyagok után -  az iskola megnyitásának idejére még egyetlen kötetet 
sem tudott választani a könyvtár számára. Hogy ezt a hiányosságot orvosolja, munkába 
állított egy modern nyomdai berendezést, fordítói gárdát toborzott, és együttműködésre 
nyert meg néhányat Európa legnevesebb gondolkodói közül, hogy közreműködjenek egy 
olyan tankönyvsorozat elkészítésében, amely felölelné a legújabb tudományos eredménye
ket, de amely egyúttal a kevésbé képzett elme számára is érthető nyelven szólna.

Több mint negyven ilyen tankönyv jelent meg: tömör, piros kötésű kötetek, a számtan és 
nyelvtan alapjaitól, népszerű természet- és társadalomtudományi bevezetéseken át a föld
rajzzal, szociológiával és antropológiával foglalkozó komony értekezésekig. Megtalálhatók 
voltak emellett olyan gyűjtemények is, melyek a vallás mitológiájáról, „a hazafisággal 
összekapcsolt igazságtalanságoktól, a háború borzalmaitól és a hódítás bűnéről” szóló 
írásokat tartalmaztak. A spanyol hatóságok nagyfokú rosszallással szemlélték ezeket a 
többségükben franciából fordított, és véleményük szerint a fennálló kulturális és politikai rend 
aláaknázására irányuló műveket. íme, néhány a címek közül: Nicolas Estévanez: A spanyol 
történelem áttekintése; Clémence Jacquinet: Az egyetemes történelem kézikönyve; Odón 
de Buen: Természetföldrajz; Georges Engerrand: Az emberiség kezdetei; Charles Letour- 
neau: Etnikai pszichológia; Elisée Reclus: Az ember és a Föld (rövidített kiadás); Léon Martin: 
A szegénység oka és orvoslása; Charles Malato: Társadalmi osztályok 57

A gyerekeknek szóló olvasmányok között Jean Grave Novo kalandjai című utópisztikus 
tündérmeséje volt a legnépszerűbb, amelyben az író -  hogy Ferrer leírását idézzük -  „a 
boldogabb jövőt ötletesen és drámaian állítja szembe a jelen rend rút valóságával”.58 A kiadó
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mindezek mellett megjelentetett különböző oktatási anyagokat is, illetve egy haviszemlét 
Boletín de la Escuela Moderna59 címmel, amely az iskola hivatalos orgánumaként szolgált, 
és cikkeket közölt Ferrertől, Kropotkintól, Tolsztojtól, Robintól és más, neves libertariánus 
íróktól.

Ferrer nemcsak oktatási intézménynek tekintette az Escuela Modernét, hanem a propa
ganda és agitáció központjának, a forradalmi tevékenység gyakorlóterének is. Filozófiájának 
alapvezetése volt az a hit, hogy az oktatás feladata nem más, mint az egyén kibontakoztatása 
révén szellemileg, erkölcsileg és fizikailag felkészíteni őt a jövő libertariánus társadalmának 
építésére. Saját szavait idézve: „Nem habozunk kijelenteni, hogy olyan embereket akarunk, 
akik folyamatosan fejlődni fognak; olyan embereket, akik képesek állandóan lerombolni és 
megújítani környezetüket és megújítani önmagukat; olyan embereket, akik mindig hajlanak 
a jobb dolgok felé, akik az új eszmék diadalát állítják, és akik azon fáradoznak, hogy 
másoknak is az övékhez hasonló élet jusson osztályrészül.”60

Más szavakkal, az iskola egyidejűleg volt az önfejlesztés és a társadalmi megújulás 
eszköze. Ferrer hitt abban, hogy a forradalomnak ezen eszköz birtokában diadalmaskodnia 
kell „először az egyének szintjén, és végül az egész társadalomban” .61 Mindaddig pedig a 
fennálló rezsim libertariánus alternatívájaként fog szolnálni; a következő évezred csírájaként, 
a szabadság szigeteként az önkényuralom társadalmában, követendő modellt nyújtva 
mások számára. A szakszervezeteknek megfelelő, a társadalmi átalakulás eszközeként 
működő iskolájával Ferrer voltaképpen a szindikalizmus elveit ültette át az oktatás gyakor
latába. (A Világ Ipari Munkásai ((IWW)) ezt úgy jellemezték volncíj mint „az új társadalom 
építése a régi kagylóhéjában".) Ferrer ezenfelül azt remélte, hogy a racionális oktatás 
nemcsak a spanyol gyerekek, de minden ország gyermekei felszabadításának eszközeként 
fog szolgálni. Arról álmodozott, hogy Spanyolország fog az élen járni, és példáját követni 
fogja az egész világ.

Az Escuela Modernában igyekeztek elérni azt, hogy a diákok azonosuljanak az aktívan 
hirdetett újszerű társadalmi értékekkel. Az „erkölcsi" nevelés csakugyan mindig is célja volt 
a libertariánus pedagógiának, a fizikai és szellemi képzés kiteljesítése érdekében. Ahogy 
Bakunyin írta: „Józan ész, igazság, igazságosság, embertársaink iránti tisztelet, a mások 
méltóságától elválaszthatatlan személyes méltóságérzet, a személyes szabadság és mások 
szabadságának szeretete, a meggyőződés, hogy a munka a jogok alapja és feltétele -  e 
tényezőknek kell minden nyilvános oktatás alapelveinek lenniük... Minden erkölcsi nevelés 
lényege: a gyermekekbe nevelni a humanitás tiszteletét; így fognak jó emberekké válni.”62

Az Escuela Modernában ennek megfelelően arra tanították a gyerekeket, hogy higgyenek 
a szabadságban, az egyenlőségben és a társadalmi igazságosságban. Lelkűk megtelt a 
testvériség és a közös munkálkodás eszményeivel, a leigázottak és elnyomottak iránti 
együttérzéssel. Megtanulták, hgoy a háború bűn az emberiség ellen, hogy a tőkés rendszer 
maga a rossz, hogy a hatalom szolgaságba dönt, hogy az emberi fejlődés nem lehetséges 
szabadság nélkül. „A racionalista oktatás célja az kell legyen -  írta Ferrer -, hogy megmu
tassa a gyermekeknek: a zsarnokság és szolgaság mindaddig létezni fog, míg az egyik 
ember a másiktól függ.’’63 E felfogással összhangban, az Escuela Modernában használt 
tankönyvek -  az Anarchista etika Kropotkintól, Charles Malato Háború ja, Jean Grave Egy 
szabad világa és Az élet ünnepe Anselmo Lorenzótól -  hangsúlyozottan a tőkések, az állami 
hivatalnokok és a hadsereg ellen irányultak. Tanították ezenfelül az eszperantót is mint 
nemzetközi nyelvet, pártolva a különböző nemzetek közötti szolidaritást. A leckéket a 
hazafiság, a babonaság és a kizsákmányolás, illetve az ezek eredményezte szenvedés
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példáival illusztrálták. Egy kémiai üzemben tett látogatást követően Anselmo Lorenzo tartott 
előadást a kapitalizmus problémáiról. A diákok dolgozatai (melyekből a Boletín de la Escuela 
Moderné ban szemelvények jelentek meg) többnyire a vallási és gazdasági elnyomás 
témáival foglalkoztak.

Ferrer azonban elutasított minden személyes kapcsolatot az anarchista mozgalommal, 
kijelentvén, hogy teljes egészében megtagadja korábbi, az erőszakba és a forradalomba 
vetett hitét. Az Escuela Moderna megnyitása alkalmából mondott beszédében saját szere
pének politikamentességét hangsúlyozta: „Nem vagyok szónok, sem propagandista, sem 
harcos. Tanár vagyok; a gyerekeket szeretem mindenekfölött. Azt hiszem, megértem őket. 
A szabadság ügyéhez való hozzájárulásom gyanánt egy olyan új generációt akarok nevelni, 
amely kész megfelelni az új korszaknak. ”64 Valójában azonban vitán felül áll Ferrer anarchista 
indíttatása. Nem illik rá annak az angol történésznek a jellemzése, aki szerint „inkább 
rousseau-i idealista, mint forradalmár” volt. De nem volttolsztoji pacifista sem, amint néhány 
védelmezője állította, és az sem igaz, hogy „feladta a harcos anarchizmus minden eszméjét 
azért, hogy a tanításnak szentelje magát” .65 Egészen 1909-ben bekövetkezett haláláig 
jelentős részt vállalt anarchista ügyekben és tevékenységekben. Anarchista könyveket adott 
ki, anarchista folyóiratokat finanszírozott és anarchista vállalkozások egész sorának nyújtott 
anyagi támogatást Franciaországban, más országokban és Spanyolországban egyaránt. 
Az Escuela Moderna megszervezésében és irányításában szorosan együttműködött a 
barcelonai anarchista mozgalommal. Jósé Prat, a Natura című anarchista folyóirat szerkesz
tője, az iskola ügyintézője volt. A veterán anarchista Anselmo Lorenzo, Ferrer egyik legkö
zelebbi munkatársa, az iskolában adott elő és fordítóként dolgozott a kiadónál. De rajtuk 
kívül más helybéli anarchisták és szimpatizánsok is töltöttek be hasonló feladatköröket.

Ferrer ezenfelül bizalmas viszonyban állt anarchista vezetőkkel egész Európában, többek 
között Kropotkinnal, Reclus-vel és Malatestával, akik tanácsokat adtak neki és közreműköd
tek publikációiban. Mivel különösképpen vonzották a század elején gyors ütemben kibon
takozó anarchoszindikalizmus tanai, Ferrer a katalán forradalmi munkásmozgalom meg
szervezésének és a közvetlen akció propagálásának szentelte magát. 1901 és 1903 között 
megjelentetett egy La huelga General (Az általános sztrájk) című szindikalista folyóratot, 
melyet a spanyol kormány betiltott. Röviden tehát egy „férfiasán lázadó harcos” volt, nem 
pedig „a tankönyvek és falusi olvasókönyvek gyáva alakja” .66 Valójában, ahogy látni fogjuk, 
akár a spanyol király elleni terrorista összeesküvés résztvevője is lehetett volna.

Ezek voltak tehát az Escuela Moderna főbb sajátossága. Aktív és sokrétű vállalkozás volt: 
gyermekiskola, felnőttoktatási központ, radikális kiadó és a munkások forradalomra való 
felkészítésének központja. Ez a sokoldalúság Ferrer irányítói tehetségéről tanúskodik. Csak 
egy módszeresen dolgozó szervező érhetett el ilyen sokat ilyen rövid idő alatt -  ahogy Emma 
Goldman megjegyezte.67 Ferrer majdnem egy évtizeden át volt a barcelonai libertariánus 
oktatási mozgalom meghatározó egyénisége. Kísérlete nemcsak a munkások között talált 
helyeslésre, de a középosztálybeli liberálisok körében is, akikre nagy hatást tett nézeteinek 
egyházellenessége, illetve az a tény, hogy a vasárnapi előadásokat köztiszteletben álló 
értelmiségi személyiségek vállalták el.

1905 októberében Ferrer megnyitott egy, az Escuela Modernához tartozó újabb oktatási 
intézményt Villanueva y Gettrúban, egy közeli textilipari központban; a megnyitó ünnepsé
gen a Barcelonai Egyetem rektora elnökölt. Tankönyveit és oktatási módszereit más iskolák 
is átvették, miáltal hatása érezhetővé vált Sevillában és Malagában, Tarragonában és 
Córdobában csakúgy, mint kisebb falvakban és városokban. 1905 végére egyedül Barce-
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Ionéban tizennégy Ferrer-féle iskola működött, és további harmincnégy volt Katalóniában, 
Valenciában és Andalúziában. Ezek -  bár szerényebb keretek között és felszereltséggel -  
az Escuela Moderna mintájára szerveződtek: libertariánus oktatást kínáltak mindkét nemű 
gyermekek számára, illetve felnőtt-tanfolyamokat indítottak, melyeken a munkásembereket 
olvasásra és a vallás és militarizmus tagadására tanították.

Ferrer emellett radikális republikánus vezetőnek is segített pártközpontjaikban tanfolya
mokat szervezni, melyekhez kiadója tankönyveket és más anyagokat biztosított. Ezeket az 
anyagokat használták a Szabadgondolkodók Ligája által a század első éveiben megnyitott 
világi iskolákban is. Barcelona tartomány ilyen iskoláinak száma végül is túllépte a százhú
szat, írásra, olvasásra tanítva a felnőtteket és racionális oktatást nyújtva a gyerekeknek. A 
mozgalom 1906. április 12-én, Nagypénteken érte el a csúcspontját, amikor is Ferrer 
ezerhétszáz gyerek élén tüntetett a világi oktatás mellett. Kevesebb mint két hónap múltán 
az egész építmény összeomlott a kormány elnyomásának súlya alatt,

A TETT PROPAGANDÁJA

1906-ban öt éve annak, hogy Ferrer hazatért a száműzetésből. Ez idő alatt a spanyol 
hatóságok egyre növekvő nyugtalansággal figyelték tevékenyéségét, Hatása igen gyorsan 
terjedt. Tekintélyes vagyona, illetve a szervezés iránti tehetsége a fennálló rend hatalmas 
ellenségévé tették őt. A status quo védelmezői számára Ferrer veszélyes felforgató erőt 
jelentett, kihívást az elfogadott társadalmi és vallási nézetekkel szemben. Miként egy madridi 
újság írta, ellensége volt „a társadalom minden alapjának: Vallásnak, Családnak, Tulajdon
nak, Tekintélynek és Hadseregnek”.68

Mint anarchista és hajdani republikánus összeesküvő, Ferrer kihívta maga ellena hatal
mon lévők olthatatlan gyűlöletét; az Escuela Modernában és a hozzá hasonló iskolákban 
ezek csupán aforradalmi tanok terjesztésének ürügyét, a lázadás és erőszak hálózatát látták. 
És mivel Ferrer egyaránt volt anarchista és szabadgondolkodó, így az egyház is engesztel
hetetlen ellenségességgel viszonyult a dogmáit kétségbe vonó, és az oktatás feletti egyed
uralmát fenyegő iskolához. (Ahogyan Emma Goldman írta, Ferrer „az egyház legsebezhe
tőbb pontjára mert lesújtani” . A katolikus hierarchia ítélete szerint iskolája „az ateizmus 
bölcsője”, „a sátánnal kötött szövetség” volt, „rosszabb egy bordélyháznál”.89

Teljességgel érthető volt, hogy egy vallás-, kormány- és hadseregellenes nézeteket tanító 
iskola magára vonta a konzervatív körök gyűlöletét. A koedukáció, az iskola e nyilvánvaló 
sajátossága ráadásul mélyen gyökerező társadalmi és vallási előítéleteket ébresztett. Ferrer 
így rövid időn belül gonosz szörnyeteggé vált az uralmon lévők szemében, akik féltek 
befolyása további terjedésétől. Az állam számára veszélyes forradalmár volt, az egyház 
számára pedig szentségtörő és eretnek. Mindkét hatalomhak feltett szándéka volt, hogy 
megszabaduljon tőle.

Az Escuela Moderna megnyitásával Ferrer pusztulásra ítélt ember lett. Rendőrségi meg
figyelés alá került. Házát átkutatták -  de próbálkozásuk, hogy valamilyen összeesküvés 
gyanújába keverjék, eredménytelen maradt. Híresztelésekkel, gyanúsítgatásokkal és rágal
mazásokkal igyekeztek lerontani személyének és nézeteinek hitelét. Szerencsejátékosnak 
és pénzügyi spekulánsnak, élvhajhásznak és „szabad szerelem” hívének írták le. Nőkhöz 
fűződő kapcsolatait -  tudniillik, hogy elvált feleségétől, Teresa Sanmartítól, azután összeállt 
Leopoldine Bonnard-ral, Meunié társalkodónőjével, majd szerelmes lett Soledad Villafran
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cába, az Escuela Moderna egy tanárnőjébe -  példájaként emlegették annak, amire a 
gyerekeket iskolájában tanítják.

1906 tavaszán, hat héttel a nagypénteki felvonulás után, a hatóságoknak majdnem sikerült 
eltávolítaniuk Ferrert. Egy évvel azelőtt (1905. május 31-ének éjjelén) történt, hogy a párizsi 
látogatáson tartózkodó és éppen az Operából hazatérő XIII. Alfonso hintójára két bombát 
dobtak. Csak az egyik robbant fel, megsebesítve tizenkét bámészkodót és megrongálva 
számos járművet. A király azonban sértetlen maradt. Pontosan egy évvel később, 1906. 
május 31-én, Madridban, Alfonso és menyasszonya az esküvőjük után palotájukba tértek 
vissza, amikor valaki ismét bombát dobott kocsijukra. Bár a nézelődők közül huszonnégyen 
meghaltak, és további százheten megsebesültek, a királyi pár sérülés nélkül megúszta.

A merénylő a fiatal anarchista, a huszonöt éves Mateo Mórral volt, egy, a Sabadell nevű 
ipari városban élő vagyonos textilgyáros fia. A tanult, számos idegen nyelven beszélő 
fiatalember az Escuela Moderna kiadójánál dolgozott, és 1903 óta barátságban állt Ferrerrel. 
Mórral, számos más anarchistával együtt, valószínűleg már az első kísérletben is részt vett, 
akkor azonban nem tartóztatták le. A második merénylet után újra sikerült elmenekülnie, de 
két nappal később egy Madridhoz közeli vasútállomáson először lelőtte az őt felfedező 
rendőrök egyikét, majd, hogy ne tudják elfogni, véget vetett saját életének is.70

Mórral tettét a hatóságok ürügynek találták arra, hogy megszabaduljanak Ferrertől. 1905. 
június 4-én letartóztatták; azzal vádolták, hogy mint a merénylet tervezője, ő vette rá Morralt 
annak elkövetésére. Egy évig tartották börtönben, mialatt az ügyész ellene szóló bizo
nyítékok után kutatott. A tárgyaláson végül is bizonyíték hiányában felmentették, bár a 
rendőrség továbbra is meg volt győződve bűnrészessége felől.

Az Escuela Moderna már nem volt ilyen szerencsés. Morralnak a merényletben játszott 
szerepe csak megerősítette a kormány azon meggyőződését, hogy az iskola nem más, mint 
egy bombagyártó üzem. 1906. július 15-én tehát erőszakkal bezáratták -  az egyházi és 
konzervatív körök nagy örömére, melyek már régóta a felforgatás fészkét látták benne. A 
spanyol nemzetgyűlésen hat konzervatív képviselő javasolta minden világi és anarchista 
iskola bezáratását, beleérve az Escuela Moderna társintézményeit is; indítványuk azonban 
nem járt sikerrel. Mint egy jobboldali újság fogalmazta, „ezek a bűnök mindaddig folytatódni 
fognak, amíg Spanyolországban fennmarad az olvasás, tanítás és gondolkodás szabad
sága, amelyből mindezen társadalomellenes szörnyűségek származnak” .71

Valóban részese volt Ferrer a király elleni támadásnak? Ő maga természetesen ártatlan
ságát hangoztatta, tagadta, hogy bármiféle kapcsolat fűzte volna a forradalmi összeeskü
vésekhez. Ezt az állítását alátámasztják Emma Goldman szavai: „Egész Spanyolország 
tudta, hogy Ferrer ellenezte a politikai erőszak alkalmazását, hogy erőszak ellenében 
szilárdan hitte és hirdette a modern oktatást.’’72 Szabadon bocsátásának egyik fő oka az az 
anarchista és racionalista csoportok által indított nemzetközi kampány volt, melyben Ferrert 
mint az újabb Spanyol Inkvizíció áldozatát tüntették fel.

Mások eltérő véleményen vannak. Joaquin Romero Maura, az Oxfordi Egyetem történé
sze szerint valójában Ferrer „állt az 1905-ös és 1906-ös akciók hátterében”, ő biztosította a 
robbanóeszközöket és a pénzt, ami lehetővé tette az általános felkelésre szóló jeladásnak 
tervezett összeesküvést.73 Maura a francia rendőrség és a spanyol külügyminisztérium 
archívumaiban talált dokumentumokra alapozza következtetéseit, alátámasztva ezeket más 
anyagokkal, köztük spanyol tisztségviselők személyes irataival is. Mindezek az anyagok és 
más, azóta elveszett vagy megsemmisült dokumentumok Ferrer letartóztatása és tárgyalása 
idején azonban nem voltak elegendőek ahhoz, hogy kapcsolatba hozzák őt az összeskü-
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véssél. Mi több, a Maura feltárta bizonyítékok messzemenően közvetett jellegűek. Köztudott, 
hogy az általa szó szerint elfogadott rendőrségi akták hemzsegnek a megalapozatlan 
besúgásoktól és teljesen képtelen állításoktól, ami egyrészt az informátorok személyes 
bosszúszomjából fakad, másrészt pedig a rendőrségi ügynökök azon hajlandóságából, 
hogy minden zugban összeesküvésre bukkanjanak -  ha csak azért is, hogy megmutassák, 
milyen hatásosan képesek fellépni ezek ellen.

1905-öt és 1906-ot megelőzően a spanyol rendőrség legalább két ízben próbálta -  
sikertelenül -  Ferrert gyilkossági kísérlet gyanújába keverni. Mindez persze nem jelenti azt, 
hogy semmi köze nem volt az 1905-ös és 1906-os merényletekhez. Hiszen, noha ezt 
többször tagadta, mégiscsak harcos anarchista volt, a „közvetlen akció” híve, aki nem riadt 
vissza a kényszerű erőszaktól. Fiatalkorában erős és soha ki nem elégített hajlamot mutatott 
az összeesküvői kalandok iránt. Döntő bizonyítékok feltárására nem lévén lehetőség, 
Ferrernek a Morral-ügyben játszott szerepe nyitott kérdés kell maradjon.

Ferrert 1907. június 12-én engedték szabadon. Július 22-én európai körútra indult Fran
ciaországba, Belgiumba és Angliába, melynek során előadásokat tartott az oktatásról, régi 
barátokat látogatott meg és új ismeretségeket kötött. Barcelonába való szeptemberi vissza
érkezése után, noha az Escuela Moderna újramegnyitásában megakadályozták, újból életre 
hívta racionalista kiadóvállalatát; új tankönyvek, röpiratok és a libertariánus irodalom 
klasszikusainak fordításai jelentek meg.74 Ezzel egyidejűleg támogatta a Solidaridad Obrera 
elnevezésű új, szindikalista munkásszövetséget, anyagi segítséget nyújtva a szervezet 
1907-ben beindulí azonos nevű lapjának.

A következő évben Ferrer, akit nem ingatott meg a hivatalos zaklatás, kampányba kezdeti, 
hogy a libertáriánus oktatás ügyét egész Európában előmozdítsa. 1908 áprilisában Párizs
ban megalapította a Nemzetközi Liga a Gyermekek Racionális Oktatásáért nevű szervezetet, 
melynek elnöke ő maga volt, tagjai pedig szabadgondolkodók, radikálisok és reformerek. 
Anatole France kapta a tiszteletbeli elnök címet, mellette pedig egy nemzetközi bizottság 
működött, a következő személyek részvételével: Ernst Hackel Jénából, William Headford 
Surreyből, Lorenzo Portet Liverpoolból, Charles Malato Párizsból, Sebastian Faure Ram- 
boullet-ből és Ferdinand Domela Nieuwenhuis Amszterdamból. Úgyszintén a Liga tagjai 
között volt Maurice Maeterlinck író, akinek darabjait gyakran adták elő a libertariánus iskolák 
diákjai. A Liga Ferrer által szerkesztett lapja, a L'Ecole Renovée 1908. április 15-én jelent meg 
először Brüsszelben (kilenc hónappal később Párizsba helyezte át székhelyét). Komoly 
pedagógiai szemle volt, amely cikkeket közölt Kropotkintól, Paul Robintől, James Guillau- 
me-tól, Tarrida del Mármoltól és magától Ferrertől. A Liga két másik folyóiratot is támogatott, 
mégpedig a római La Scuola Laicát és a barcelonai El Boletin de la Escuela Modernét, 
melyek, a LEcola fíenovée-veI együtt, a kapcsolatfenntartás eszközeként szolgáltak egész 
Európa haladó szellemű nevelői és értelmiségei számára.

A L ’Ecole Renovée első számában jelent meg a Liga hivatalos programja, A gyermekek 
racionális oktatása. A „semleges” képzést mítosznak kiáltva ki, a program nyíltan vállalta az 
elfogultságot: „Nincs okunk itt az iskolában titkolni azt a tényt, hogy a gyermekekben 
szívesen ébresztenénk vágyat egy olyan társadalom iránt, melyben nincs erőszak, nincs 
hierarchia, nincs semmiféle kiváltság." A szöveg mindazonáltal úgy folytatódik, hogy „nincs 
jogunk ezt az eszményt a gyermekekre kényszeríteni” , legfeljebb felkelteni igazságérzetét, 
ami ösztönözni fogja őt arra, hogy az ember felszabadulásáért munkálkodjon.75 A liga Párizsi 
Csoportja által közzétett második kiáltvány a korabeli parancsuralmi iskolákat ostorozta, 
melyekben a diákoknak „órákon át tilos megmozdulniuk, melyekben figyelmen kívül hagyják
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a képzés olyan csodálatos, természetes tényezőit, mint a séta, a múzeumok és az emberi 
tevékenység életképei.” Semmit sem tettek, fűzi hozzá a kiáltvány, „annak érdekében, hogy 
a gyermeket képessé tegyék a megtanított dolgok befogadására, vagy hogy felfedjék a 
gyermek hajlamát és lehetőségeit. Az eszmény: úgy tölteni meg az agyat, ahogyan az ember 
gabonával tölt meg egy zsákot.”76

Újságjai és kiáltványai révén, valamint végrehajtó bizottsága tekintélyének köszönhetően 
a Liga hamarosan egy aktív többnemzetiségű tagságot tudhatott magáénak, amely egész 
Európában elterjesztette nézeteit. Működésének első évében, Ferrer kivégzéséig, a Liga 
többek között Amszterdamban, Brüsszelben és Milánóban adott lendületet libertariánus 
iskolák megalakításához, melyek a helyi feltételekhez igazodva vették át az Escuela Moderna 
módszereit. A Liga emellett számos korábban létrehozott szabad iskola együttműködését 
is megnyerte, ezek között volt Sébastian Faure La Ruche-e (A kaptár) és Madeleine Vemet 
L'Avenir Socialja (A társadalmi jövő), mindkettő Párizs közelében. Az 1904-ben megnyílt, és 
az egyik leghíresebb ilyen jellegű kísérletté vált La Ruche egy színvonalon állt Robin 
cempuis-i iskolájával és Ferrer Escuela Modernájával. „Senki nem látta még át teljesen, 
mennyi szeretet, kedvesség és nemeslelkűség lakozik a gyermeki lélekben” -  mondta Faure 
az 1907-ben iskolájában ellátogató Emma Goldmannak. „Mi lehet nagyobb jutalom azok 
számára, akik életüket az emberpalánta növekedése őrzésének szentelik, annál, mint látni, 
hogyan bontja ki szirmait és fejlődik igaz egyéniséggé?”77

A GYÁSZOS HÉT

1909 augusztusában a Nemzetközi Liga a Gyermekek Racionális Oktatásáért vezéregyéni
ségét veszítette el, amikor Ferrert Barcelonában letartóztatták. Az előző hónapban zavargá
sok törtek ki, mikor a spanyol hadsereg behívta tartalékosait, hogy a Marokkóban dúló 
sikertelen gyarmati háborúban harcoljanak. Ez túl sok volt annak a népnek, melynek már 
épp elég szenvedést okozott a korrupt és elnyomó hatalom, és amelyben még frissen éltek 
az 1898-as háború szörnyűségei. A háborúellenes gyűlések és tüntetések a július 26-i 
általános sztrájkban csúcsosodtak ki, melyre a Solidaridad Obrera szövetség szólított fel. 
Másnap egész Katalóniában kihirdették a statáriumot. Ez váltotta ki az úgynevezett Gyászos 
Hetet, melynek során az általános sztrájk nyílt felkelésbe csapott át. A gyújtogatások és utcai 
harcok emberéletek százait követelték Barcelonában és a közeli városokban, mielőtt a 
kormányerőknek sikerült elfojtaniuk a lázadást. A tömeges letartóztatásokat kínzások, de
portálások és kivégzések követték. A legnevesebb áldozat Ferrer volt.78

1909. augusztus 31-én tartóztatták le; azzal vádolták, hogy a felkelés „értelmi szerzője és 
vezetője” volt. Ez kétségkívül nem igaz, még akkor sem, ha nem is volt teljesen ártatlan, mint 
védelmezői állították. Minden megbízható beszámoló szerint a felkelés spontán megmoz
dulás volt, nem pedig egy „anarchista összeesküvés" része. Miként Anselmo Lorenzo július 
31-én Tarridának írta: „Ami itt folyik, az nem más, mint megtévesztés. Barcelonában egy 
társadalmi forradalom tört ki, és a nép kezdeményezte. Senki nem uszította az embereket. 
Senki nem vezette őket. Sem a liberálisok, sem a katalán nacionalisták, sem a republikánu
sok, sem a szocialisták, sem az anarchisták.”79

Kevés kétség fér ahhoz, hogy Ferrer, mint sokan mások, aktív részese volt a lázadásnak. 
Szerepe azonban, úgy tűnik, igen csekély volt. Az okbóber 9-i katonai bírósági tárgyaláson 
semmi nem került napvilágra, ami azt igazolta volna, hogy ő szervezte vagy irányította volna

371



a felkelést. Ő maga határozottan tagadta az ellene felhozott vádakat. „A rendőrségi vizsgá
lóbírónak bemutatott összes bizonyíték csupán egy sor hazugság és rágalmazó gyanúsít- 
gatás” -  írta egy barátjának.80 A felforgató szándékainak igazolására előbányászott régi 
írásaitól eltekintve, a bizonyítékok főként politikai ellenfeleitől származtak, míg azokat, akik 
mellette tanúskodhattak volna, nem engedték megjelenni. A kormány, ahogy Voltairine de 
Cleyre írta, megtett mindent, ami hatalmában állt, hogy megmutassa: Ferrer „hitt az erőszak
ban, az erőszak elveit hirdette, erőszakos tetteket követett el, és a tömeget is széles körű 
erőszak alkalmazására biztatta”.81

A hamis tárgyalás végén Ferrert bűnösnek mondták ki és golyó általi halálra ítélték. Nem 
volt ez más, mint a justizmord egy esete, a hatóságok előre kitervelt próbálkozása, hogy 
megszabaduljanak egyik legzavaróbb ellenfelüktől, aki nyolc éven át állandó bosszúságot 
okozott neki. „Ha tényleg szervezője lett volna is a lázadásnak -  írta Emma Goldman -, „ha 
harcolt volna a barikádokon, ha száz bombát robbantott volna, Ferrer még úgy sem jelentett 
volna akkora veszélyt a katolikus egyház és a despotizmus számára, mint a fegyelem és a 
korlátok elutasításával."82 Annyiban tartották a felkelésért erkölcsileg -  ha nem is ténylege
sen -felelősnek, amennyiben energiáit és eszközeit a fennálló értékek aláásására fordította. 
1906-ban nem sikerült rábizonyítaniuk a királyellenes összeesküvés vádját -  ezt a hibát most 
mindenesetre helyrehozták. Ferrer ez alkalommal nem menekülhetett.

A halálos ítéletet 1909. október 13-án hajtották végre. Ferrer ötvenéves volt, élete virágjá
ban, mikor a Montjuich erőd árkához vezették; tizenkét évvel korábban ez a hely anarchisták 
tömeges kínzásának és kivégzésének volt színtere. Ferrernek a kivégzőosztaghoz intézett 
utolsó szavai állítólag a következők voltak: „Célozzatok jól, barátaim. Titeket nem terhel 
felelősség. Ártatlan vagyok. Sokáig éljen a Modern Iskola!”83

Ferrer kivégzése, csakúgy, mint Saccoé és Vanzettié két évtizeddel később, szerte a 
világon viharos tiltakozást váltott ki. Európában, Amerikában sőt Ázsiában is gyűlések 
százait tartották, hogy elítéljék azt, amit az igazságszolgáltatással való gyalázatos vissza
élésnek tekintettek. Tüntetésekre került sor Londonban, Rómában, Berlinben, Bécsben, 
Amszterdamban, Brüsszelben, Genovában és sok más városban. Párizsban tizenötezres 
tömeg rohanta meg a spanyol nagykövetséget, Milánóban pedig anarchisták egy csoportja 
fekete zászlót tűzött ki a székesegyház csúcsára. De nemcsak anarchisták tiltakoztak, 
hanem a liberális társadalom minden rétegének tagjai is, akik számára Ferrer a szabadgon
dolkodás mártírja volt, akit a reakciós állammal szövetkező bosszúvágyó klerikalizmus 
juttatott halálra. Felháborodásuknak olyan ismert személyiségek adtak hangot, mint Maeter
linck, Gorkij, Jaurés és Anatole France. Nagy-Britanniában George Bemard Shaw, H. G. 
Wells és Arthur Conan Doyle együtt tiltakozott Kropotkinnal, Malatestával és Tarridával.84

Ferrer voltaképpen kivégzése révén lett -  Paul Robin vagy Sébastian Faure előtt -  a 
libertariánus oktatás mozgalmának legnevesebb képviselője. Viszonylag ismeretlen peda
gógusból egy csapásra egyetemes figurává vált mint a papok uralta Spanyolország áldo
zata, akit, akárcsak Szókratészt, az ifjúság erkölcseinek megrontásáért és az elfogadott 
konvenciók kétségbevonásáért ítélték halálra. 1910 augusztusában belga szabadgondolko
dók küldöttsége előtt egy Ferrer emlékének állított márványtáblát lepleztek le Brüsszel 
főterén. Hasonló emlékműveket avattak Olaszországban és Franciaországban, ahol utcákat 
és tereket neveztek el róla. Az első, tiszteletére állított szobrot 1911. november 5-én leplezték 
le a brüsszeli Szent Katalin Téren; a szobor egy meztelen férfialakot ábrázolt, kezében fáklyát 
tartva, mint a népbutítás és a reakció felett diadalmaskodó felvilágosodás jelképét. Az
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1925-ben a németek által ledöntött szobrot 1926-ban a nemzetközi szabadgondolkodó 
mozgalom állította helyre.85

Ferrer vértanúsága széles körű érdeklődést keltett oktatási nézetei iránt. írásait számos 
nyelvre lefordították, és valóságos áradata jelent meg az életével és munkásságával foglal
kozó műveknek. A racionalista oktatásért küzdő mozgalom Spanyolországból és Nyugat- 
Európából kiterjedt az egész világra. Brazíliában és Argentínában, Lengyelországban és 
Csehszlovákiában, Kínában és Japánban a barcelonai modellt követő iskolák nyíltak, 
melyek Ferrer nevét viselték, és az ő oktatásra vontakozó elképzeléseit vették át. Az 1919-es 
bajorországi forradalom alatt Gustav Landauer, aki korábban már lefordította németre Ferrer 
műveit, kidolgozott egy, aferreri módszerekre épülő oktatási programot. Az 1917—1921 -ig 
tartó orosz forradalom alatt pedig Mahno, az anarchista vezető tervezte egy Ferrer-féle iskola 
létrehozását Ukrajnában, mígnem a bolsevikok szétszórták mozgalmát. A Ferrer halála és a 
második világháború közötti három évtizedben Modern Iskolát alapítottak Nagy-Britanniá- 
ban, Franciaországban, Belgiumban, Hollandiában, Olaszországban, Németországban, 
Svájcban, Lengyelországban, Csehszlovákiában, Jugoszláviában, Argentínában, Brazíliá
ban, Mexikóban, Kínában és Japánban. A legszélesebb körű Ferrer-mozgalom azonban az 
Egyesült Államokban alakult ki, ahol több mint ötven éven át fennmaradt.
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ALEXANDER
BERKMAN OROSZ FORRADALOM

ÉS A  KOMMUNISTA PÁRT

Az októberi forradalom nem volt a hagyományos marxizmus törvényes gyermeke. Orosz
ország kevéssé emlékeztetett egy olyan helyre, ahol, Marx szavaival élve, „a termelési 
eszközök koncentrációja és a munkaeszközök társadalmasítása elérkezett arra a fokra, hogy 
többé nem tarthatók meg a kapitalista keretek között. Szétfeszítik kereteiket...”

Oroszországban a keretek váratlanul törtek szét. A robbanás akkor történt, amikor az 
alacsony technikai és ipari fejlettségi szinten állt és a termelési eszközök centralizációja 
épphogy csak megkezdődött. Oroszország rosszul szervezett közlekedési hálózattal, gyen
ge burzsoáziával és proletariátussal, ellenben nagy számú és társadalmilag igen jelentős 
paraszti népességgel rendelkezett. Magyarán, szemmel láthatólag szó sem volt a felnöve
kedett ipari munkásság és az érett kapitalista rendszer antagonisztikus ellentétéről. Ennek 
ellenére 1917-ben a körülmények alakulása különleges helyzetet teremtett Oroszországban, 
mely az egész gazdasági rendszer katasztrofális összeomlásában tetőzött. Az események 
láttán jogosan írta Lenin, hogy „könnyű volt az oroszoknak megkezdeni a szocialista 
forradalmat egy olyan kivételes pillanatban, mint 1917” .

A különlegesen kedvező feltételek, melyek elősegítették a szocialista forradalom kitörését, 
a következők voltak:

1. A tömegek elcsigázottsága és kiábrándultsága olyan helyzetet teremtett, amelyben a 
szocialista forradalom jelszavait egyesíteni lehetett az imperialista világháború befejezésére 
irányuló népi követeléssel.

2. Megvolt rá a lehetőség, hogy Oroszország, legalább a kiugrás után egy kis időre, kívül 
maradjon a háborút folytató európai tőkés csoportok befolyási övezetén.

3. E lélegzetvételnyi idő is alkalmat adott rá, hogy megkezdjék a belső szervezési 
munkákat és lerakják a forradalmi újjáépítés alapjait.

4. Az ország hatalmas területe és a hírközlés elégtelensége különlegesen kedvező 
helyzetet teremtett az oroszok számára arra az esetre, ha netalán új támadás érné őket a 
nyugat-európai imperializmus részéről.

5. Ezek a körülmények a polgárháború esetén is előnyt jelentenek.
6. S végül megvolt rá a lehetőség, hogy a forradalmi parasztság alapvető követeléseit 

szinte haladéktalanul teljesítsék, jóllehet a mezőgazdasági népesség alapvetően demokra
tikus szempontjai mindenestül ellentmondók a „proletariátus pártja” -  mely magához 
ragadta a kormányzást -  által meghirdetett szocialista programnak.

Továbbmenve, a forradalmi Oroszországnak megvolt az az előnye, hogy már nagy 
tapasztalatokkal rendelkezett -  mögötte volt 1905, amikor a cári autokráciának éppen azért 
sikerült levernie a forradalmat, mert az kizárólagosan politikai kívánt maradni s így sem a 
parasztságot nem tudta mozgásba hozni, sem a proletariátus nagy tömegeit fellelkesíteni.
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A világháború, azáltal, hogy feltárta a parlamentáris rendszer teljes csődjét, olyan hatal
mas társadalmi mozgásokat készített elő és gyorsított fel, amelyek legbensőbb lényegüknél 
fogva nem torkollhattak másba, csak társadalmi forradalomba.

A forradalmi tömegek a forradalmi kormány intézkedéseit megelőzve, sőt gyakran azok 
ellenére, már jóval az októberi napok előtt önhatalmúlag nekiláttak társadalmi eszményeik 
megvalósításának. Birtokba vették a földet, a gyárakat, a bányákat, a malmokat és a 
termelési eszközöket. Kiebrudalták a kormány és a hatalom leggyúlöletesebb és legveszé
lyesebb képviselőit. A kitörő forradalmi lelkesedés elsöpörte a politikai és gazdasági elnyo
más minden formáját. Oroszország belsejében társadalmi forradalom tombolt, miközben a 
fővárosokban, Péterváron és Moszkvában megindultak az októberi változások.

A kommunista párt, mely diktatúrára törekedett, már kezdettől fogva helyesen ítélte meg 
a helyzetet. Miközben kidobálta pártprogramjának demokratikus ballasztjait, egy határozott 
mozdulattal kisajátította a társadalmi forradalom jelszavait, hogy ily módon ellenőrzése alá 
vonja a tömegek mozgalmát . A forradalom kibontakozása során a bolsevikok konkrét formát 
adtak az anarchista kommunizmus olyan alapelveinek és módszereinek, mint például a 
parlamentarizmus tagadása, a burzsoázia kisajátítása, a közvetlen akció taktikája, a terme
lési eszközök birtokbavétele, a munkás- és paraszttanácsok (szovjetek) rendszerének 
kiépítése és így tovább. Ezenkívül, a kommunista párt magáévá tette a tömegek minden, 
halasztást nem tűrő követelését: Békét! Minden hatalmat a forradalmi proletariátusnak! 
Földet a parasztoknak! stb. Ez a közönséges demagógia, mint később látni fogjuk, felmér
hetetlen pszichológiai tényezőnek bizonyult a forradalmi folyamat felgyorsításában és inten
zívebbé tételében.

Mindazonáltal, ha megkezdeni könnyű is volt a forradalmat, mint ahogy azt Lenin is 
megállapította, továbbvitelét és megszilárdítását már jóval nehezebb körülmények között 
kellett megvalósítani.

1918 közepe táján maga Lenin is úgy jellemezte Oroszország külső helyzetét, hogy az 
továbbra is „szokatlanul bonyolult és veszélyes", és „pillanatnyi gyengeségével kísértést 
jelent a környező imperialista államok számára” . A Szovjet Szocialista Köztársaság „rendkí
vül bizonytalan és meglehetősen kritikus nemzetközi helyzetben" volt.

Tulajdonképpen Oroszország egész innen kezdődő külső története telve volt nehézsé
gekkel amiatt, hogy állandó harcra kényszerült, gyakran egyszerre több fronton is a nem
zetközi imperializmus ügynökei ellen, sőt közönséges kalandorok ellen. Csak a Vrangel 
csapatai felett aratott döntő győzelemmel sikerült véget vetni az oroszországi belügyekbe 
való közvetlen katonai beavatkozásnak.

Az ország belső helyzete sem volt kevésbé bonyolult és összetett, sőt mi több kaotikus.
Összeomlott az egész ipar; csődöt mondott a nemzetgazdaság; szétzilálódott a közleke

dési rendszer; éhség és munkanélküliség pusztított; elégtelen volt a munkásság szervezett
sége; a paraszti életben szokatlan bonyolult és ellentmondásos viszonyok uralkodtak. Aztán 
ott volt az új szovjet rendszerhez ellenségesen viszonyuló „kistulajdonosi” lelkűiét, és a 
szovjetmunkát szabotáló műszaki értelmiség; a pártból hiányoztak a helyi viszonyokat 
ismerő képzett munkások, a pártvezetők pedig gyakorlatilag alkalmatlanok voltak feladataik 
ellátására. Végül, a nagy bolsevik vezető őszinte bevallása szerint, „a tömegek mérhetetlen 
gyűlölete és bizalmatlansága mindennel szemben, ami állami” -  ezek alkották azt a közeget, 
amelyben a forradalomnak első és legnehezebb lépéseit tennie kellett.

Meg kell említenünk, hogy a forradalmi kormánynak további sajátos problémákkal is 
szembe kellett néznie. Nevezetesen azzal, hogy az egyes társadalmi csoportok érdekei és
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törekvései között mélyen gyökerező, ha nem kibékíthetetlen ellentétek feszültek. E társa
dalmi csoportok közül a legjelentősebbek a következők voltak:

1. A legfejletlenebb és az ipari központokban a legnagyobb befolyással rendelkező 
csoport a gyári munkásság volt. Viszonylagos kulturális és szakmai elmaradottságuk 
ellenére a társadalomnak ezek az elemei támogatták a valódi kommunista módszerek 
alkalmazását.
2. Számszerűleg igen jelentős volt a paraszti népesség, amelynek gazdasági magatartása 
döntő volt, különösen egy olyan helyzetben, amikor az országot gazdaságilag térdre 
kényszerítették és blokád alá vették. Ez az osztály telve volt bizalmatlansággal, sőt 
gyűlölettel minden olyan kísérlet iránt, amellyel a kommunista állam megpróbálta a 
gyámolító szerepét eljátszani és így ellenőrzése alá vonni a parasztok gazdasági tevé
kenységét.
3. Igen jelentős és pszichológiailag befolyásos csoportot alkottak (a közvélemény-formá
lás és pánikkeltés értelmében) az úgynevezett átlagpolgárok: a burzsoázia felsőbb 
rétegeinek maradványai, műszaki szakemberek, kiskereskedők, kistulajdonosok, min
denféle ügynökök -  szóval egy népes társadalmi réteg, amelyben az új viszonyokhoz 
alkalmazkodó, volt cári hivatalnokok is megtalálhatók voltak, akik hol kiszolgálták, hol 
szabotálták a szovjet állam működését. De ide sorolhatók azok az elemek is, akiket 
csábított a dolgok új rendje, és megpróbáltak karriert kovácsolni belőle; s végül azok az 
emberek is, akik kiszakadva megszokott életmódjukból, a szó szoros értelmében éheztek. 
A becslések szerint ez az osztály a szovjet intézményekben dolgozó alkalmazottaknak 
megközelítőleg 70 %-át tette ki.
Természetes, hogy mindezek a társadalmi csoportok más-más szemüvegen át nézték a 

forradalmat, jövőjét saját szempontjaik szerint ítélték meg, s a forradalmi kormány intézke
déseire mindegyikük a maga sajátos módján reagált.

Ilyen, gyakran véres összecsapásokká fajuló ellentétek szaggatták az országot s terelték 
ellenállhatatlanul az ellenforradalom felé -  ez nem valami kis összeesküvést vagy lázongást 
jelentett, hanem szörnyű megrázkódtatást az ország számára, mely kettős katasztrófát élt 
meg egyszerre: a háborút és a társadalmi forradalmat.

A diktátor szerepében fellépő politikai párt hallatlanul bonyolult problémákkal került 
szembe. A kommunista párt nem riadt vissza e problémák megoldásától s ebben áll 
halhatatlan történelmi érdeme.

Bármilyen mélyek is voltak ezek az ellentmondások, bármennyire nyilvánvaló volt, hogy 
a társadalmi forradalom feltételei hiányoznak, már túl késő volt arról vitatkozni, hogy 
kitessékeljék a hivatlan vendéget, és egy új, kedvezőbb alkalomra várjanak. Csak a vakok 
és a dogmatikusok vagy a kifejezetten reakciós elemek képzelhették, hogy a forradalmat 
„másképp is lehetett volna” csinálni. A forradalom nem volt és nem is lehetett az elvont 
emberi akarat mechanikus terméke. A forradalom egy organikus folyamat eredménye volt, 
mely az emberek legmélyebb szükségleteiből, a létüket meghatározó viszonyok bonyolult 
összhatásából robbant ki elementáris erővel.

Ám az, hogy visszatérjenek a régi politikai és gazdasági rendszerhez, vagyis az ipari 
feudalizmushoz, az szóba sem jöhetett. Lehetetlenség lett volna, s mindenekelőtt azért, mert 
megtagadta volna a forradalom legnagyobb vívmányát: a munkások jogát ahhoz, hogy 
normális emberi életet éljenek. Egy ilyen fordulat az új nemzetgazdaság alapelvei miatt is 
elképzelhetetlen lett volna; a régi rendszer eredendően ellenségesen viszonyult a szabad
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társadalmi kapcsolatok kialakulásához -  abban a rendszerben nem volt hely az alulról jövő 
kezdeményezések számára.

Nyilvánvaló volt, hogy az egyedül helyes és hatékony megoldás -  amellyel meg lehet 
menteni a forradalmat külső ellenségeitől, amellyel meg lehet szabadítani az ország testét 
tépő belső küzdelmektől, amellyel magát a forradalmat is ki lehetne terjeszteni és el lehetne 
mélyíteni -  szóval, hogy egy ilyen megoldás csakis a dolgozó tömegek közvetlen és alkotó 
kezdeményezéséből fakadhat. Csakis ők, akik évszázadokon keresztül viselték a legnehe
zebb terheket, csakis ők találhatják meg az utat tudatos és módszeres munkával a megúj- 
hodott társadalom felé. S ez lett volna példátlan forradalmi küzdelmük méltó betetőzése.

A kérdésre, hogy: „hogyan őrizzük meg, s hogyan erősítsük a proletariátus forradalmi 
pártjában a fegyelmet?’’, Lenin maga világos és határozott választ adott egyik munkájában: 
„Tudnunk kell, hogyan találkozzunk, hogyan fogjunk össze, sőt bizonyos mértékig, hogy 
hogyan egyesüljünk a dolgozók széles tömegeivel, elsősorban a proletariátussal, de a 
dolgozó tömegek nem proletár rétegeivel is ." [Lenin kiemelése ]

Egészében véve azonban ez a felfogás kibékíthetetlen ellentétben állt, s áll ma is a 
marxizmus hivatalos bolsevik értelmezésével, de mindenekelőtt annak lenini, tekintélyelvű 
válfajával.

A bolsevikok, miután éveken át a maguk sajátos „földalatti" társadalomfilozófiájukon 
nevelkedtek, amelyben a társadalmi forradalomra vezeti izzó hit valami furcsa módon megfér 
az állami centralizáció iránti nem kevésbé fanatikus lelkesedéssel, a taktikának teljesen új 
módszereit dolgozták ki. Abból a meggondolásból jutottak erre a következtetésre, hogy a 
társadalmi forradalom előkészítéséhez és végigviteléhez szükség van egy olyan különleges, 
konspirativ élcsapat megszervezésére, mely kizárólag a mozgalom teoretikusaiból áll és 
diktatórikus hatalommal rendelkezik abból a célból, hogy a maga konspratív eszközeivel 
már jó előre megtisztítsa és tökéletessé fejlessze a proletaritátus osztályöntudatát.

Ily módon a bolsevik lelkűiét legalapvetőbb jellegzetességévé vált a tömegekkel, a 
proletariátussal szembeni bizalmatlanság. A magukra hagyott tömegek -  a bolsevikok 
meggyőződése szerint -  csak a kisstílű reformer tudati szintjére tudtak felemelkedni.

így tértek le arról az útról, mely a tömegek közvetlen alkotó tevékenységének kibontakoz
tatásához vezet.

A bolsevik felfogás szerint a tömegek „sötétségben élnek” , lelkűket megnyomorította az 
évszázados szolgaság. A tömegek sokfélék: a forradalmi élcsapattól eltekintve, soraikban 
ott találjuk a közömbösek népes táborát és a hasonlesőket. A tömegeket, Rousseau régi, 
de máig érvényes megfogalmazása szerint, erőszakkal kell felszabadítani. Nem szabad 
tétovázni: a szabadságra neveléshez szükség van kényszerítésre és erőszakra.

„A proletariátussal szemben alkalmazott kényszer -  írja Buharin, az egyik legkiemelke
dőbb kommunista teoretikus annak minden formájában, az adminisztratív kivégzéseken 
kezdve a kényszermunkáig, bármilyen képtelenül is hangozzék, a kapitalista korszakban 
formálódott emberanyag megmunkálásának eszköze, amelynek segítségével a kommunis
ta humanizmus megvalósításához jutunk el.”

Ez a cinikus doktrínerség, ez a fanatikus kvázifilozófia megspékelve egy kis kommunista 
pedagógiával és megtámogatva a „szentséges funkcionárius" (Slapnyikov, a kiemelkedő 
kommunista és munkásvezető kifejezése) befolyásával, képezi a pártdiktatúra valódi mód
szereinek lényegét, mely a „proletárdiktatúra” jelvényét csak hazai ünnepi alkalmakra veszi 
fel vagy reklám céljából külföldön.

A nép és a párt szerepét a forradalmi újjáépítésben pontosan kijelölték és szigorúan
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elválasztották egymástól, s mindezt már egészen korán, 1918-ban, a forradalom első 
napjaiban, amikor Lenin először számolt be részletesen a világnak társadalmi és gazdasági 
programjáról. Az egyik oldalon ott van egy tökéletesen engedelmes nyáj, a néma tömeg; a 
másik oldalon a mindent tudó és mindenekfölött álló politikai párt. Amit még csak felfogni 
sem tud senki, az nyitott könyvként fekszik előtte. A földön egyetlen kétségbevonhatatlan 
forrása lehet az igazságnak -  az állam.

A kommunista állam azonban -  lényegét és gyakorlatát tekintve -  egyedül a párt vagy 
helyesebben a központi bizottság diktatúrája. Minden egyes állampolgárnak az államot kell 
szolgálnia mindenekelőtt, engedelmes hivatalnokokká kell válnia, aki szó nélkül végrehajtja 
ura akaratát -  ha nem meggyőződésből, hát félelemből. Az államról alkotott képből hiányzik 
mindenféle szabad kezdeményezés, származzon bár az az egyéntől vagy a közösségtől. A 
népi szovjeteket az uralkodó párt végrehajtó szerveivé degradálták. Intézményei lélektelen 
hivatalnokká váltak, melyeknek egyetlen feladata, hogy a centrum akaratát a perifériára 
közvetítsék. Az állami tevékenység minden megnyilvánulsára a kommunizmus jóváhagyó 
pecsétjét kell ütni, egy olyan kommunizmusét, mely megfelel a hatalmon lévő klikk elképze
léseinek. Minden más fölösleges, haszontalan, sőt veszélyes.

Ez a töltényekkel és szuronyokkal megtámogatott kaszárnya-abszolutizmus az élet leg
apróbb megnyilvánulását is maga alá rendelte. Nem rettent vissza a legnagyobb kulturális 
értékek elpusztításától, sem attól, hogy a legelképesztőbb módon pazarolja az emberi életet 
és energiát.

A bolsevik diktatúra, amikor kijelentette, hogy „L’état, c ’est moi” („Az állam én vagyok”), 
a forradalomért való teljes felelősséget magára vállalta, annak minden történelmi és erkölcsi 
következményével együtt.

A kommunista párt, miután minden alulról jövő alkotó kezdeményezést elfojtott, nem is 
számított már másra, csak saját magára. Milyen eszközökkel akarta ezek után a bolsevik 
diktatúra a legelőnyösebben kihasználni a társadalmi forradalom erőforrásait? Milyen úton- 
módon kívánta a tömegeket, nem csupán hatalmának engedelmes végrehajtóvá tenni, 
hanem tanítani, magasrendű társadalmi eszmékkel átfüteni, és -  mivel nemcsak kimerültek 
a háborútól, a gazdasági összeomlástól és a rendőruralomtól -  erőt önteni beléjük a 
társadalmi újjászületésbe vetett megújult hittel? Mivel pótolta a párt a forradalmi lelkesedést, 
mely oly hévvel lángolt azelőtt? Két dologgal, mely a bolsevik diktatúra alkotó tevékenysé
gének kezdő- és végpontját jelentette:

1. a kommunista állam elmélete és
2. a terrorizmus.
A kommunisták programjáról tartott beszédeiben, a konferenciákon és a kongresszuso

kon elhangzott vitákban valamint a Baloldaliság mint a kommunizmus gyermekbetegsége 
című nevezetes brosúrájában Lenin fokozatosan alakította ki a kommunista állam sajátos 
elméletét, melynek az a sors jutott, hogy döntő módon határozza meg a párt magatartását 
és hogy irányt szabjon a bolsevikok minden további lépésének a gyakorlati politika területén. 
A kommunista állam doktrínája zegzugos politikai útra vitte a bolsevikokat; ezt az utat 
„időnyerések” és „anyagi áldozatok”, megalkuvások és engedmények, előnyös hátraarcok, 
hasznos visszavonulások és kapitulációk szegélyezték -  vagyis egy minden ízében klasszi
kus kompromisszumos politika kellékei.

Lenin, miközben mély megvetéssel kísérte a „burzsoá lakájok kárörömét és gúnykacaját” , 
arra szólította fel a munkástömegeket, hogy „szélirányban hajózzanak” , vonuljanak vissza, 
várják meg az alkalmas pillanatot, fontolva haladjanak stb., stb. Szó sem volt már a
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kommunizmus lángoló szelleméről, csak józan üzleti megfontolásokról, melyek tán hozzá
segíthetnek néhány morzsányi szocializmushoz a még mindig eleven burzsoáziával folyta
tott alkudozásokban -  ez volt hát „a szükség parancsa”. Kifejleszteni a jó kereskedő erényeit, 
a krajcároskodó gondoskodást, támogatni a jövedelmező üzleti kapcsolatokat -  ez a 
„felemelkedett" nép számára az első parancsolat.

Említett brosúrájában Lenin mélységes megvetéssel sújtja a hagyományos erkölcsi 
elveket, és a pártja által követett taktikát egy hadvezér hadműveleteihez hasonlítja, megfe
ledkezvén arról, hogy milyen óriási szakadék választja el e módszereket az általuk elérendő 
céloktól. A győzelem érdekében minden eszköz felhasználható. Elkerülhetetlenek a komp
romisszumok. Lenin, megleckéztetvén a „naiv német baloldali kommunistákat” , akiket saját 
forradalmi buzgalmuk tesz képtelenné a cselekvésre, a következőket írja: „A bolsevizmus 
egész története, az októberi forradalom előtt és után, bővelkedik a más pártokkal, sőt 
magával a burzsoáziával kötött kompromisszumokban." Állításának igazolására Lenin a 
burzsoá pártokkal folytatott alkudozások egész sorát hozza fel, kezdve 1905-tel, a „a 
szociálforradalmárok agrárprogramjának in foto, változtatás nélküli” elfogadásáig, mely 
utóbbira az októberi forradalom idején került sor.

Kompromisszumok és engedmények, melyek miatt a bolsevikok oly könyörtelenül, ám 
jogosan kárhoztatták és bélyegezték meg az államszocializmus más felfogásának képvise
lőit, most a forradalmi újjáépítéshez vezető út felett ragyogó betlehemi csillaggá változtak. 
Magától értetődik, hogy az effajta módszerek végzetes törvényszerűséggel vezetik az 
embert a konformizmus, a képmutatás és az elvtelenség mocsarába.

A breszt-litovszki béke; a görcsös agrárpolitika, amelyben a paraszt hol szegényember, 
hol kulák; a tanácstalan, fejvesztett magatartás a szakszervezetekkel szemben; a műszaki 
értelmiség teljesen következetlen megítélése, beleértve azt az elméleti és gyakorlati váltást 
is, amely az ipari üzemek testületi vezetését, az „egyszemélyi hatalommal” váltotta fel; 
kapkodó egyezkedések a nyugat-európai kapitalizmussal a hazai és nyugat-európai prole
tariátus feje fölött; s végül az a legutóbbi következetlen és kanyargós úton megvalósított 
intézkedéssorozat, mely minden kétséget kizáróan a már megszüntetett burzsoázia újjá
élesztését szolgálja -  ezek alkotják a bolsevizmus újfajta rendszerét. Irdatlan méretekben 
gyakorolt, példátlan cinizmus jellemzi ezt a rendszert, gyalázatos kettős játék, amelyben a 
bal kéz -  a kommunista pártté -  elvi alapon, szándékoltan nem tudja, mit csinál a jobb. így 
aztán, miközben kijelenti, hogy a legsürgősebb és legfontosabb feladat a kispolgársággal 
szembeni küzdelem (és mellesleg a hagyományos bolsevik frazeológiával élve, az anarchis
ta elemek elleni harc) új intézkedések bevezetésével termeti meg ugyanennek a burzsoázi
ának az újjászületéséhez és megerősödéséhez szükséges műszaki-gazdasági és lélektani 
feltételeket. így néz ki az a bolsevik politika, mely örök mementóul szolgálva testesíti meg 
azt az alapvetően hamis és ellentmondásos, csak saját hatalmával törődő, opportunista 
magatartást, mely a kommunista pártdiktatúrát jellemzi.

Bármilyen hangosan is kürtölje szét a diktatúra új politikai módszereinek hatalmas sikerét, 
a tragikus tény az, hogy a forradalom legfájóbb, gyógyíthatatlan sebei magától a kommu
nista diktatúrától származnak.

A kommunista párturalom logikájából kikerülhetetlenül adódott a bolsevik vezetés másik 
„módszere” : a terrorizmus.

Valamikor régen Engels azt mondta, hogy a proletariátusnak nincs szüksége az államra 
szabadságának megvédéséhez, számára az állam egyedül arra kell, hogy segítségével 
elhallgattassa ellenfeleit; s ha már lehet majd a szabadságról beszélni, az állam is eltűnik. A
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bolsevikok magukévá tették ezt a társadalompolitikai irányelvet, de nemcsak az „átmeneti 
korszakban” kívánták alkalmazni, hanem általános érvényre emelték.

A terrorizmus mindig is a létében fenyegetett államok ultima ratio\a volt, s az is marad. A 
terrorizmus hatalmas lehetőségekkel kecsegtet, Reménytelen helyzetekben, úgyszólván 
tányéron kínálja a megoldást. Pszichológiai szempontból az önvédelem ad rá magyarázatot, 
az a megfontolás, hogy a felelősségtől úgy szabadulhatunk a legjobban, ha rajtaütünk az 
ellenségen.

A terror azonban visszaüt, mert vele a forradalom és a szabadság szenved végzetes 
sérelmet. A korlátlan hatalom saját híveit ugyanúgy megrontja és maga alá gyűri, mint 
ellenfeleit. Egy nép, mely nem ismeri a szabadságot, természetesnek veszi a diktatúrát: a 
terrorizmus maga neveli ki a zsarnokságot és az ellenforradalmat, amely ellen harcol.

Ha az állam egyszer a terror útjára lépett, szükségképpen elidegenedik a néptől. Az állam 
biztonsága érdekében a lehető legszűkebbre kell korlátozni a különleges hatalommal 
felruházott személyek körét. így jön létre az, amit tán hatalmi pániknak nevezhetnénk. A 
diktátor, a zsarnok mindig gyáva. Mindenhol árulást sejt. És minél inkább úrrá lesz rajta a 
félelem, annál veszettebbül tombol rémült fantáziája, s végül képtelenné válik arra, hogy 
különbséget tegyen a valódi és a képzelt veszélyek között. Az elégedetlenség, ellenséges
kedés és a gyűlölet magvait hinti szét. Ha az állam erre az útra lépett, sorsa, hogy végig kell 
járnia.

Az orosz nép néma maradt. És az állam nevében -  az ellenforradalommal szembeni 
halálos küzdelem örve alatt -  a kommunista párt könyörtelen leszámolásba kezdett politikai 
ellenfeleivel. Gyökerestül téptek ki mindent, ami még a szabadságból megmaradt. Gondo
lat-, sajtó- és gyülekezési szabadság, munkás- és szakszervezeti önkormányzat, szabad 
munkavállalás -  mindenről kiderítették, hogy avítt kacat, doktriner ostobaság, „burzsoá 
előítélet" vagy ellenforradalmi mesterkedés. Gyanússá vált a tudomány, a művészet és az 
oktatás. A tudomány egyetlen feladata, hogy a kommunista párt által hirdetett igazságokat 
tanulmányozza és terjessze. Az iskolák és az egyetemek rohamos gyorsasággal alakultak 
át pártiskolákká.

A választási kampány -  mint például a moszkvai szovjet legutóbbi (1921-es) újraválasz
tása -  azt jelenti, hogy letartóztatják és börtönbe vetik a hatalom által rossz szemmel nézett 
ellenjelölteket. Az állam teljesen büntetlenül teszi a nem kommunista jelölteket köznevetség 
tárgyává és nyilvános sértegetések célpontjává a hirdetőtáblákra kiragasztott hivatalos lapok 
hasábjain. A másik oldalon pedig a legkülönbözőbb fogásokkal ugratják be és tartják 
sakkban a választókat, hogy aztán az úgynevezett választások a népakarat teljes eltorzítá
sával érjenek véget.

Az állami terrorizmust a Különleges Bizottságok néven ismert kormányszervek gyakorol
ják. Ezek a bizottságok, amelyek fel vannak mentve minden ellenőrzés alól, gyakorlatilag 
senkinek sem tartoznak felelősséggel, a vizsgálat és az eljárás számukra fenntartott „egy
szerűsített” formáit alkalmazzák és nagyszámú tudatlan, korrupt, minden jó érzéstől mentes 
hivatali személyzet fölött rendelkeznek, rövid időn belül nemcsak a valóságos vagy képzelt 
ellenforradalom számára váltak rettegetté, ennél sokkal fontosabb, hogy létükkel elevenen 
sajgó sebet ütöttek az ország forradalmi lelkén.

A titkosrendőrség mindent behálózó módszerei, s mindaz, ami velük együtt jár, a provo
kációs mechanizmus, a lakosság felosztása jószándékú és ellenséges elemekre, a besúgás, 
szabad rablás és erőszak tomboló őrületté változtatta az új világért folytatott küzdelmet.

Nem volt még olyan reakciós rendszer, mely állampolgárainak életét és szabadságát oly
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önkényes és zsarnoki módon uralta volna, mint az állítólagos „proletárdiktatúra". Mint annak 
idején, a cárizmus napjaiban, az országot az ohrana (a titkosrendőrség) tartja a kezében. A 
szovjet börtönök zsúfolásig teltek a legkülönbözőbb politikai hitvallású szocialistákkal és 
forradalmárokkal. Újból napirenden vannak a politikai foglyokkal szemben alkalmazott fizikai 
erőszak és az éhségsztrájkok a börtönökben. Bevett dologgá vált, hogy rögtönítélő bírósá
gok ítélkezzenek az emberek fölött és nemcsak egyénenként küldik őket a halálba, hanem 
en masse'. A szocialista állam nem habozik olyan eszközökhöz nyúlni, amelyeket még a 
legelvetemültebb burzsoá kormány sem mert volna használni: a túszszedés módszeréhez. 
Még az olyan ártalmatlan kapcsolatok is, mint az alkalmi barátkozás, elegendő alapot 
szolgáltatnak ahhoz, hogy könyörtelenül üldözzenek embereket, és -  ami gyakran megtör
ténik -  főbenjáró büntetést rójanak ki rájuk.

A legelemibb emberi jogok égbekiáltó és durva megsértése a kommunista állam számára 
alaptétellé vált.

A Különleges Bizottságok fokozatosan, s mintegy ellenállhatatlan törvényszerűséggel 
növekedtek roppant hatalmi gépezetté; minden más szervtől függetlenül, senkinek sem 
tartozván felelőséggel, élet és halál uraivá váltak. A fellebbezés elképzelhetetlen, nem is 
létezik. Keserű tapasztalatok mutatják, hogy még az államhatalom legfelsőbb szervei is 
tehetetlenül állnak a különleges bizottságok előtt.

A bolsevik párt jó szokásai közé tartozik, hogy az igazság semmiféle eltorzításától nem 
riad vissza, ha arról van szó, hogy a bolsevikellenes bírálatokat lejárassa, azokat a „jobbol
dali" szocialista pártok: a szociáldemokrata mensevikek és a szociálforradalmárok „össze
esküvéseként” tüntesse fel. A kommunisták így akarják igazolni a „jobboldali elemek" 
kegyetlen elnyomását. Az anarchisták szerint azonban a bolsevik terror nem igazolható ilyen 
eszközökkel.

És itt helyénvaló, hogy végre felvázoljuk -  még ha oly röviden is -  az anarchizmus és 
bolsevizmus kapcsolatát a forradalomban.

1917-ben, a forradalom első napjaiban a munkástömegek az anarchistákkal vállvetve 
láttak neki, hogy lerombolják a magántulajdon rendszerét és az állam épületét. Az októberi 
forradalom ösztönösen követte azt az utat, amelyet a nagy népfelbuzdulás jelölt ki számára, 
s amely természetéből fakadóan anarchista tendenciákat tükrözött. A forradalom szétzúzta 
a régi államgépezetet és szovjetek föderációit tette a politikai élet alapjává. Hogy megszün
tesse a magántulajdont, a közvetlen kisajátítás módszeréhez folyamodott: a munkások és 
a parasztok kisajátították a földesurakat, elüldözték a pénzintézetekből a bankárokat, ma
gukhoz ragadták a gyárak, a bányák, a malmok és a hivatalok irányítását. A gazdasági 
újjáépítés területén a forradalom létrehozta a munkahelyi és üzemi bizottságok föderációs 
rendszerét, hogy így biztosítsa a termelés irányítását. Lakóbizottságok gondoskodtak a 
lakások elosztásáról.

Az októberi forradalom e korai szakaszában, az anarchisták minden rendelkezésükre álló 
erővel segítették a tömegeket, és kéz a kézben dolgoztak a bolsevikokkal az új elvek 
támogatása és megszilárdítása érdekében. A forradalom lelkes harcosainak táborában, akik 
a végsőkig hűek maradtak az anarchizmus elméletéhez és gyakorlatához, itt mindenekelőtt 
Justin Zukot, a híres Schluesselburg lőporgyár alapítóját említhetnénk meg, aki forradalmi

*
en masse (francia): tömegesen
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katonai kötelességek teljesítése közben vesztette életét. Ide sorolhatjuk Zseleznyakovot* ** is, 
aki ritka erőről és bátorságról tett tanúbizonyságot, amikor feloszlatta az Alkotmányozó 
Nemzetgyűlést, és aki később egy ellenforradalmi támadás visszaverése során esett el.

Mihelyt azonban a bolsevikoknak sikerült ellenőrzésük alá vonni a tömegek mozgalmát, 
a társadalmi újjáépítés folyamata mind jellegében, mind formájában éles fordulatot vett. Ettől 
kezdve a bolsevikok a proletárdiktatúra nevének fedezékéből mindent elkövettek, hogy 
felépítsenek egy centralizált bürokratikus államot. Mindazok, akik úgy értelmezték a társa
dalmi forradalmat, hogy az mindenekelőtt a tömegek önkormányzatát és egy nem állami 
jellegű kommunizmus bevezetését jelenti -  ettől kezdve üldöztetésnek voltak kitéve. Első
sorban a „baloldaltól” , az anarchistáktól származó bírálatokat vették tűz alá. 1918 áprilisában 
az uralmon lévő kommunista párt úgy határozott, hogy megszüntet minden anarchista 
szervezetet. Április 12-én éjszaka, minden előzetes figyelmeztetés nélkül, ágyukkal és 
gépfegyverekkel vették körül a moszkvai anarchista kör épületét, az ott tartózkodókat 
megadásra szólították fel. Aki ellenállni próbált, arra tüzet nyitottak. Az anarchista központo
kat lerohanták, és másnap az egész anarchista sajtót betiltották.

Ettől fogva az anarchisták és szervezeteik üldözése szisztematikus jelleget öltött. S 
miközben elvtársaink sorra pusztultak a polgárháború frontjain az ellenforradalommal szem
beni küzdelemben, otthon a bolsevik állam mért rájuk halálos csapást a Különleges Bizottság 
(Cseka) segítségével.

Minél jobban letért az október forradalom által kijelölt útról az uralmon lévő párt, annál 
ádázabbul számolt le a forradalom többi képviselőjével, s köztük is elsősorban az anarchis
tákkal. 1918 novemberében, az anarchoszindikalisták Moszkvában tartott összoroszországi 
konferenciájának résztvevőit in corpore“  letartóztatták. Az anarchisták többi szervezetét 
szétzúzták és terrorizálták. Mivel törvényes működésük teljesen lehetetlenné vált, az anar
chisták egy része úgy döntött, hogy illegalitásba vonul. Többen közülük, a baloldali szociál- 
forradalmárok egy csoportjával együttműködve terrorista tevékenységbe kezdtek. 1919. 
szeptember 25-én bombát robbantottak abban az épületben (Leontyevszkij Pereulok), 
amelyben a párt moszkvai bizottsága ülésezett. A moszkvai anarchista szervezetek, miután 
azon a véleményen voltak, hogy a terrorizmus nem oldja meg a problémákat, nyilvánosan 
elítélték a földalatti csoport módszereit. Ennek ellenére a kormány azzal válaszolt, hogy a 
megtorlást minden anarchistára kiterjesztette. A földalatti csoport számos tagját kivégezték, 
a moszkvai anarchisták közül sokakat letartóztattak, vidéken pedig felléptek az anarchista 
mozgalom minden megnyilvánulásával szemben. Ha egy házkutatás során olyan anarchista 
műveket találtak, mint Kropotkin és Bakunyin írásai, akkor azt szükségszerűen letartóztatás 
követte.

Az anarchista mozgalom egyedül Ukrajnában marad bizonyos mértékig aktív, mivel a 
bolsevik hatalom itt viszonylag gyenge volt a mahnoviscsinaként (vezetőjük, az anarchista 
Mahno után) ismert, széles körben elterjedt lázadó parasztmozgalom következtében. Miután 
Vrangel egészen Ukrajna szívéig nyomult és a Vörös Hadsereg képtelen volt előretörését

*Z se leznyakov, Anatolij Grigorjevics (1895-1919) kazánfűtő, katona. 1917-től egy, a bolsevikokat 
támogató anarchista csoport tagja. 1918-ban a dunai flotta komisszárja; majd egy helyi egység 
parancsnokaként részt vett az intervenciósok elleni harcban. 1919-ben a 14-es hadseregben egy 
páncélvonat parancsnoka; Gyenyikin és Grigorjev csapatai ellen harcolt.

* * in  corpore (latin): testületileg
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megakadályozni, Mahno átmenetileg felfüggesztette a szabad szovjetekért és a munkás 
tömegek önrendelkezési jogáért vívott harcát. Felajánlotta segítségét a bolsevikoknak a 
közös ellenség, Vrangel leküzdése érdekében. Ajánlatát elfogadták, és a szovjet kormány 
hivatalos szerződést kötött Mahno hadseregével.

Vrangelt visszaverték, csapatait szétszórták, és Mahno nem kis szerepet játszott e 
nagyszabású katonai győzelemben. Vrangel megsemmisítése után azonban már nem volt 
többé szükség Mahnóra. Miután veszélyt jelentett a bolsevikok számára, elhatározták, hogy 
megszabadulnak tőle, véget vetnek a mahnoviscsinának, és vele együtt az anarchistákat is, 
úgy, ahogy vannak, elintézik. A bolsevik kormány elárulta Mahnót: a Vörös Hadsereg erői 
álnok módon bekerítették csapatait s megadásra szólították fel őket. Ezenközben Harkovban 
-  hivatalos engedéllyel -  kongresszust készültek tartani az anarchisták, ám az oda érkező 
küldöttségeket egytől-egyik letartóztatták s velük együtt az összes Harkovban tartózkodó 
anarchistát, meg a kongresszusra igyekvő, még en route lévő elvtársakat is.

Ennek ellenére az oroszországi anarchisták, nem törődve a bolsevikok velük szemben 
alkalmazott provokatív és terrorisztikus módszereivel, a polgárháború alatt mindvégig tar
tózkodtak attól, hogy Európa és Amerika munkásaihoz forduljanak -  mindenkor csakis az 
orosz dolgozók előtt emelték fel tiltakozó szavukat mert attól tartottak, hogy egy ilyen akció 
sértheti az orosz forradalom érdekeit, és a közös ellenségnek, a nemzetközi imperia
lizmusnak nyújthat segítséget.

A polgárháború befejeztével azonban az anarchisták még rosszabb helyzetbe kerültek. 
A bolsevikoknak a burzsoá világgal folytatott nyílt kompromisszumos politikája egyre 
határozottabbá és egyértelműbbé vált, s mind élesebben kerültek szembe a munkástöme
gek forradalmi vágyaival. Az anarchizmus ellen folytatott harc, melyet addig azzal a kifogás
sal mentegettek, hogy le kell számolni az „anarchizmus álarcában jelentkező banditizmus- 
sal” , mostanra kifejezetten az anarchista eszmék és eszmények ellen vívott nyílt és gátlás
talan háborúvá fejlődött.

A kronstadti események meghozták végre a várva várt alkalmat az anarchizmus teljes 
„megsemmisítésére". Letartóztatási hullám kezdődött szerte az országban. Gyakorlatilag 
minden ismert orosz anarchista -  függetlenül attól, hogy melyik irányzathoz tartozott -  a 
rendőrség hálójába került. Mind a mai napig vádemelés nélkül tartják fogva őket.

1921 -ben, az április 25-ről 26-ra virradó éjszaka erőszakkal más börtönökbe szállították a 
Butirkában (Moszkva) őrzött több mint négyszáz politikai foglyot. A foglyok mindannyian a 
szocialista pártok jobb-, illetve balszárnyának képviselői közül kerültek ki, vagy valamely 
anarchista szervezethez tartoztak. Az átszállítás jó alkalmat nyújtott arra, hogy a rabokat 
kegyetlenül bántalmazzák: a nőket hajuknál fogva vonszolták le a lépcsőn és más politikaiak 
is súlyos sérüléseket szenvedtek. A foglyokat csoportokra osztották és szétszórták őket 
különböző vidéki börtönökben. További sorsukról mindeddig nem sikerült megbízható 
értesülést szereznünk.1

így válaszoltak hát a bolsevikok arra a forradalmi lelkesedésre és arra a megingathatatlan 
hitre, mely annak idején erőt adott a tömegeknek ahhoz, hogy a szabadságért és igazsá
gosságért vívott nagyszabású küzdelmüket megkezdjék. Ez a magatartás kifelé kompro
misszumos politikát, befelé terrort jelentett.

A bolsevikok politikája végzetesnek bizonyult: szétzilálta a forradalom sorait, lezüllesztette 
és megmérgezte magát a forradalmat, kioltotta a lángját és megfosztotta erkölcsi, szellemi 
jelentőségétől. A „proletárdiktatúra”, zsarnokságával, csökönyös és kisszerű paternalizmu- 
sával, a forradalmi eszmék elárulásával, fojtó formalizmusával, a tömegek érdekei és vágyai
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iránti bűnös közömbösségével, és egyáltalán, a néppel szemben tanúsított gyáván gyanak
vó és bizalmatlan magatartásával menthetetlenül elvágta magát a dolgozó tömegektől.

A proletariátus, miután félrelökték és megakadályozták, hogy a forradalmi alkotó munká
ban közvetlenül részt vegyen, miután minden lépését figyelték, örökösen zaklatták és állandó 
ellenőrzés alatt tartották, kezdett hozzászokni ahhoz, hogy a forradalmat s annak további 
sorsát a bolsevikok magánügyének tekintse. A kommunista párt azonban hiába próbálja 
újabb és újabb intézkedésekkel biztosítani hatalmát az ország élete fölött. Az emberek 
keresztüllátnak a pártdiktatúrán. Ismerik annak igazi arcát: szűklátókörű, önző dogmatizmu- 
sát, gyáva opportunizmusát. Tisztában vannak a párt belső rothadtságával, tudják, hogy 
milyen intrikák zajlanak a színek mögött.

Azon a földön, ahol három évi roppant erőfeszítés, szörnyű és hősies áldozat után végre 
fel kellett volna röppennie a kommunizmus kék madarának -  sajnos, még a szárnyaikat 
bontogató fiókái is a bizalmatlanság, közöny és ellenségeskedés áldozataivá váltak.

így következett el a stagnálás és a meddőség kora, a párt politikai módszerei itt már 
semmit sem segíthetnek. Ezek már a teljes társadalmi összeomlás jelei.

A kompromisszumok e mocsara, amelybe a bolsevik diktatúra tévedt, végzetesnek 
bizonyult: gyilkos levegőjével megmérgezte a forradalmat. Hiába próbálják az imperialista 
világot felelőssé tenni az Oroszországban bekövetkezett gazdasági csődért; hiába próbálják 
azt a blokád és a fegyveres ellenforradalmi támadások számlájára írni. Nem ők az össze
omlás és a bukás igazi okai.

Sem a blokád, sem az idegen reakció elleni háború nem csüggeszthette el és nem 
győzhette le azt a népet, amelyek példátlan hősiessége, önfeláldozása és kitartása minden 
külső ellenséget visszavert. Ellenkezőleg, úgy tűnik, hogy a polgárháború valójában a 
bolsevikokat segítette. Elevenen tartotta a nép lelkesedését és táplálta a reményt, hogy a 
háború végzetére majd a hatalmat birtokló kommunista párt megvalósítja az új forradalmi 
eszméket és olyan körülményeket teremt, hogy a nép élvezhesse a forradalom gyümölcseit. 
A tömegek alig várták már az áhított alkalmat, hogy a társadalmi és gazdasági szabadságot 
megvalósíthassák. Bármilyen képtelenül is hangozzék, a kommunista diktatúra, uralmának 
megszilárdításához és meghosszabbításához nem is találhatott volna jobb szövetségest, 
mint az éppen ellene harcoló reakciós erőket.

Csupán a háború befejezése után derült teljes fény arra, hogy a diktatúra elvakult, zsarnoki 
módszereivel milyen gazdasági romlásba vitte a forradalmi országot és hogy erkölcsileg 
mennyire szétzüllesztette. Ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a forradalom legveszedelmesebb 
ellensége nem az ország határain kívül, hanem belül keresendő; a veszély éppen azoknak 
a társadalmi és gazdasági intézkedéseknek a formájában leselkedik az országra, amelyek 
a jelenlegi „átmeneti időszak" lényegét képezik.

Teljes mértékben tisztában vagyunk azzal, hogy a polgári közgazdaságtan tudorai durva 
hibát követnek el akkor, amikor társadalmi-történeti vizsgálódásaik során szándékosan 
figyelmen kívül hagyják a gazdasági fejlődést és ostoba módon összekeverik az államkapi
talizmus rendszerét a szocialista diktatúráéval. A bolsevikoknak igazuk van, amikor kijelentik, 
hogy e kétféle társadalmi-gazdasági fejlődés „lényegénél fogva kizárja egymást”. Mind
azonáltal hiábavaló s helytelen lenne tagadnunk, hogya gazdasági életnek a prole
tárdiktatúra jelenlegi rendszerében megvalósult formája valami lényegesen más dolog, mint 
az államkapitalizmus. A proletárdiktatúra mai megjelenésében valójában semmiben sem 
különbözik az államkapitalizmustól.

Az államkapitalizmus sajátosságait, a belső társadalmi ellentmondásokat a Szovjetköz
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társaság csak látszólag szüntette meg. Kizsákmányolás, szolgaság, kényszermunkarendszer 
és annak büntető szervei -  ezek az államkapitalizmus jellegzetes vonásai, mely nem tekinti 
emberi lénynek, önálló személyiségnek az állampolgárt, hanem az állami kézben lévő univerzális 
gazdasági mechanizmus mikroszkopikus alkatrészévé teszi.

Mindeme jellemvonások a mai orosz rendszerben is megtalálhatók. Megbocsáthatatlan 
naivság, sőt mi több, megbocsáthatatlan képmutatás lenne úgy tennünk -  ahogy a bolsevik 
teoretikusok s köztük is elsősorban Buharin tesz mintha a proletárdiktatúrában, az 
államkapitalizmussal szemben, munkaszolgálat a tömegek önálló kezdeményezéséből jött 
volna létre a munka megszervezése céljából, vagy mintha a „gazdasági mozgósítás egyet 
jelentene a szocializmus megszilárdításával”, és a „proletárdiktatúrában alkalmazott állami 
kényszer a kommunista társadalom felépítésének eszköze” lenne.

Egy évvel ezelőtt, a Szovjetunió Kommunista Pártja X. kongresszusán Trockij hangzatos 
kirohanást intézett az ellen a „burzsoá nézet" ellen, mely azt állítja, hogy a kényszermunka 
nem hatékony. Trockij abban látta a fő problémát, s hallgatóságát is arról szerette volna 
meggyőzni, hogy „a munkást nem külső kényszerrel kell a munkafolyamatba bevonni, 
hanem a késztetés belső, pszichológiai eszközeit kell igénybe venni” . Amikor azonban a 
gyakorlati végrehajtás kérdése került szóba, Trockij egy olyan „rendkívül komplex megol
dási módot" vázolt fel, „mely a munkatermelékenység fokozása érdekében egyrészt etikai 
természetű eszközökhöz folyamodik, másrészt a jutalmazás és büntetés módszereit is 
alkalmazza, összhangban azokkal a kényszermechanizmusokkal, amelyekre egész gazda
sági rendszerünk épül".

A kísérletet megkezdték, s az meglepő eredményeket hozott. Vagy az elavult „burzsoá 
nézet” bizonyult helyesnek, vagy a legújabb szocializmus nem mutatkozott eléggé hatásos
nak „belsőleg s pszichológiailag eléggé kényszerítő erejűnek” ahhoz, hogy „a munkást" a 
jutalmazás és a büntetés stb. módszereivel „vonja be a munka folyamatába” . Tény az, hogy 
a munkás nem hagyta magát a „pszichológiai kényszer” bűvös jelszavával lépre csalni. A 
párt ideológiája és gyakorlata kétségkívül meggyőzte a dolgozókat arról, hogy a bolsevikok 
társadalmi-gazdasági eszményei egyébként a munka fokozottabb kizsákmányolásához is 
elvezetnek. Miután a bolsevizmus amellett, hogy igencsak távol állt attól, hogy az országot 
megmentse a tönkremenéstől s a tömegek életkörülményein sem javított egy jottányit sem, 
jó irányba haladt afelé, hogy azt, aki tegnap még csak kiszolgáló volt, mára teljes rabszol
gaságba süllyessze. Hogy a kommunista állam mily kevéssé törődött a munkások jólétével, 
az abból a kijelentésből is látszik, ami a párt X. kongresszusán hangzott el az egyik jeles 
kommunista küldött szájából: „A szovjet állam mind a mai napig semmiféle elképzelést nem 
dolgozott ki a munkakörülmények javítására vonatkozóan.” Majd később: „Legfeljebb 
vétlenségből történt ez irányban valami vagy a helyi hatóságok tettek tétova lépéseket 
kifejezeten a tömegek nyomására.”

Mi ez hát akkor: proletárdiktatúra vagy államkapitalizmus?
Munkapadjához láncolták, megfosztották a jogtól, hogy otthagyja munkahelyét, s „mun

kakerülésért" adminisztratív intézkedéssel kirótt börtön vagy halálbüntetés vár rá, ha mégis 
megpróbálná; minden lépését pártellenőrök fürkésző szeme kíséri és irányítja; beskatulyáz
ták: vagy a szakképzett bárányok (szakmunkások) vagy a szakképzetlen kecskebakok 
(segédmunkások) nyájába tartozik, hogy aztán ennek megfelelően kapja eltérő fejadagját; 
rongyos és éhes, s még ahhoz sincs joga, hogy tiltakozzék vagy sztrájkba lépjen -  így néz 
ki a modern proletár a kommunista diktatúrában. Nem a feudális jobbágysághoz vagy a 
néger rabszolgasághoz tér-e vissza a dolgozó tömegeknek ez az „összeszerveződése”? A
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kommunista állam végrehajtó szerveinek kezében tán kevésbé kegyetlenül csattan a kor
bács, mint az ültetvényeken a munkafelügyelőjében? A rabszolgaságnak ebben a legsúlyo
sabb formájában csakis a skolaszticizmus vagy a vak fanatizmus láthatja a munka emanci
pációját vagy akárcsak a legkisebb lépést is efelé.

A tragédiák tragédiája, hogy az államszocializmus nem tudott többet adni a világnak, 
minthogy még kiélezettebbé tette annak a rendszernek az ellentmondásait, amelynek 
visszásságai annak idején a forradalomba torkolltak.

A pártdiktatúrának a parasztsághoz való viszonya is szóról szóra ezt az irányt követi. A 
mezőgazdaságban ugyanúgy az állam a legfőbb úr. A pártpolitikát itt ugyanúgy a kény
szermunka jellemzi, az elnyomás, a kémkedés, a paraszti munka gyümölcseinek szisztema
tikus kisajátítása; a jól bevált beszolgáltatási rendszer, mely gyakran a legelemibb létszük
ségleti cikkektől is megfosztja a parasztot; vagy az újonnan bevezetett, de nem kevésbé 
rabló jellegű élelmiszeradó; meg az élelem felmérhetetlen és értelmetlen pazarlása, mely a 
centralizáció ormótlan gépezetének elégtelen működése és a bolsevik élelmiszerpolitika 
következtében áll elő; nem is szólva arról, hogy egész megyéket ítélnek lassú éhezésre, 
betegségre és halálra; hogy napirenden vannak a büntetőexpedíciók, melyek tömegével 
irtják ki a parasztcsaládokat és egész falvakat tesznek a földdel egyenlővé, ha azok a 
legkisebb ellenállást is tanúsítják a kommunista diktatúra rablópolitikájával szemben -  igen, 
ilyen módszerekkel dolgozik a bolsevik uralom.

így aztán az ipari és a mezőgazdasági proletariátust mind gazdasági, mind politikai 
szempontból ugyanúgy kizsákmányolják, mint eddig. A dolgoknak csak a külső megjelené
se változott: a kizsákmányolás korábban tisztán kapitalista jellegű volt; ma mindez az 
államkapitalizmus keretében történik, és „munkás-paraszt kormánynak” meg „kommunista 
gazdaságnak” titulálják.

Ez a modern rendszerű államkapitalizmus azonban nemcsak azért kártékony, mert az élő 
embert lélektelen géppé degradálja. Működéséhez egy másik, nem kevésbé romboló hatású 
tényező is hozzátartozik -  nevezetesen a szélsőséges agresszivitás, mely természetének 
legbensőbb lényegéből fakad. A militarizmust nemhogy megszüntették volna, ellenkezőleg, 
az emberi tevékenység minden megnyilvánulását, a szó szoros értelmében militarizálták, 
felhasználván a militarizmus minden tartozékát: a mechanikus fegyelmet, a hatalom felelőt
lenségét és az elnyomást.

A szocialista militarizáció tényét a pártteoretikusok nemcsak hogy elismerik, de egyene
sen védelmükbe veszik, s még igazolást is keresnek rá. Ennek megfelelően Buharin Az 
átmeneti időszak gazdaságáról szóló tanulmányában a következőket írja: „A proletár állam 
azért visel háborút, hogy gazdasági alapjait, amelyekre épül, azaz a szocialista termelési 
formákat kiszélesítse és megszilárdítsa. Mellesleg, ebből az »azaz«-ból kiderül, hogy elmé
letileg akár egy támadó jellegű forradalmi szocialista háború is megengedhető. ” És valóban, 
már nem ismeretlenek előttünk a „proletár"-diktatúra imperialista hatalmi igényei.

Az ablakon kidobált „burzsoá előítéletek" így térnek vissza az ajtón keresztül.
Nyilvánvaló, hogy a többi militarista rendszerhez hasonlóan, a „munkáshatalom” által 

kiépített militarista rendszer is csak úgy működhet, ha egy hatalmas nemtermelő hadsereget 
hoz létre. Ehhez járul aztán, hogy egy ilyen hadsereget s annak különböző szervezeteit 
technikailag fel kell szerelni és el kell látni a létfenntartáshoz szükséges eszközökkel, ami 
további terheket rak a termelők, vagyis a munkások és parasztok vállára.

A másik, s legkomolyabb belső veszélyt maga a diktatúra jelenti. A diktatúra zsarnoki 
kíméletlenségével elidegenítette magát a dolgozó tömegektől, eltaposta az önálló kezdemé
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nyezés és a szabadság csíráit, kiirtotta az alkotó szellemet azokból, akik a legtöbb áldozatot 
hozták a forradalomért, és lassan, de biztosan elhintette mérgét az emberi szívekben és 
agyakban.

A diktatúra így maga szórta el az ellenforradalom magvait. Nem külföldi irányított össze
esküvések s nem is Gyenyikin vagy Vrangel hadai tartják az Oroszország fölött lebegő 
Damoklész kardját. Az igazi s legnagyobb veszélyt az az egész országban eluralkodott 
kiábrándultság, a bolsevik zsarnokság ellen irányuló harag és gyűlölet, az az általános 
ellenforradalmi érzület jelenti, mely a kommunista pártdiktatúra törvényszerű következmé
nye.

Már a proletariátus soraiban is egyre fokozottabb erővel érlelődik a tiltakozás a bolseviz- 
mus reakciós „kemény kéz” politikája ellen.

A februári forradalom után az oroszországi szervezett munkásmozgalom gyors fejlődés
nek indult. A munkahelyi és üzemi bizottságok megalakítása jelentette az első lépést a 
magántulajdon felett gyakorolt valódi munkásellenőrzés megteremtése felé. A munkás
ellenőrzés általánossá válásához azonban szükség volt a többi hasonló jellegű bizottság 
tevékenységének összehangolására. így jöttek létre a munkahelyi és üzemi bizottságok 
szovjetjei, illetve általános gyűlései és azok összoroszországi kongresszusa.

A munkahelyi és üzemi bizottságok ily módon úttörőkké váltak a gazdasági élet felett 
gyakorolt munkásellenőrzés megteremtésében, és jó kilátásaik lehettek arra, hogy a közel
jövőben az üzemi irányítás teljes egészében a kezükbe kerüljön. Mindehhez járultak még a 
szakszervezetek, amelyek tagságuk életkörülményeinek és kulturális környezetének javítá
sán fáradoztak.

Az októberi forradalom után azonban megváltozott a helyzet. Centralizációs módszereivel 
a bolsevik diktatúra a szakszervezetekbe is beférkőzött. Fölöslegesnek kiáltották ki a 
munkahelyi bizottságok önállóságát. A szakszervezeteket üzemi alapon szervezték újjá, az 
üzemi bizottságot egyszerűen a szakszervezet egyik „sejtjévé” fokozták le és a központi 
szervek kizárólagos felügyelete alá helyezték. A munkások kezéből így kiütötték az önálló 
tevékenység és kezdeményezés lehetőségét és azt a szakszervezeti bürokrácia kiváltságá
vá tették. E politika végül azt eredményezte, hogy a munkásság teljesen közömbössé vált 
a szakszervezetekkel és a termelés kimenetével szemben.

A kommunista párt ekkor megkezdte saját tagságával feltölteni a szakszervezeteket. 
Elfoglalták a szakszervezeti hivatalokat. Ez annál is könnyebben ment, minthogy minden 
más politikai pártot törvényen kívül helyeztek, és a sajtónyilvánosság a hivatalos bolsevik 
publikációkra redukálódott. Nem csoda, hogy a kommunisták rövid időn belül túlnyomó 
többségbe kerültek a központi és helyi végrehajtó bizottságokban, majd pedig a szakszer
vezeteket is kizárólagos irányításuk alá helyezték. Minden munkásszervezetben kezükbe 
kaparintották a vezető pozíciókat, s ez alól még azok sem voltak kivételek, ahol a tagság 
(mint a Szovjetalkalmazottak Szakszervezetében) nyíltan és élesen szembefordult a bolse
vikokkal. Valahányszor csak egy szakszervezet, mint például a nyomdászoké, olyan csökö
nyösnek bizonyult, hogy nem volt hajlandó engedni a „belső pszichológiai meggyőzésnek” , 
a kommunisták mindig a legegyszerűbb módon bújtak ki a szorult helyzetből: felfüggesztet
ték az egész szakszervezet működését. A kommunista párt, miután ellenőrzése alá vonta a 
munkásszervezetek politikai gépezetét, a párttagokból szűklétszámú csoportokat, úgyne
vezett kommunista „sejteket" hozott létre az üzemekben és a gyárakban, és így ezen a 
területen is az ő kezébe került a tényleges hatalom. A kommunista „sejteket” olyan jogokkal 
ruházta fel, hogy a munkahelyi és üzemi bizottságok egyetlen intézkedése sem lehetett
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érvényes mindaddig (még akkor sem, ha ez utóbbi kommunistákból állt), amíg nem kapta 
a „sejt” jóváhagyását. Még a munkásmozgalom legfelső szerve, a Szakszervezetek Össz- 
oroszországi Legfelső Tanácsa is a Kommunista Párt Központi Bizottsága közvetlen irányí
tása alatt állt.

Lenin, más bolsevik vezetőkkel együtt azon az állásponton volt, hogy a szakszervezetek
nek mindenekelőtt a „kommunizmus iskoláivá" kell válniuk. A valóságban azonban az 
oroszországi szakszervezetek szerepe az uralkodó párt intézkedéseinek mechanikus vég
rehajtására szorítkozott.

A dolgok ilyetén alakulása még azon munkáselemek számára is elviselhetetlenné vált, 
akiknek az államkommunizmus parancsolataiba vetett hite még mindig nem rendült meg. A 
szakszervezetek militarista államosításával szemben még a kommunista párt sorain belül is 
ellenállás fejlődött ki. A munkásellenzék néven ismert új ellenállási mozgalom -  jóllehet, 
továbbra is hűséges maradt a kommunista szülőatyjához -  felismerte, hogy a bolsevik 
politika bűnös ostobasága milyen reménytelen helyzetbe sodorta az orosz proletariátust és 
a forradalmat. Az ország állapota, a tömegektől megkívánt „vak hűség’’ a maga egész 
iszonyatával tárult fel előttünk.

A jó öreg ortodox kommunista Kollontaj úgy jellemezte a munkásellenzéket, mint „a 
proletariátus élcsapatát, melyet az osztályöntudat és az osztályérdekek kovácsolnak egybe”. 
Ez az élcsapat „még nem idegeneden el az egyszerű néptől: a dolgozó tömegektől, s még 
nem veszett el a szovjethivatalnokok tengerében” . A munkásellenzék tiltakozik „a bürokra- 
tizálódás, a »felsőbb« és »alsóbb« néposztályok közti különbségtétel ellen”, elutasítja a 
párthegemónia túlkapásait, és elveti a központi hatalom lavírozó politikáját. A munkás
ellenzék szerint: „A kommunista társadalom felépítésének folyamatában a proletariátus 
hatalmas konstruktív alkotóerejét nem pótolhatja a puszta elnevezés, hogy a hatalmat a 
munkásosztály diktatúrájának hívjuk." Erről a diktatúráról már egyébként is megállapította a 
kommunista párt legutóbbi kongresszusán egy jeles kommunista, hogy az nem más, mint 
a „pártbürokrácia diktatúrája”.

Csakugyan, a munkásellenzék joggal teszi fel a kérdést, hogy „vajon valóban mi, a 
proletariátus alkotjuk a munkásosztály diktatúrájának gerincét? Nem akarat nélküli nyájnak 
kéne-e inkább tartanunk magunkat, amely csak arra jó, hogy a hátán vigyen be a mennyor
szágba néhány pártpolitikust, aki eljátsza, hogy a mi ellenőrzésünk, a mi osztályszellemünk 
alkotóereje nélkül építi újjá az ország gazdasági életét?”

Kollontaj szerint a munkásellenzék „egyre erősebbé válik, hiába próbálnak keményen 
fellépni ellene a legbefolyásosabb pártvezetők, Oroszország-szerte mind több és több 
követőre talál a munkásosztály soraiban".

Az Oroszországi Kommunista PártX. kongresszusa (1921. április) azonban a leghatáro
zottabban vétót emelt a munkásellenzék ellen. Később hivatalosan is elítélték, és nézeteik -  
Lenin szavaival -  „anarchoszindikalista jellege” miatt a róluk folytatott vitákat is betiltották. A 
kommunista párt hadat üzent a munkásellenzéknek. A pártkongresszus olyan határozatot 
hozott, mely szerint „a munkásellenzék nézeteinek propagálása összeférhetetlen a párttag
sággal". A követelést, hogy az üzemeket a proletariátus irányítása alá helyezzék, törvényen 
kívül helyezték.

Az októberi forradalom annak idején az I. Internacionálé nagy harci kiáltásával indult: „A 
munkásosztály emancipációját maguknak a munkásoknak kell kivívniuk.” Később mégis azt 
láttuk, hogy amikor a konstruktív rombolás időszaka lejárt, amikor a cárizmus alapjait 
elpusztították és eltörölték a burzsoá rendszert, a kommunista párt elég erősnek érezte
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magát ahhoz, hogy az ország irányítását teljes egészében a saját kezébe vegye. A legszi
gorúbb tekintélyuralmi szellemben megkezdte a munkások átnevelését, és a szovjet rend
szert fokról fokra egy bürokratikus megtorló gépezetté változtatta. A terrorizmus mint e 
rendőruralom kiszolgálója jelent meg, logikus, törvényszerű következményeként.

E kormányzati irányvonal eredménye az általános közömbösség és gyűlölet volt. A 
társadalom megbénult, az egész országot a szolgai alázat szelleme hatotta át, mely amellett, 
hogy egyszerre volt felháborító és visszataszító, az elnyomókat s az elnyomottakat egyaránt 
fojtogatta.

Mit számít az, ha a józan gondolkodású, kompromisszumra kész Lenin minden beszédét 
azzal kezdi, hogy elismeri a párthatalom által elkövetett súlyos hibákat? Hiába halmoz hibát 
hibára a „zseniális opportunista’', ahogy Lunacsarszkij csúfolta Lenint, a bolsevizmus 
politikai hatalomtól megrészegült bajnokait semmi sem rettentheti vissza. A kommunista 
teoretikusok és hírlapírók értelmezésében a vezetők hibái mint „kikerülhetetlen szükségsze
rűség" jelennek meg, a hibák (az egész agrárpolitika) kijavítására irányuló kapkodó kísérle
teket pedig a legmélyebb bölcsesség, humanizmus és a bolsevik elvekhez való hűség 
tetteiként értékelik.

Hiábavaló Kollontaj asszony türelmetlen felkiáltása: „A bírálattól való félelem, mely oly 
mélyen beivódott bürokratikus rendszerünkbe, néhol már önnön karikatúrájába megy át.” 
Fáradságának jutalma, hogy a párt öregjei eretneknek kiálják ki, A munkásellenzék című 
brosúráját betiltják és maga lljics (Lenin) is néhány gúnyos, személyeskedő megjegzéssel 
„intézi el”. A szindikalista „veszély" állítólag elmúlt.

Miközben az ellenzék erősödik, mélyül és terjed az egész dolgozó Oroszországban.
Csakugyan mire gondoljon a pártatlan megfigyelő e sajátos kép láttán, amit a bolsevik 

Oroszország mutat? Sztrájkok, tucatjával letartóztatott munkások, rövid úton kivégzett 
áldozatok; parasztfelkelések és lázadások, nem csituló forradalmi zavargások az országban 
mindenhol. Szörnyű, tragikus helyzet ez, már-már atéboly határán. Nem maguk a munkások 
és a parasztok lázadnak-e itt fel -  bármennyire is hiányozzék belőlük az osztályöntudat 
időnként -, s viselnek valóságos háborút a munkás-paraszt kormány ellen -  az ellen a 
kormány ellen, mely vér a vérükből, hús a húsukból, amelyet éppen az ő érdekeik védelmére 
hívtak életre, s amelynek csak addig szabadna léteznie, ameddig összhangban van a 
dolgozó tömegek szükségleteivel és igényeivel?

A nép nem hagyja magát. Az ellenzéki mozgalom egyre erősebbé válik, s a párt, 
önvédelemből, újból és újból rákényszerül, hogy lecsitítsa a nép haragját, akár saját elveinek 
feláldozása árán is. Ahol azonban már lehetetlen néhány morzsával jóllakatni a kenyérre és 
szabadságra sóvárgó tömegket, ott puskagolyóval és szuronyokkal fogják be az éhes 
szájakat, s a hivatalos sajtó az „ellenforradalmár” szégyenbélyegét süti rájuk, mert áruló az, 
aki tiltakozni mer.

Most Oroszország, bolsevik Oroszország újra csendes -  a halál csendje ez.
Az elmúlt napok története telve van e csend borzongató képeivel.
Az egyik ilyen kép Kronstadtot mutatja -  Kronstadtot, mely ellen a pártdiktatúra minden 

eddiginél szörnyűbb bűnt követett el. Bűnt a proletariátus, a szocializmus, a forradalom ellen. 
Bűnt, melyet százszorosán is megsokszoroznak azok az alávaló hazugságok, miket a 
bolsevikok hintettek szét a világban.

A történelem majd helyére teszi egyszer ezt az égbekiáltó aljasságot. E helyütt csak 
vázlatos összefoglalóját adjuk a kronstadti eseményeknek.

1921. február havában négy pétervári üzem munkásai sztrájkba léptek. Különösen ke
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mény tél állt mögöttük: a munkásokat és családjaikat megviselte a hideg, az éhség és a 
kimerültség. Követelték, hogy emeljék fel élelmiszer-fejadagjaikat s hogy biztosítsanak 
számukra elegendő tüzelőanyagot és ruhát. Itt-ott elhangzott, hogy hívják össze a törvény- 
hozást, s volt aki a szabad kereskedelmet éltette. A sztrájkolók utcai tüntetést szerveztek, de 
a hatóságok katonasággal vonultak ellenük, elsősorban a kurszantokax, a katonai kiképző 
iskola ifjú kommunista növendékeit vetették be.

Amikor a kronstadti tengerészek megtudták, hogy mi történik Péterváron, szolidaritásukról 
biztosították a sztrájkolókat. Támogatták a pétervári munkások gazdasági és forradalmi 
követeléseit, viszont nem értettek egyet a törvényhozás összehívásával és elutasították a 
szabadkereskedelmet. Március elsejére a tengerészek tömeggyűlést szerveztek Kronstadt- 
ban. A gyűlésen megjelent az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottság elnöke (a 
Szovjet Köztársaság legfőbb tisztségének betöltője), Kalinyin; a kronstadti erőd parancsno
ka, Kuzmin; és a Kronstadti Szovjet elnöke, Vasziljev is. A gyűlés, amelyet a Kronstadti 
Szovjet Végrehajtó Bizottsága tudtával és engedélyével tartottak meg, határozatokat hozott 
a tengerészek, a helyőrség és a tizenhatezer főnyi polgári résztvevő jóváhagyásával. 
Kalinyin, Kuzmin és Vasziljev tiltakozott a döntések ellen. Határozatok a következő főbb 
pontokban születtek: szólás- és sajtószabadság a forradalmi pártok számára, a bebörtönzött 
forradalmárok szabadonbocsátása, a szovjetek újraválasztása titkos szavazással, központi 
beavatkozástól mentes szabad váalsztások.

Válaszképpen a hatóságok megkezdték az élelmiszer- és lőszerkészletek elszállítását a 
városból. A tengerészek, hogy elejét vegyék e próbálkozásoknak bezárták a városkapukat 
és letartóztatták a legveszekedettebb komisszárokat. Kalinyin visszatérhetett Pétervárra.

Alighogy a pétervári hatóságok tudomást szereztek a kronstadti határozatokról, rágalom
hadjáratba kezdtek. Habár Zinovjev' állandó telefonösszeköttetésben volt a kronstadti 
szovjet elnökével, aki biztosította róla, hogy Kronstadtban teljes a nyugalom, és a tengeré
szek egyedüli gondja az újraválasztások előkészítése, a pétervári rádióállomás minden 
igyekezetével azon volt, hogy telekürtölje a világot a kronstadti ellenforradalmi összeesküvés 
és fehérgárdista felkelés hírével. Ezzel egyidejűleg a Zinovjev-Kalinyin-féle tábornak sikerült 
meggyőznie a pétervári szovjetet arról, hogy hozzon egy ultimátumról szóló határozatot, 
amelyben azonnali megadásra szólítja fel Kronstadt városát, ellenállás esetére a teljes 
megsemmisítést helyezve kilátásba.

Ekkor jól ismert és megbízható forradalmárok egy pétervári csoportja Zinovjevhez és az 
általa vezetett Honvédelmi Tanácshoz fordult, nem tudván szemet hunyni a Kronstadttal 
szemben kibontakozó politika provokatív jellege felett. Felhívták Zinovjev figyelmét maga
tartásának forradalmiatlanságára és azokra a veszélyekre, amelyeket egy ilyen reakciós 
politika a forradalom számára jelent. Mindeközben a kronstadti követelések konkrét megfo
galmazást nyertek: szembefordultak a törvényhozással, elvetették a szabad kereskedelmet 
és kiálltak a kormányzás szovjet formái mellett. Nyilatkozatukba azt is őszintén belefoglalták, 
hogy nem tűrik el többé a párt zsarnokságát, és követelték a jogot, hogy kifejezésre 
juttathassák sérelmeiket, valamint, hogy megválaszthassák az új, szabad szovjeteket. Újból 
felhangzott az 1917-es nép és bolsevik jelsző: „Minden hatalmat a szovjeteknek!" A Krons- 
tadttal szembeni katonai fellépés az őrütség netovábbja -  sőt mi több, megbocsáthatatlan *

*  Z inov jev , Grigorij Jevszejevics (1883-1936): orosz-szovjet kommunista párt- és állami vezető. 
Az 1917. februári forradalom után a bolsevik propaganda egyik szervezője.

392



bűn volt. Az egyetlen helyes és forradalmi megoldás lett volna, ha teljesítik a kronstadtiak 
kérését (amit a tengerészek táviratban továbbítottak Zinovjevnek, aki viszont nem adta át a 
szovjeteknek), és független bizottságot választanak a békés megegyezés létrehozására.

A pétervári forradalmi csoport felhívását figyelmen kívül hagyták. A kommunisták jó része 
előtt teljesen világos volt, hogy a kormány mennyire rosszindulatúan és reakciós módon áll 
hozzá a kronstadti eseményekhez. Ennek ellenére azonban szolgai alázatra késztette és 
erkölcsileg gúzsba kötötte őket a párt jezsuitizmusa, nem mertek szót emelni és néma 
részesei voltak a bűncselekményeknek.

Március 7-én Trockij megkezdte Kronstadt bombázását és 17-ére, néhány dühödt táma
dás után, melynek során nem riadtak vissza a leggyalázatosabb cselekedetektől sem, 
szörnyű emberáldozatok árán bevették az erődöt és a várost. Kronstadtot „lividálták”, az 
„ellenforradalmi összeesküvést” vérbe fojtották. A város felett aratott „győzelmet” a lakos
sággal szemben tanúsítót brutális kegyetlenség kísérte, jóllehet a kronstadti tengerészek 
által letartóztatott kommunisták közül nem egyet a kormánycsapatok bántalmaztak vagy 
gyilkoltak le. A Vörös Hadsereg katonái közül is sokakat kivégeztek -  még a támadás előtt

mert azok forradalmi meggyőződésből és a tengerészek iránti szolidaritásból megtagad
ták a vérfürdőben való részvételt.

Az „összeesküvésre” és a „győzelemre” azért volt szükség, hogy a kommunista párt így 
vegye elejét a fenyegető belső széthúzásnak. Trockij, akivel a szakszervezetek szerepéről 
folytatott vita során (1920. december 30-án, a kommunista párt, a Szakszervezetek Központi 
Tanácsa, valamint a VI. szovjet kongresszus küldötteinek közös ülésén) úgy bántak, mint a 
rossz fiúval, aki „nem ismeri Marxot” , újból mint az ország megmentője lépett fel. A béke 
helyreállt.

Néhány nappal Kronstadt felett aratott „dicső győzelem” után, az Oroszországi Kommu
nista Párt X. kongresszusán Lenin így szólalt fel: „A tengerészek nem akartak ellenforradal
mat -  de minket sem akartak." És ugyanezen a kongresszuson Lenin -  a hóhér arcátlansá
gával -  a szabadkereskedelem védelmében lépett fel -  „időnyerésképpen".

Március 17-én a kommunista kormányzat a kronstadti proletariátus felett aratott véres 
győzelmét ünnepelte, 18-án pedig a párizsi kommün áldozataira emlékezett. Mintha nem lett 
volna mindenki számára nyilvánvaló, akinek szeme volt, hogy lásson, hogy az 1871-es 
kommün leverésénél százszor súlyosabb és szörnyűségesebb volt a Kronstadt ellen elkö
vetett bűntett, mert azt a forradalom, a szocialista köztársaság nevében hajtották végre. így 
most már Thiers és Gallifet* hitvány alakja mellé Trockij, Zinovjev, Dibenko'* és Tuhacsevsz- 
kij"* is felsorakozik.

Ekkora emberáldozatokat követelt már a bolsevizmus Molochja, a gigantikus hazugság, 
ekként válik egyre hatalmasabbá s hódítja meg a világot, melyet lépre csalt csalárd, hamis 
szavával. De nemcsak a szabadságot, nemcsak az egyes állampolgárok életét áldozták fel * ** ***

*G a llife t, Gaston Alexandre Auguste (1830-1909): francia tábornok, a Párizsi Kommün 
leverésére küldött lovasság vakmerőségéről és kíméletlenségéről nevezetes vezetője.

* * D ibenko, Pavel Jefimovics (1889-1938): orosz-szovjet kommunista hadseregparancsnok; 
1921-ben összevont hadosztályok élén részt vett a kronstadti lázadás leverésében. 1922-38 között a 
közép-ázsiai, baltikumi és leningrádi katonai körzet vezetője.

** *T u h a c s e v s z k ij, Mihail Nyikolajevics (1893-1937): orosz-szovjet kommunista katonatiszt. 
Jelentős szerepe volt a Vörös Hadsereg megszervezésében; 1920-ban a kaukázusi és a nyugati front 
főparancsnoka; 1921 márciusában a kronstadti lázadást leverő 7. hadsereg vezetője.
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az agyagbálványnak, nemcsak az ország jólétét temette maga alá a pusztítás; itt maga a 
szocialista eszmény, a forradalom bukott el.

Valamikor régen Bakunyin ezt írta: „Az orosz cár minden hatalma hazugságra épül -  
hazudik otthon és hazudik külföldön. Hazugságokból oly roppant és agyafúrt épületet emelt, 
amilyet szem nem látott még, tán soha azelőtt az emberiség történetében." Az államkom
munizmus rendszere azonban most hazugságokból még egy ennél is nagyobb épületet 
emelt. A világ forradalmi proletariátusának fel kell nyitni a szemét, hogy lássa, mi a valódi 
helyzet Oroszországban. Észre kell végre venniük, hogy milyen feneketlen örvénybe taszí
totta a bolsevik párt elvakult, vérgőzös politikája Oroszországot és az orosz forradalmat. 
Hallóvá kell tenni fülüket az igazi forradalmárok szavára, hogy meghallják végre azok 
hangját, akik nem politikai hatalomra törnek, hanem a társadalmi forradalmat szeretnék 
sikerre vinni, akik számára a forradalom az emberi méltósággal, a szabadsággal és a 
társadalmi újjászületéssel jelent egyet.

Reméljük, hogy ha eljő a világforradalom, az európai és amerikai proletariátus nem lép a 
forradalomok által kijelölt útra. Ez az út egy olyan társadalmi rendszer létrehozásához vezet, 
mely új osztálykorlátokat emel és új osztályellentéteket teremt; ez a rendszer az államkapi
talizmus, és csak az elvakult fanatikusok hihetik, hogy rajta keresztül a szabad társada
lomhoz jutunk el, melyben minden társadalmi ellentmondás megszűnik.

Az államkommunizmus, vagyis a jelenlegi szovjet állam nem jelenti és soha nem is 
jelentheti a szabad, az önkéntességen és nem hatalmi elven alapuló kommunista társadalom 
előcsarnokát, mivel az állam- és kényszerelvű kommunizmus eleve kizárja egy ilyen fejlődés 
lehetőségét. A tartalmát képező gazdasági és politikai centralizáció, az állami élet kiterjesz
tése, az emberi tevékenység és törekvés minden területének bürokratizálása, a rendszer 
lényegéből fakadó militarizálódás és ami mindezzel együtt jár, az emberi lélek lealacsonyí- 
tása vakon eltapossa az új élet minden csíráját és kiirtja a konstruktív munka alkotó szellemét.

Maga a kommunista párt diktatúrája az, amely a leghathatósabban akadályozza a forra
dalom továbbfejlődését és elmélyülését.

A munkástömegek szabadságért vívott történelmi küzdelme szükségszerűen kerül ki az 
állam befolyása alól. A folyamat feltartóztathatatlan, mivel a -  politikai, gazdasági és 
társadalmi -  elnyomás elleni harc, a kizsákmányolás, az embernek ember általi, illetve az 
egyénnek állam általi kizsákmányolása elleni küzdelem mindig egyben az állam mint olyan 
ellen is folyik. A politikai állam -  bármilyen formában is működjék -, és a konstruktív 
forradalmi tett összeegyeztethetetlen. Kölcsönösen kizárják egymást. Fejlődésük során a 
forradalmak kivétel nélkül szembekerülnek ezzel a problémával, választaniuk kell; vagy az 
állam ellen fordulnak és a szabad, független építés útjára lépnek, vagy az állam mellett 
döntenek és vállalják az ezzel járó korlátokat és lehorgonyzást. A társadalmi forradalom útja, 
a szervezett, tudatos tömegek konstruktív önállósága az állam megszüntetése, vagyis az 
anarchia irányába mutat. Nem az állam, nem a kormány, hanem a dolgozók szisztematikus, 
kooperatív munkája szükséges az új, szabad társadalom felépítéséhez. Nem az állam és az 
állam rendőrmódszerei, hanem a dolgozók különböző rétegeinek -  a proletariátusnak a 
parasztságnak és a forradalmi értelmiségnek -  szolidáris együttműködése, a dolgozók 
önkéntes társulásait összefonó kölcsönös segítségnyújtás szabadít majd meg minket az 
állam babonájától s ver hidat a régi, letűnt civilizáció és a szabad kommunizmus között. Az 
egyesült ipari, mezőgazdasági és egyéb társulások szorosan összetartó föderációja csak 
magából az életből nőhet ki, csak organikusan fejlődhet, azt nem hozhatja létre valamiféle 
központi hatalom parancsa; e társulásokat maguknak a munkásoknak kell megszervezniük
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és igazgatniuk, mert a társadalmi újjáépítésért folytatott hatalmas munka így -  és csak így -  
nyer majd szilárd, tartós megalapozást. Csak egy ilyen közösségi szerveződés nyithat majd 
teret az igazán szabad kreatív, új emberiség számára s válhat majd valóban a nem állami 
jellegű, anarchista kommunizmus felé vezető első lépcsőfokká.

Régi, haldokló civilizációnk maradványait így -  és csak így -  söpörhetjük félre; az emberi 
agyakat és szíveket csak így tisztíthatjuk meg a tudatlanság és előítélet sokféle mérgétől.

Mindent el kell követnünk, hogy a világ forradalmi proletariátusa végre meghallja a hangot, 
az anarchisták hangját, mely -  akárcsak egykor -  a várbörtönök mélyéből feléjük kiált.

A világ proletariátusának meg kell értenie az orosz dolgozók hatalmas tragédiáját. Meg 
kell értenie mily szívtépő tragédia ez, hogy a munkások és a parasztok, akik a legtöbb 
áldozatot hozták a forradalomért, most egy mindenre rátelepedő állam vaskarmai között 
vergődnek. A világ proletariátusának lazítania kell e marok szorításán -  mielőtt még túl késő 
lesz.

Mert ha nem, akkor Szovjet-Oroszország, ahol egykoron a világ társadalmi forradalmának 
szíve dobogott, újból a legsötétebb reakció fészkévé válik.

Je g yze t

1 A fenti sorok 1921 júniusában íródtak. Azóta a Moszkvában fogva tartott anarchisták egy részét 
kiutasították az országból, jóllehet Oroszország állampolgárai voltak. Néhányukat távoli vidékre 
száműzték, míg mások továbbra is börtönben raboskodnak.

(Fordította: Náday Judit. A fordítás alapja: Alexander Berkman: The Russian Revolution and 
the Communist Party. In: A. Berkman: The Russian Tragedy. London, Phoenix Press, 1986. 
35-59.0.)



EMMA
GOLDMAN ELEM AZ ELETEM

(Részlet)

Szovjet-Oroszország! Szent föld, varázslatos emberek! Te jelképezed most már az emberi
ség reményét, egyedül te vagy arra hivatott, hogy megváltsd az emberiséget. Eljöttem, hogy 
szolgáljalak Téged, szeretett mátyuskám. Fogadj szívedbe, fogadj magadba engem, sze
gényt, engedd, hogy a vérem a tieddel vegyüljön, hogy megtaláljam a helyem a Te hősies 
küzdelmedben, és hogy mindent megtehessek érted!

Útban Pétervár felé a határon és az ottani pályaudvaron úgy fogadtak minket, mint kedves 
elvtársakat. Minket, akiket bűnözőkként űztek ki Amerikából, testvérekként köszöntöttek 
szovjet földön, melyet a föld fiai és lányai tettek szabaddá. Munkások, katonák és parasztok 
vettek körül bennünket, kézen fogva vezettek, úgy éreztük, mintha közeli rokonaink volná
nak. Arcuk sápadt volt és beesett, mélyen ülő szemükben fény égett, és eltökéltség sugárzott 
törődött testükből. Veszély és szenvedés acélozta akaratukat, és tette őket keménnyé. De 
mindez alatt ott dobog a régi gyerekszív, a nagylelkű orosz szív, mely azonnal befogadott 
bennünket.

Mindenütt zenével és dallal köszöntöttek és bámulatba ejtő mesékkel, melyek a hősies
ségről és az éhség, a hideg, a pusztító betegségek ellenére sem gyengülő kitartásról 
beszéltek. Hálakönnyek égtek a szememben és alázat töltött el azok iránt az egyszerű 
emberek iránt, akik a forradalmi küzdelmekben naggyá lettek.

Péterváron a harmadik fogadás után táváris Zorin, akinek társaságában utaztunk, odahí
vott minket Szásával egy várakozó autómobilhoz. Sötétség borította a nagy várost, különös 
árnyékok vetődtek a szikrázó hótakaróra. Az utcák teljesen kihaltak voltak, a síri csendet 
csak a kocsi motorzúgása bontotta meg. Gyorsan útnak indultunk, többször megállítottak 
az éjszaka sötétjéből hirtelen előbukkanó emberalakok. Katonák voltak, állig felfegyverkez
ve, zseblámpával végigpásztáztak rajtunk, „Propuszk, táváris!" (Az útlevelét, elvtárs!) -  volt 
kurta utasításuk. „Katonai őrjárat -  magyarázta kísérőnk Pétervár csak nemrég szabadult 
meg Jugyenics fenyegetésétől. Még túl sok ellenforradalmár ólálkodik mifelénk, csak az 
alkalomra várva.” Folytattuk utunkat, és ahogy befordultunk egy sarkon, egy fényesen 
kivilágított épület előtt haladtunk el. „A Cseka és a börtönünk -  általában mégis üres” -  
jegyezte meg Zorin. Most egy hatalmas ház előtt álltunk meg, melynek sok ablakából fény 
áradt. „Az Astoria, a cári idők divatos szállodája -  tájékoztatott Zorin most a Petroszovjet 
első székháza.” Ott fognak elszállásolni, tette hozzá, míg a többi száműzöttet a Szmolnijban 
helyezik el, mely korábban az arisztokrácia legexkluzívabb leányintézete volt. „És a lányok? 
-  kérdeztem. -  Ethel Bernstein és Dora Lipkin -  nem viselném el, ha külön kellene lennem 
tőlük." Zorin megígérte, hogy biztosít számukra egy szobát az Astoriában, jóllehet csak 
párttagokat szoktak elszállásolni a Szovjet Házban, többnyire magas rangú személyeket és
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rendkívüli vendégeket. Arra az időre, míg a helyünket előkészítik, lakosztályába vezetett 
minket.

Liza, Zorin felesége szívélyesen köszöntött, éppoly jószívűen fogadott, mint amilyen Zorin 
is volt az egész nap folyamán. Biztosra vette, hogy éhesek vagyunk. Nem sok mindennel 
tudott megkínálni, de amije csak volt, mindent megosztott velünk. Mint kiderült, ez a minden 
hering, kása és tea volt. Zorinék maguk sem tűntek jóltápláltaknak, és magamban ígéretet 
tettem, hogy föltöltöm kongó éléskamrájukat, ha majd csomagjainkat kibontom. Amerikai 
barátaink egy hatalmas hajóbőröndre való készlettel láttak el, és mi is megspóroltunk egy 
keveset fejadagunkból, melyet a Bufordot elhagyva kaptunk. Jót kuncogtam magamban 
azon, hogy az Egyesült Államok kormánya akaratlanul is az orosz bolsevikokat eteti.

Zorinék korábban Amerikában éltek, bár mi sosem találkoztunk velük. De ők ismertek 
minket, és Liza azt mondta, eljárt néhány előadásomra New Yorkban. Mindketten erős, 
idegen akcentussal beszélték az angolt, de még mindig folyékonyabban, mint mi tudtuk 
volna az oroszt. 35 év az Államokban, szinte sose gyakorolva anyanyelvűnket, képtelenné 
tett most a használatra. Mindamellett, Zorinéknak sok mesélnivalójuk volt, és ezt meg is 
tudták osztani velünk angolul. Beszéltek nekünk a forradalomról, vívmányairól és reményei
ről és még sok minden másról, amiről tudni akartunk. Az Októberhez vezető események 
története, és az azóta történtek, bár részletesebb, de valahogy annak ismétlése volt, amit 
fogadásunkkor hallottunk. Szó volt a blokádról és a rettenetes emberáldozatról; az Orosz
ország köré font vasgyűrűről és az intervencionisták pusztító szabotázsáról; Gyenyikirf, 
Kolcsak" és Jugyenics* ** ***’ " fegyveres támadásairól; az általuk véghez vitt rombolásról és a 
forradalmi hangulatról, mely nem hagyott alább, hogy felkészítsen a rettenes túlerőre, a 
számtalan fronton folyó küzdelemre, az ellenség megfutamítására. Az ipar frontján folyó 
küzdelemre is, hogy egy új Oroszország épüljön a régi romjain. Máris sokféle építőmunka 
indult be -  tájékoztattak -, saját szemünkkel lesz alkalmunk meggyőződni róla. Iskolák, 
munkásfőiskolák, szervezett anya- és gyermekvédelem, öreg- és beteggondozás és még 
ennél is több vált lehetővé a proletárdiktatúra eredményeként. Oroszország ellen mindenki 
kezet emelt, így természetesen nagyon messze volt még a tökéletességtől. A blokád, az 
intervenció, az ellenforradalmi összeesküvők -  elsőnek közöttük az orosz értelmiség -, ezek 
jelentették a legnagyobb veszélyt. Ezek voltak felelősek azokért a nehézségekért, amelyek
kel Oroszországnak szembe kellett néznie és mindazért a rosszért, amelytől az ország 
szenvedett.

Az Oroszország előtt álló herkulesi feladatok fényében múltbeli harcaink Amerikában most 
szánalmasan jelentéktelennek tűntek; a mi erőpróbánk még előttünk állt. Megremegtem a 
gondolatra, hogy kudarcot vallhatok, hogy talán képtelen leszek megmászni azokat a 
magasságokat, melyeket a lentről jövő és tanulatlan milliók már bevettek. Komolyságukkal 
és nyilvánvaló áldozatvállalásukkal Zorinék ezt a nagyságot jelképezték, és én büszke

* Anton Ivanovics Gyenyikin (1872-1947): az orosz cári hadsereg tábornoka. A polgárháború 
időszakában a dél-oroszországi forradalomellenes csapatok főparancsnoka. 1919-ben a fehérgárdisták 
Moszkva elleni hadjáratának vezetője; 1920-ban Angliába emigrált.

**Alekszandr Vasziljevics K o lcsak  (1873-1920): orosz cári tengernagy, 1918-19-ben a 
forradalomellenes erők egyik katonai vezetője. 1918 novembere után az Ural-vidék, Szibéria és a 
Távol-Kelet egy része az ellenőrzése alatt állt. 1920-ban kivégezték.

***Nyikolaj Nyikolajevics Jugyeny ics  (1862-1933): orosz fehérgárdista tábornok, a kaukázusi 
hadsereg parancsnoka (1915-17), ill. a kaukázusi front főparancsnoka (1917- 20).
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voltam, hogy barátaimnak mondhatom őket. Már elmúlt éjfél, amikor el tudtunk végre 
szakadni tőlük.

A szálloda folyosóján egy fiatal nőbe ütköztünk, aki elmondta, épp Zorinékhoz indult, hogy 
elhívjon bennünket egy amerikai barátunkhoz, aki már alig várja, hogy láthasson minket. Egy 
negyedik emeleti lakosztályig követtük őt, és amikor kinyílt az ajtó, öreg bajtársunk, Bili Satov 
karjaiban találtam magam. „Bili, hát te itt! -  kiáltottam meglepetésemben. -  Hisz Zorin azt 
mondta, Szibériába mentél!"

„Miért nem jöttél ki elénk a határra? Nem kaptad meg a rádióüzenetet?" -  szólt közbe 
Szása.

„Csak semmi amerikai kapkodás -  nevetett Bili. -  Hadd öleljelek meg először, drága 
Szása, és igyunk egyet a forradalmi Oroszországba való szerencsés megérkezésetekre. 
Aztán majd beszélgetünk.” Egy díványhoz vezetett minket, magának kettőnk között hagyva 
helyet. A többi jelenlévő melegen köszöntött bennünket: Anna (Bili felesége), a húga, Rose, 
és Rose férje. Találkoztam a lányokkal New Yorkban, de a folyosón a gyenge világításban 
nem ismertem fel Rose-t.

Bili jó pár kilót felszedett, mióta elbúcsúztattuk New Yorkban. Katonai egyenruhája 
kihangsúlyozta domború vonalait, az arca pedig keményebbnek látszott. De ugyanaz az 
öreg Bili volt, impulzív, szeretetteljes és derűs. Kérdésekkel árasztott el minket, Amerikáról, 
a San Franciscó-i munkásügyekről, bebörtönzésünkről és száműzetésünkről faggatott. 
„Most ne törődj mindezzel -  tértünk ki először inkább mesélj nekünk te magadról. 
Hogyhogy még itt vagy Péterváron? És miért nem voltál ott az amerikai száműzöttek 
fogadására alakult bizottságban?” Bili egy kissé zavarban volt, és megpróbálta elmismásolni 
a válaszadást, de mi nem hagytuk annyiban. Lehetetlen volt kételkednem Zorinban, nem 
akartam őt szándékos félrevezetéssel gyanúsítani. „Látom, nem változtál -  incselkedett 
ugyanaz a régi, makacs alak vagy.” Azt próbálta nekünk elmagyarázni, hogy Oroszország
nak ezekben a kimerítő napjaiban az embereknek nincsen idejük puszta társas együttlétre. 
Ő és Zorin, mivel más-más tennivalóik vannak, ritkán találkoznak. Ez magyarázza talán, hogy 
Zorin azt hitte, ő már elutazott. Szibériai útjáról már hetekkel korábban döntött, de mert 
nehézségekbe ütközött az utazáshoz szükséges felszerelést beszereznie, későbbre halasz
totta az indulást. Még most is sok az elintéznivalója, hogy útra készen álljon. Talán még két 
hétig kell itt maradnia, de most, hogy már itt vagyunk vele, nem is bánja -  marad időnk, hogy 
átbeszéljük az Amerikával és Oroszországgal kapcsolatos dolgokat. Megkapta rádióüzene
tünket, és kérte, hogy lehessen benne a bizottságban, de elutasították. Nem tartották volna 
bölcs dolognak, hogy első oroszországi benyomásainkat tőle kapjuk, és így előítéleteket 
plántáljon belénk. „Nem tartották volna?! -  kiáltottunk fel Szásával. -  Kik azok a diktatórikus 
»ők«; akik megparancsolják, hogy Szibériába utazz, és akik megtagadják tőled a jogot, hogy 
öreg bajtársaiddal és barátaiddal találkozz? És miért nem jöhettél el magadtól?” „A prole
tárdiktatúra... -  válaszolta Bili elnézően vállon veregetve de erről majd máskor. Most csak 
annyit akarok mondani nektek -  folytatta komolyan -, hogy a jelenlegi kommunista állam 
pontosan az, aminek mi, anarchisták mindig is tartottuk -  egy szorosan központosított 
hatalom, melyet csak erősebbé tesz a forradalmat fenyegető veszély. Ilyen körülmények 
között az ember nem tehet azt, amit akar. Az ember nem pattanhat fel a vonatra és nem 
mehet el vagy lovagolhatja meg akár az ütközőt, ahogy én szoktam az Egyesült Államokban. 
Az embernek engedélyt kell kérnie. De ne higgyétek, hogy Amerika »áldásait« hiányolom. 
Én Oroszországért vagyok,a forradalomért és annak dicsőséges jövőjéért!”

Bili biztos volt benne, hogy előbb-utóbb mi is úgy éreznénk az Oroszországban tapasztalt
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dolgok iránt, mint 6. Nem érdemes olyan apróságok miatt aggódni, mint a propuszkok' 
találkozásunk első óráiban. „Propuszkok!" Nekem egy egész bőröndre való van belőle, és 
hamarosan nektek is lesz" -  fejezte be egy pajkos pillantással. Elkapott a hangulat, és 
felhagytam a kérdezősködéssel. A sok benyomás, ami abba a napba zsúfolódott, elképesz
tett. Tényleg csak egy nap volt? -  tűnődtem. Mintha évek teltek volna el azóta, hogy 
megérkeztünk.

Bili Satov nem indult el még két hétig, és legtöbb időnket együtt töltöttük, gyakran a röpke 
reggeli órákba nyúlóan. A forradalmi vászonfestmény, amelyet kiterített elénk, sokkal na
gyobb méretű volt, mint ahogy azelőtt bárki is lefestette. Többé nem néhány egyéni figura 
volt odavetve a képre, akinek a szerepét és jelentőségét hatalmas háttér hivatott hangsú
lyozni. Nagy és kicsi, magas és alacsony domborodik ki avval a kollektív akarattal telve, 
hogy a forradalom győzelmét közelebb hozzák. Lenin, Trockij, Zinovjev lelkes elvtársakból 
álló kis csoportja előtt hatalmas feladatok álltak -  közölte Bili lelkes meggyőződéssel, de a 
mögöttük álló valódi hatalmat a tömegek felébresztett forradalmi tudata jelentette. A parasz
tok kisajátították az urak földjét 1917 nyara folyamán... a munkások tulajdonukba vették a 
gyárakat és a műhelyeket... a katonák százezrével sereglettek vissza az ellenséges frontok
ról... a kronstadti matrózok közvetlen akcióra vonatkozó anarchista jelmondatukat a forra
dalom hétköznapjaira fordították le... a baloldali szocialista forradalmárok, csakúgy, mint az 
anarchisták, támogatták a parasztságot a föld szocializálásában.,. Mindezek az erők adtak 
lendületet annak a viharnak, mely Oroszország felett kitört, s amely teljességében október 
rettentő áradatában mutatkozott meg és szabadult el.

Ilyen volt a kápráztató szépségéről és a mindent legyőző erőről szóló hősköltemény, 
amelybe lüktető életet barátaink lelkesedése és ékesszólása lehelt. Bili maga törte meg most 
a varázst. Már megmutatta nekünk az Oroszország lelkében végbemenő átalakulást, majd 
folytatta -  meg kellett hogy mutassa a test betegségeit. „Nem azért, hogy elfogulttá tegyelek 
titeket -  hangsúlyozta amitől azok az emberek féltek, akik szerint a forradalmi becsület 
kritériuma a tagsági igazolvány.” Nemsokára mi magunk fogunk szembetalálkozni azokkal 
az ijesztő gondokkal, melyek alapjaiban rendítik meg az ország erejét -  mondta. Az ő célja 
pusztán annyi, hogy felkészítsen minket -  hogy segítsen megtalálni a betegség eredetét, 
hogy felhívja a figyelmünket terjedésének veszélyességére, és hogy megértesse velünk, 
csak a legdrasztikusabb intézkedések hozhatnak gyógyulást. Az oroszországi tapasztalatok 
rádöbbentették, hogy mi, anarchisták a forradalom romantikusai voltunk, megfeledkeztünk 
arról, hogy milyen árat kell érte fizetni, a rettenetes árról, amit a forradalom ellenségei 
követelnek, a pokoli módszerekről, melyekhez azért folyamodnak, hogy lerombolják vívmá
nyait. Az ember nem harcolhat pusztán eszméinek logikájával és igazságával tűz és kard 
ellen. Az ellenforradalmárok összefogtak, hogy elszigeteljék és kiéheztessék Oroszországot, 
és a blokád borzasztó emberáldozatot követelt. Az intervenció és a nyomában járó rombo
lás, a fehérek részéről indított számtalan támadás óceánnyi vérbe került; Gyenyikin, Kolcsak 
és Jugyenics hordáinak pogromjai, bestiális bosszúja és az általános pusztítás, amit 
véghezvittek, olyan háborút kényszerített a forradalomra, melyről legmesszebblátó elméi 
sem álmodtak volna. Egy háborút nem mindig a forradalmi etika romantikus ideái szerint 
vívnak, mindazonáltal elkerülhetetlen, hogy elűzzék az éhes farkasokat, akik készek arra, 
hogy a forradalmat szétmarcangolják. Nem szűnt meg anarchistának lenni -  biztosított *

*propuszk (orosz): szabad mozgást biztosító engedély

399



minket Bill nem vált közömbössé a marxi államgépezet fenyegetésével szemben. A 
veszély többé nem elméleti vitatéma volt, hanem a létező bürokrácia, a szakszerűség hiánya 
és a korrupció miatt a konkrét valóság maga. Gyűlölte a diktatúrát és szolgálóját, a Csekát 
a gondolat, a beszéd és a kezdeményezés könyörtelen elnyomásáért. De ez volt a szüksé
ges rossz. Az anarchisták elsőként válaszoltak Leninnek a forradalomra való -  alapvetően 
anarchista -  felhívására. Joguk volt számon kérni. „És fogunk is! Ez nem kétséges -  Bili 
egészen kiabált -, számon is fogunk kérni! De nem most, nem most. Nem, amíg minden 
idegszálnak meg kell feszülni, hogy megmentsük Oroszországot a reakciós elemektől, 
amelyek elkeseredetten küzdenek, hogy visszaszerezzék a hatalmat.” Nem lépett be a 
kommunista pártba, és nem is fog soha -  bizonygatta Bili. De a bolsevikokkal van, és lesz 
is, amíg minden frontot fel nem számolnak és az utolsó ellenséget is ki nem űzik, mint 
Jugyenicsot és Gyenyikint és a cárista banda maradékát. „És ti is így tesztek majd, drága 
Emma és Szása -  fejezte be Bili -, ebben biztos vagyok."

Bajtársunk, mint régi idők szenvedélyes bárdja, dalai a forradalom legendái, mely a mi 
korunk legrendkívülibb eseménye. Csodái számtalanok, borzalmai és fájdalmai egy kereszt
re feszített nép mártírsága.

Bilinek teljesen igaza van -  gondoltuk. Mindenünket adtuk volna, hogy a forradalmat és 
vívmányait megvédjük, ami a legfontosabb volt, s ehhez képest minden más jelentéktelen
nek bizonyult. Bajtársunk hite és odaadása engem is eksztatikus magasságokba ragadott. 
Mégsem tudtam teljesen megszabadulni egy olyanféle mélyen lapuló szorongástól, amit 
akkor érez az ember, amikor egyedül marad a sötétben. Elszántan próbálkoztam, hogy 
elfojtsam, s úgy jártam-keltem, mint holdkóros egy elvarázsolt térben. Néha, mikor egy-egy 
kemény hang vagy egy-egy csúnya látvány félig felébresztett, már-már visszabotladoztam 
volna a földre. Szemet szúrt a Petro-Szovjet ülésén, melyen mi is részt vettünk, a szabad 
szólás elhallgattatása, hogy a párttagoknak jobb és kiadósabb ételeket szolgálnak fel a 
Szmolnij éttermében, de még sok hasonló igazságtalanság és visszatetsző dolog is. 
Mintaiskolák, ahol a gyerekeket édességekkel és cukorkával tömik, szemben atöbbi rosszul 
ellátott iskolával, ahol nem volt fűtés, csak mocsok, és ahol az állandóan éhes kicsiket úgy 
terelték egybe, mint a marhákat szokás. A kommunisták számára egy speciális összkom
fortos kórház állt rendelkezésre, míg más intézményeknek a legalapvetőbb orvosi és sebészi 
feltételeket is nélkülözniük kellett. Harmincnégy különböző fajta fejadag -  az állítólagos 
kommunizmusban! - , miközben néhány piac és privilegizált bolt élénk forgalmat bonyolított 
le vajból, tojásból, sajtból és húsból. A munkások asszonyai hosszú órákig álltak sorba, míg 
hozzájuthattak fagyott krumpli-, kukacos gabona- és romlott haladagjaikért. Felpüffedt, kék 
arcú asszonyok alkudoztak silány kis portékáik felett a vöröskatonákkal, akik csoportjaikat 
körülvették. [...]

Amikor Angelica (Balabanoff) azt tanácsolta, hogy látogassam meg Lenint, elhatároztam, 
hogy írok egy memorandumot a szovjet életben tapasztalható legszembetűnőbb ellentmon
dásokról, de mivel többé nem hallottam a javasolt találkozó felől, nem tettem semmit az 
ügyben. Ezért aztán, amikor egy reggel Angelica telefonüzenetében meghagyta, hogy „lljics” 
várja Szását és engem, és hogy értünk küldi kocsiját, zavarba jöttem. Tudtuk, Leninnek olyan 
sok a munkája, hogy szinte megközelíthetetlen. A kedvünkért tett kivétel olyan lehetőség 
volt, amit nem szalaszthattunk el. Úgy gondoltuk, a memorandum nélkül is meg fogjuk találni 
az eszmecsere témáját; mi több, hogy sort kerítsünk majd azokra a határozatokra, melyek 
közvetítésével moszkvai bajtársaink bíztak meg.

Lenin kocsija szélsebesen száguldott velünk végig a forgalmas utcákon a Kremlbe
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anélkül, hogy bármely őrhelyen is propuszkjainkat kérve megállítottak volna. Az egyik régi 
épület bejáratánál, mely a többitől különállt, megkértek, hogy szálljunk ki. Egy fegyveres őr 
állt a liftnél, aki már nyilván tudott jövetelünkről. Szó nélkül kinyitotta az ajtót, betessékelt 
minket, majd bezárta az ajtót és a kulcsot zsebre tette. Hallottuk, amint nevünket kiáltják az 
első emeleti katonának, majd a kiáltás ugyanolyan hangosan ismétlődik, ahogy továbbad
ják. Egész kórus jelentette érkezésünket, amíg a lift lassan emelkedett. A legfelső szinten 
egy őr megismételte a lift kinyitásának és becsukásának műveletét, majd egy hatalmas 
fogadóterembe vezetett, és bejelentett minket: „Távárisi Goldman és Berkman." Arra kértek, 
várjunk egy kicsit, de majdnem egy óra telt el, míg a legnagyobbhoz való bevezettetésünk 
ceremóniája tovább folytatódott. Egy fiatalember intett, hogy kövessük. Jó pár, munkától, 
írógépek kattogásától és rohanó futároktól nyüzsgő irodán mentünk keresztül. Egy erős, 
tömör, szép faragással díszített ajtó előtt álltunk meg. Egy pillanat türelmet kérve, kísérőnk 
eltűnt mögötte. A súlyos ajtó tüstént kinyílt belülről, kalauzunk betessékelt, ő maga pedig 
eltűnt és bezárta az ajtót mögöttünk. Ott álltunk a küszöbön a furcsa procedúra bekövetkező 
végszavára várva. Egy ferde vágású szempár szegezödött ránk, mintha csak belénk akarna 
hatolni. Tulajdonosa egy hatalmas íróasztal mögött ült, melyen minden a legszigorúbb 
pontossággal volt elrendezve, a szoba többi része is ugyanilyen precizitás benyomását 
keltette. A férfi mögötti falat teljesen beborította egy óriási telefonkapcsolótábla és egy 
világtérkép. Az oldalsó falak mentén súlyos kötetekkel megrakott üvegszekrények sorakoz
tak. Egy nagy, hosszúkás asztal pirossal letakarva, tizenkét egyenes támlás szék és több 
karosszék az ablaknál. A fegyelmezett egyhangúságot csak a lángoló vörös törte meg.

A hátteret szemmel láthatólag egy merev szokásaiért és tényszerűségéért dicsért ember 
számára alakították ki. Lenin, a világ legbálványozottabb, de egyszersmint leggyűlöltebb és 
legrettegettebb embere kevésbé puritán környezetben nem találta volna a helyét.

„Iljics nem pazarolja az idejét bevezető szavakra. Egyenesen a tárgyra tér” -  mesélte 
egyszer Zorin szemmel látható büszkeséggel. Valóban, minden, 1917 óta tett lépése ezt 
igazolja. De ha kétségeink lettek volna, az, ahogy fogadott minket, ahogy beszélgetett, 
gyorsan meggyőzött volna Iljics érzelmi mértéktartásáról. Rendkívüli volt, amilyen gyorsan 
érzékelte, hogy a többiekben erre van igény és az a tehetsége, ahogy ezt céljai érdekében 
felhasználta. Nem kevésbé volt meglepő az sem, hogy felvidította bármi, amit magában 
vagy látogatóiban mulatságosnak talált. Különösen olyankor, amikor valakit sarokba szo
rított, a nagy Lenin csak rázkódott a nevetéstől úgy, hogy ezzel aztán másokat is nevetésre 
késztetett.

Metsző fürkészésével a csontunkig meztelenített minket, kérdések özönével árasztott el, 
egyiket a másik után, mint szikrákat szórta kovakőhöz hasonlatos agya. Milyen esélyei 
vannak a forradalomnak Amerikában, annak politikai és gazdasági körülményei között a 
közeljövőben? Az egész Amerikai Munkásszövetséget* burzsoá ideológiával etetik-e, vagy 
az egész nem más, mint Gompers”  és klikkje, termékeny talaj-e a tagsága egy belülről

* Amerikai Munkásszövetség (American Federation of Labor, AFL): 1881-ben jött létre, elsősorban 
szakképzett fehér munkások szakszervezeti szövetségeként. Az I. világháború előtt reformista irányba 
fordult, s azóta szemben állt az osztályharc programjával. 1955 óta AFL-CIO néven működik.

Samuel G om pers  (1850-1924): amerikai dohánygyári munkás, 1882-től haláláig az AFL elnöke. 
A reformista osztály-együttműködés híve és kommunistaellenes volt.
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történő áttöréshez? Milyen erős az I. W. W.* **, s az anarchistáknak valóban olyan nagy-e a 
hatásuk, mint ahogy azt a mi nemrégiben lezajlott perünk sugallja? Épp most olvasta el a 
bíróság előtt mondott beszédünket. „Jó anyag! A kapitalista rendszer világos elemzése, 
nagyszerű propaganda!" Kár, hogy nem maradhattunk az Egyesült Államokban, bármilyen 
áron is. Természetesen, nagyon szívesen látnak minket Szovjet-Oroszországban, de égető 
szükség lenne az ilyen harcosokra Amerikában, hogy segítséget adjanak a közelgő forra
dalomhoz, „hiszen sok kiváló élvtársuk vett részt a miénkben”. „És Ön, Táváris Berkman, 
micsoda szervező lehet, akárcsak Satov. Satov elvtársuk, mint az igazi fém; nem hátrál meg 
semmitől, és annyit dolgozik, mint egy tucat másik. Most Szibériában a Távol-Keleti Köztár
saság vasúti népbiztosa. Sok más anarchista van még fontos pozícióban nálunk. Minden 
nyitva áll számunkra, ha együtt akarnak működni velünk mint igazi igyéjnij anarchisták. Ön, 
táváris Berkman, hamar megtalálja majd a helyét. Bár kár, hogy ezekben a rendkívüli időkben 
szakították el Amerikától. És Ön, táváris Goldman? Micsoda küzdőtere volt! Maradnia kellett 
volna. Miért nem maradt, még ha táváris Berkmant ki is utasították? De hát itt van. Van valami 
elképzelésük arról, hogy milyen munkát szeretnének végezni? Önök igyéjnij“  anarchisták, 
ezt tudom abból, ahogy a háborúról állást foglaltak, hogy megvédték »Októbert« és hogy 
harcoltak értünk, hogy hisznek a szovjetekben. Mint Malatesta, az Önök nagyszerű elvtársa, 
aki teljesen Szovjet-Oroszországgal van. Mi az, amit Önök szeretnének csinálni?”

Szása jutott lélegzethez elsőként. Angolul kezdte, de Lenin vidám nevetéssel megállította. 
„Azt hiszi, értem az angolt? Nem én, egy szót se, Sem semmi más nyelvet. Nem vagyok jó 
nyelvekből, bár sok évig éltem külföldön. Vicces nem?" És nagy hahotában tört ki. Szása 
oroszul folytatta. Büszke, hogy hallhatja, bajtársait így e lism erik-m ondta-, de miért vannak 
anarchisták szovjet börtönökben? „Anarchisták? -  szakította félbe lljics. -  Képtelenség! Ki 
mondott maguknak ilyen meséket, és hogy hihették el azokat? Banditák vannak nálunk 
börtönben, meg Mahnovcsina [Mahno hívei], de nem igyéjnij anarchisták.”

„Képzelje el -  vágtam közbe -, hogy a kapitalista Amerika is két csoportra osztja az 
anarchistákat, filozófiai és bűnöző anarchistákra. Az első csoporthoz tartozókat elfogadják 
a legmagasabb körökben; egyikőjüket még a Wilson-kormány tanácsaiban is. A második 
csoportot, amelyhez van szerencsénk tartozni, üldözik, és gyakran bebörtönzik tagjaikat. Az 
Ön különbségtétele sem más. Nem gondolja?” „Részemről rossz érvnek tartom -  válaszolt 
Lenin - , zavarosfejűségnek, ha különböző premisszákból hasonló következtetést vonnak 
le. A szabad szólás burzsoá előítélet, szépségflastrom a társadalmi bajokra. A munkások 
köztársaságában a gazdasági jólét hangosabban beszél, mint a szólás és ez utóbbi 
szabadsága sokkal biztosabb. A proletárdiktatúra ezen az úton halad. Most éppen nagyon 
súlyos akadályokkal kell szembenéznie, a legnagyobb a parasztok ellenállása. Nekik szö
gekre, sóra, textíliára, traktorra és villamosításra van szükségük. Ha ezeket megadjuk neki, 
velünk lesznek, semmilyen ellenforradalmi erő nem lesz képes eltántorítani őket. Oroszor
szág jelenlegi helyzetében a szabadságról való minden fecsegés csak a reakciót táplálja,

★  f
I. W. W. (Industrial Workers of the World [A Világ Ipari Munkásai]): 1905-ben alakult amerikai

forradalmi munkásszakszervezet. Felvállalta a szakképzetlenek, bevándorlók, színesek, szegények
képviseletét. Radikális programja társadalmi forradalmat hirdetett; támogatta a -  gyakran erőszakos -
konfrontációt a munkáltatókkal. 1908-17-ig támogatói létszáma elérte a százezres nagyságrendet;
ekkor vezetőit hazaárulással vádolták, a mozgalmat a kormány elnyomta. Azóta kis létszámmal
működik.

* *
igyéjnij (orosz): ideális
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mely le akarja teperni Oroszországot. Ebben csak a banditák bűnösek, őket viszont lakat 
alatt kell tartani."

Szása átnyújtotta Leninnek az anarchista konferencia határozati javaslatait, és hangsú
lyozta a moszkvai bajtársak meggyőződését, miszerint a bebörtönzött elvtársak igyéjnijek 
voltak, nem pedig banditák. „Az a tény, hogy a társaink legalizálásukat kérik, annak bizo
nyítéka, hogy a forradalommal és a szovjetekkel vannak” -  érveltünk. Lenin átvette a 
dokumentumot, és ígéretet tett, hogy a következő párt-végrehajtóbizottsági ülésen előter
jeszti. Majd értesítenek a döntésről, de akárhogy is lesz, semmiség az egész, nincs semmi, 
ami bármely igazi forradalmárt megzavarhatna. Van még valami? Mi, Amerikában politikai 
jogokért harcoltunk, még az ellenfeleinkéiért is, mondtuk neki, ezek megtagadása bajtársa
inktól ezért nem apró semmiség. Ami engem illet, adtam tudtára, úgy érzem, nem tudok 
együttműködni egy olyan rendszerrel, amely anarchistákat vagy másokat üldöz pusztán 
nézeteik miatt. Sőt, több más visszatetsző dolog is van. Hogyan egyeztessük ezeket össze 
az általa kitűzött legfőbb céllal? Megemlítettem néhányat. Válasza az volt, hogy az én 
attitűdöm burzsoá szentimentalizmus. A proletárdiktatúra élethalálharcot vív, kicsinyes meg
fontolásokat nem bocsáthatunk mérlegelésre. Oroszország nagy léptekkel halad előre 
otthon és külföldön. Lángra lobbantotta a világforradalmat, én pedig itt apró érvágásokon 
kesergek. Ez abszurd, túl kell rajta tenni magam. „Csináljon valamit -  javasolta ami a 
legjobb utat jelenti ahhoz, hogy visszanyerje forradalmi egyensúlyát.”

Leninnek igaza lehet, gondoltam. Meg fogom fogadni a tanácsát. Azonnal nekilátok, 
mondtam. Azonban nem Oroszországon belüli munkával, hanem valami propagandaérté
kűvel az Egyesült Államok számára. Szeretnék egy társaságot szervezni, az Amerikai 
Szabadság Orosz Barátai körében, egy aktív testületet, mely támogatást nyújt Amerikának 
a szabadságért folytatott küzdelmében, úgy ahogy az Orosz Szabadság Amerikai Barátai 
segítette Oroszországot a cári rezsim ellen.

Lenin egész idő alatt nem mozdult székében, de most valósággal felszökkent belőle. 
Hirtelen felénk fordult, és szembenézett velünk, ahogy felállt. „Ez nagyszerű ötlet!” -kiáltotta. 
Nevetett, elégedetten a kezét dörzsölve. „Egy jó, praktikus javaslat. Azonnal lásson neki. És 
Ön, táváris Berkman, Ön is részt venne benne?” Szása azt válaszolta, hogy mi már 
megbeszéltük ezt a dolgot, és kidolgoztuk a terv részleteit. Azonnal kezdhetjük, mihelyt 
meglesz a szükséges felszerelés. Az nem lesz gond, biztosított Lenin, mindent megkapunk 
-  irodát, nyomdai berendezést, küldöncöket és bármilyen anyagi segítséget, amire csak 
szükségünk van. El kell küldenünk neki munkánk ismertetőjét, és a tervben foglalt kiadások 
tételes felsorolását. A III. Internacionálé majd gondját viseli a kezdeményezésnek. Vállalko
zásunk számára ez a megfelelő csatorna, ők pedig majd megadnak minden segítséget.

Teljes meglepetésünkben egymásra néztünk, aztán Leninre. Felváltva kezdtük magyaráz
ni, hogy erőfeszítéseink csak akkor bizonyulnak eredményesnek, ha nem kötődünk egyetlen 
ismert bolsevik szervezethez sem. A magunk módján kell ezt megvalósítani, mi ismerjük az 
amerikai pszichológiát, és tudjuk, hogyan a legjobb a munkát irányítani. De mielőtt tovább
mehettünk volna, kísérőnk hirtelen megjelent, pont olyan észrevétlenül, mint ahogy elment, 
Lenin pedig kezét nyújtotta búcsúzóul. „Ne felejtsék el elküldeni az ismertetőt!” -  szólt 
utánunk.

A pÁúpolitbüróján belüli klikk módszerei áthatották az Internacionálét is, és megmérgez
ték az egész munkásmozgalmat, mondta Angelica barátja. Tudott-e erről Lenin? És vajon 
ez is csak egy apró semmiség volt-e az ő megítélése szerint? Akkor már biztos voltam, hogy 
mindenről tudott, ami Oroszországban történt. Kutató szemei elől semmi nem menekült
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meg. Semmi nem történhetett az ő mérlegelése és pecsétes jóváhagyása nélkül. Egy 
vasakarat, mely mindenkit könnyedén a maga görbületére hajlít, és amely éppily könnyedén 
töri meg az embereket, ha azok nem engednek. Vajon minket is szeretne meghajlítani vagy 
megtörni? Ez a veszély fenyegetett, ha az első rossz lépést megtesszük, ha elfogadjuk a 
Komintern' gyámkodását. Égtünk a vágytól, hogy segítsünk Oroszországnak, és folytassuk 
munkánkat Amerika felszabadításáért, melynek életünk legszebb éveit áldoztuk. Viszont 
egész múltunkat áruljuk el, és a függetlenségünkről mondunk le, ha a klikk felügyeletének 
alávetjük magunkat. Ebben a szellemben írtunk Leninnek, és mellékeltük tervünk részletes 
vázlatát, mely Szása körültekintő műve volt.

Egy dologban egyetértettünk Leninnel, abban, hogy munkához kell látni. De nem politikai 
minőségben, sem pedig valamilyen szovjet irodában. Kell, hogy találjunk valamit, ami 
közvetlen kapcsolatba hoz a tömegekkel, és lehetővé teszi számunkra, hogy őket szolgáljuk. 
Moszkva volt a kormány székhelye, több volt az állami funkcionárius, mint a munkás, 
bürokratikus minden procikájában. Szása ellátogatott néhány gyárba, s ezek mindegyike 
szemmel láthatóan elhanyagolt és magára hagyott körülmények között működött. Legtöbb
jükben a szovjet hivatalnokoknak és a kommunista jácsejkák (sejtek) tagjainak száma 
jócskán felülmúlta a ténylegesen termelőkét. Beszélgetett a munkásokkal, és azt tapasztalta, 
hogy elkeseríti őket az ipari bürokrácia gőgje és zsarnoki önkényes módszerei. Szása 
benyomásai csak megerősítették meggyőződésemet, hogy Moszkva nem nekünk való hely. 
Ha legalább Lunacsarszkij betartotta volna az ígéreteit! De őt szinte elárasztotta a munka -  
írta -, és akkor éppen nem tudta összehívni a tanárok konferenciáját. Hetekig is eltarthat, 
míg erre sor kerül. Megértette, milyen nehéz sablonba préselni magukat olyan embereknek, 
akik már megszokták, hogy a dolgokat a maguk független módján intézzék. De ez az 
egyetlen eredménnyel kecsegtető hely Oroszországban, ezzel kell beérnem. Miközben 
tartanom kell vele a kapcsolatot -  fejezte be levelét.

Burkolt figyelmeztetés volt ez arra, hogy a diktatúra mindent átjár, és nem tűri a független 
próbálkozásokat. Legalábbis Moszkvában nem. Végül is minden kormányszékhely lekerül- 
hetetlenül kineveli a paragrafusrágókat és a szolgalelkűeket, az udvaroncokat és a kémeket 
s az élősködők hadát, melyet a hivatal a kezéből etet. Moszkva nyilvánvalóan nem volt 
kivétel. Nem találtuk ott a helyünket, s nem kerültünk közelebb az igavonó tömegekhez sem. 
Még egy kísérletet akartunk tenni, meglátogatni Kropotkin bajtársunkat, és aztán: vissza 
Pétervárra -  határoztuk el.

Megtudtuk, hogy George Lansbury és Mr. Barry egy különleges vonattal Dimitrovba 
készül. Elhatároztuk, mi is engedélyt kérünk, hogy csatlakozhassunk hozzájuk, bár nem 
lelkesedtünk az ötletért, hogy Peterrel két újságíró társaságában találkozzunk. Nem tudtuk 
elintézni Dimitrovba való utazásunkat, ez pedig egy páratlan, különleges alkalom volt. Szása 
sürgősen meglátogatta Lansburyt. Ő beleegyezett, hogy elkísérjük, sőt felajánlotta, hogy akit 
csak akarunk, bárkit magunkkal vihetünk. Biztosította Szását, hogy már régóta szeretne 
viszontlátni engem, és nagyon örül az alkalomnak. Figyelembe véve, hogy mindvégig tudta, 
Moszkvában tartózkodom, de nem vette a fáradságot, hogy felkeressen, öröme igencsak 
kétséges volt. De a lényeg az volt, hogy találkozzunk Peterrel, és hogy meghívtuk Alexander 
Schapiro bajtársunkat is az útra. *

*Komintern; III. (Kommunista) Internacionálé: a kommunista pártok nemzetközi szervezete; az 
egyes országok pártjai a Komintern szekcióiként működtek (1919-43).
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A vonat csigalassúsággal vánszorgott, minden víztárolónál megállt. Késő este volt, amikor 
végre a házhoz értünk. Pétért betegnek és megviseltnek találtuk. Csak a romja volt annak a 
robusztus férfinak, akinek Párizsban és Londonban ismertem 1907-ben. Mióta Oroszország
ban vagyok, a legmagasabb rangú kommunisták biztosítottak újra meg újra arról, hogy 
Kropotkin nagyon kényelmes körülmények között él, és nem szenved szükséget sem 
táplálékban, sem tüzelőben -  és itt volt Peter, felesége, Sophie és lányuk, Alexandra, akik 
gyakorlatilag egyetlen szobában laktak, és azt sem tudták kielégítően fűteni. A többi 
szobában a hőmérséklet nulla fok volt, úgyhogy azokban nem lakhattak. Fejadagjukról, mely 
épp elég a fennmaradáshoz, egészen a legutóbbi időkig a dimitrovi szövetkezet gondosko
dott. Ezt a szen/ezetet azóta felszámolták, mint sok más hasonló intézményt, tagjaik 
többségét pedig letartóztatták, és a moszkvai butirki börtönbe szállították. Hogy tudnak 
egyáltalán megélni, kérdeztük. Sophie elmagyarázta, hogy van egy tehenük, és a kertből 
elegendő terményük télire. Az ukrajnai elvtársak, elsősorban Mahno kimódolták, hogy külön 
élelmiszerben részesüljenek. Jobban is boldogulhatnának, ha Peter nem betegeskedne az 
utóbbi időben, és nem volna szüksége még táplálóbb ételre.

Semmit sem lehet tenni, hogy a felelős kommunisták ráébredjenek: Oroszország egyik 
legnagyobb emberét az éhhalál fenyegeti? Még ha nem is fűződik érdekük a személyéhez 
mint anarchistához, tudniuk kell, hogy értékes tudós és irodalmár. Lenin, Lunacsarszkij és 
a többi magas rangú személy talán nem tud Peter helyzetéről. Vajon nem hívhatnám fel a 
figyelmüket az állapotára? Lansbury egyetértett velem. „Lehetetlen -  mondta -, hogy a 
szovjet kormány kiválóságai hagyják, hogy egy olyan nagy személyiség, mint Peter Kropot
kin a legalapvetőbb dolgokban nélkülözzön. Mi, Angliában ilyen gyalázatot nem tűrnénk.” 
Azonnal fel fogja vetni a dolgot a szovjet elvtársaknál -  jelentette ki. Sophie már többször 
megrángatta a kabátujját, hogy hagyja abba. Nem akarta, hogy Peter hallja a beszélgeté
sünket. De a drága lélek mélyen elmerült a két Alexanderrel folytatott társalgásban, egyáltalán 
nem sejtve, hogy az ő jólétéről tárgyalunk.

„Peter semmit nem fogadna el a bolsevikoktól -  mondta Sophie. -  Csak nemrég volt, 
amikor még a rubel jól állt, hogy visszautasította a Kormány Kiadói Osztályának kétszázöt
venezer rubeles ajánlatát irodalmi művének kiadási jogáért. A bolsevikok másokat is kisajá
títottak már, ugyanígy kiszolgáltatják magukat az ő könyveivel is" -  mondta akkor. De a saját 
hozzájárulásával sohasem tehetik meg. Önként sosem tárgyalt semmiféle kormánnyal, és 
nem is áll szándékában így tenni azzal az eggyel, amelyik a szocializmus nevében eltörölt 
minden forradalmi és etikai értéket. Sophie még arra sem tudta rávenni Pétért, hogy elfogadja 
az akadémiai fejadagot, amit Lunacsarszkij rendelt el számára. Férje súlyosbodó betegsége 
kényszerítette Sophie-t arra, hogy elfogadja, az ő tudtán kívül. Peter egészsége -  mentege
tőzött -  fontosabb neki, mint lelkiismereti aggályai. Egyébként Sophie mint botanikus, maga 
is igényt tarthatott az akadémiai fejadagra.

Szása a forradalomnak azon ellentmondásairól, útvesztőiről beszélt Peternek, amelyeket 
Oroszországban tapasztaltunk, azokról az égbekiáltó igazságtalanságokról, amelyekről 
különböző tolmácsolásban hallottunk, valamint a Leninnel való eszmecserénkről. Alig 
vártuk, hogy hallhassuk Peter véleményét és a helyzetre vonatozó reakcióit. Azt válaszolta, 
hogy az álláspontja erről az, ami a marxizmussal és annak elméletével kapcsolatban mindig 
is volt. Előre látta a veszélyeit és azokra mindig is felhívta a figyelmet. Minden anarchista ezt 
tette, és ő maga is szinte minden írásában foglalkozott ezekkel a veszélyekkel. Bár igaz, 
hogy egyikőnk sem volt teljesen tisztában azzal, milyen méreteket ölthet a marxi fenyegetés. 
Talán nem is annyira a marxizmusról van szó, mint dogmáinak jezsuita szelleméről. Ez
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mérgezte meg a bolsevikokat, diktatúrájuk az inkvizíció zsarnokságát is fölülmúlta. Európa 
szájhős politikusai csak a hatalmukat erősítik. A blokád, az ellenforradalmi elemek támoga
tása a szövetségesek részéről, az intervenció és az összes többi, a forradalom szétverésére 
tett kísérlet oda vezetett, hogy magában Oroszországban mindent elhallgattattak, ami a 
bolsevik zsarnokság ellen tiltakozott. „Senki sincs, aki szót emelne ellene? -  kérdeztem. -  
Senki, aki szavának súlya van? Például a tiednek, drága bajtárs?'' Peter szomorúan elmo
solyodott. Ha már hosszabb ideje lennék az országban -  mondta én is jobban tudnám. 
Az elnémítás tökéletesebb, mint bárhol a világon. Természetesen tiltakozott, és tiltakoztak 
mások is, köztük a nagy tiszteletben tartott Vera Figner csakúgy, mint több alkalommal 
Makszim Gorkij. Semmiféle hatásuk sem volt, az írásbeliség is lehetetlen, hiszen a Cseka 
állandóan ott áll az ajtód előtt. Nem tarthatsz „inkrimináló” dolgokat a házadban, és nem 
tehetsz ki másokat a leleplezés veszélyének. Nem a félelemről van szó, hanem arról, hogy 
ráébredsz: hiábavaló és lehetetlen a Cseka börtöneinek bugyraiból elérni a világot. A fő 
akadály azonban mégis az Oroszországot körülvevő ellenség. Bármit szóljanak vagy írjanak 
a bolsevikok ellen, azt a külső világ óhatatlanul úgy fogja értelmezni, mint a forradalommal 
szembeni támadást és mint a reakciós erőkhöz való felsorakozást. Különösen az anarchisták 
kerültek két tűz közé. Nem köthetnek békét a Kreml rettentő hatalmával, és nem foghatnak 
össze Oroszország ellenségeivel sem. Peter szerint jelenleg az egyetlen választási lehető
ségünk, hogy valamilyen, a tömegeket közvetlenül szolgáló munkát találjanak. Örült, hogy 
mi is így határoztunk. „Nevetséges, hogy Lenin a párt gyámkodása alá akar szorítani titeket 
-jelentette ki. -  Csak azt bizonyítja, hogy a puszta ravaszság még messze nem bölcsesség. 
Lenin ravaszságát senki nem tagadhatja, de sem a parasztokhoz való hozzáállása, sem a 
korrupció hatótávolságán belüliekről vagy az azon kívüliekről alkotott véleménye nem vall 
reális ítélőképességre vagy éleslátásra.”

Későre járt, Sophie pedig kezdte Pétért rábeszélni, hogy pihenjen le. De ő állhatatosan 
nemet mondott. Oly régóta élt bajtársaitól -  valójában bármiféle intellektuális kapcsolattól is 
-  elszakítva -  mondta. Látogatásunk, először úgy tűnt, felvidítja őt. De most a kimerültség 
jelei mutatkoztak rajta, úgy éreztük, legfőbb ideje, hogy menjünk. Peter kedves és udvarias 
volt még fáradtságában is. Nem volt mit tenni, mindenképpen ki akart kísérni és még egyszer 
a szívére ölelni minket. [...]

Tíz nap és tíz éjszaka megállás nélkül folyt Kronstadt ágyúzása, majd március 17-én reggel 
hirtelen abbamaradt. A csönd, ami a városra hullt, félelmetesebb volt az elmúlt éjszakai 
szüntelen lövöldözésnél. Kétségbeesett bizonytalanságban tartott mindekit, és nem lehetett 
megtudni, mi történik és miért szűnt meg az ágyúzás. Késő délután a feszültség néma 
félelemnek adta át a helyét. Kronstadtot leverték -  tízezrek estek el -, a város vérben fürdőt! 
A Néva kurszántok* és fiatal kommunisták tömegsírja lett, azoké, akik korábban a jeget 
nehézfegyverzetükkel áttörték. A hősies katonák és matrózok utolsó leheletükig védték 
állásaikat. Akiknek nem volt annyi szerencséjük, hogy a harcokban elessenek, az ellenség 
kezébe kerültek, hogy aztán kivégezzék vagy lassú kínhalálba küldjék őket Oroszország 
legészakibb, fagyott régióiban.

Le voltunk sújtva. Szása bolsevikokba vetett hitének maradéka is szertefoszlott és 
keserűen járta az utcákat. Ólomsúlyt éreztem végtagjaimban, leírhatatlan fáradtságot minden

‘ kurszánt (orosz): katonaiskolai növendék

406



idegsejtemben. Erőtlenül ültem az éjszakába bámulva. Fekete szemfedél terült Pétervárra -  
kísérteties hulla. Az utcai lámpák sárgán vibráltak, mint gyertyák a halott fejénél és lábánál.

Másnap reggel, március 18-án, még kábán az alvástól, miután tizenhét szorongó napig 
nem tudtam aludni, lábak trappolása ébresztett. Kommunisták masíroztak, rezesbandák 
katonai indulókat játszottak, és az Internacionálét énekelték. Dallama, mely egykor ujjongás- 
sal töltött el, most úgy hatott, mint az emberiség lobogó reményét sirató gyászdal.

Március 18. -  az 1871-es párizsi kommün évfordulója, azt két hónap múltán zúzta szét 
Thiers és Gallifet, harmincezer kommünár lemészárlója. 1921. március 18-án az ő szellemük 
kísértett.

Kronstadt „likvidálásának" jelentőségét teljes egészében Lenin maga tárta fel három 
nappal a szörnyűség után. A kommunista párt X. kongresszusán, melyet Moszkvában 
rendeztek meg és amivel egy időben folyt Kronstadt ostroma, Lenin ihletett kommunista 
dalát váratlanul egy ugyanannyira ihletett, de Új Gazdaságpolitikáról zengő diadalénekre 
cserélte. A szabad kereskedelmet, a koncessziókat a tőkéseknek, a munkaerő magánfog
lalkoztatását a földeken és a gyárakban, mindazt, amit három éven keresztül teljesen 
ellenforradalminak bélyegeztek és börtönnel, sőt halállal büntettek, most Lenin tűzte a 
diktatúra győzelmi lobogójára. Cinikusan, mint mindig, beismerte azt, amit a párton belüli és 
kívüli őszinte és gondolkodó emberek már tizenhét napja tudtak: hogy „a kronstadtiak 
igazából nem akarták az ellenforradalmárokat. De nem akartak minket sem. ” A naiv matrózok 
komolyan vették a forradalom jelszavát: „Minden hatalmat a szovjeteknek!”, ami mellett 
Lenin és pártja ünnepélyesen megígérte, hogy kitart. Ez volt megbocsáthatatlan vétkük. 
Ezért kellett meghalniuk. Mártírhalált kellett halniuk, hogy megtermékenyítsék a talajt Lenin 
új jelszómagjainak elvetéséhez, melyek tökéletes ellentétei a régieknek. Ez volt az ő chef 
d ’ouevre"-jük, az Új Gazdaságpolitika, a NÉP.

Lenin a nyilvánosság előtt tett vallomása Kronstadttal kapcsolatban nem vetett véget a 
legyőzött város matrózai, katonái és munkásai utáni hajtóvadászatnak. Százával tartóztatták 
le őket, és a Cseka megint buzgón gyakorolta a „céllövészetet”.

Elég furcsa volt, hogy az anarchistákat nem említették a kronstadti „lázadással” össze
függésben. De a X. kongresszuson Lenin kijelentette, hogy a legkönyörtelenebb háborút a 
„kispolgárság” ellen kell indítani, s ebbe az anarchista elemek is beletartoznak. A munkás
ellenzék anarchoszindikalista elhajlásai azt bizonyítják, hogy ezek a tendenciák már magá
ban a Kommunista Pártban is kifejlődtek -  mondta. Lenin az anarchisták elleni fegyverbe 
hívásra azonnal választ kapott. Rárontottak a pétervári csoportokra, és sok-sok tagjukat 
letartóztatták. Ráadásul a Cseka bezárta a mi sorainkban az anarchoszindikalista szárnyhoz 
tartozó Gólosz Trudá nyomdai és kiadói irodát. Amikor ez történt, mi már megváltottuk a 
jegyünket Moszkvába. Mikor tudomást szereztünk a nagyszabású letartóztatásokról, úgy 
döntöttünk, maradunk még egy keveset, arra az esetre, ha minket is keresnének. Minket 
azonban nem zavartak, talán, hogy szabadlábon is legyen néhány jó nevű anarchista, hogy 
lássák: csak „banditák" vannak szovjet börtönökben.

Moszkvában fél tucat anarchista kivételével mindenki börtönben volt, és a Gólosz Trudá 
könyvesboltot is bezárva találtuk. Egyetlen városban sem hoztak fel vádakat bajtársaink 
ellen, s nem volt sem kihallgatás, sem tárgyalás. Ugyanakkor jó néhányukat máris elszállí
tották a szamarai fegyházba. Azokat, akik még mindig a butirki és tagankai börtönökben *

*chef d’oeuvre (francia): remekmű
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voltak, a legrosszabb bántalmazásoknak, sőt fizikai erőszaknak vetették alá. Az egyik fiúnkat, 
a fiatal Kasirint a börtönőr jelenlétében verte meg a csekista. Makszimov és más anarchisták, 
akik korábban a forradalom frontjain harcoltak, és akiket sok kommunista ismert és tisztelt, 
kénytelenek voltak éhségsztrájkba kezdeni a rettenetes körülmények elleni tiltakozásul.

Mikor visszatértünk Moszkvába, nyomban megkértek minket, hogy írjunk alá egy a szovjet 
hatóságoknak elküldendő nyilatkozatot, amely elítéli a társaink kiirtására tett előre kidolgozott 
lépéseket.

Természetesen aláírtuk, miközben Szása már éppoly világosan látta, mint én, hogy egy 
maroknyi, még szabadlábon lévő politikus tiltakozása Oroszországon belül teljesen hiába
való. Másrészt, ha el is érjük az orosz tömegeket, eredményes akció nem várható el tőlük. 
A háború évei, a belső harcok és a szenvedés kiszívta életerejüket, a terror engedelmességre 
kényszerítette őket. A mi menedékünk-jelentette ki Szása -  Európa és az Egyesült Államok. 
Eljött az idő, hogy külföldön a munkások tudomást szerezzenek „Október” szégyenletes 
elárulásáról. A proletariátus és más liberális és radikális elemek felébresztett öntudatának 
egy erős kiáltásban kell testet öltenie, mely tiltakozik a másként gondolkodók könyörtelen 
üldözése ellen. Csak az foghatja le a diktatúra kezét. Semmi más nem képes erre.

Mindezt Kronstadt mártírsága tette az én társammal. Lerombolta a bolsevik mítoszba 
vetett hitének utolsó emlékét is. Nemcsak Szásáét, de a többi bajtársét is. Akik azelőtt a 
kommunista módszereket még azzal védték, hogy azok elkerülhetetlenek a forradalmi 
időszakban, végül is kénytelenek voltak észrevenni „Október” és a diktatúra között tátongó 
mélységes szakadékot. [...]

Bjelo-Osztrov, 1920. január 19. Ó, ragyogó álom, ó lángoló hit! Ó, Mátyuská Rásszijá, aki 
a forradalom vajúdásából újjászülettél, aki ezáltal megtisztultál a gyűlölettől és a viszálytól, 
aki igaz emberségre és mindenki átkarolására szabadultál fel. Neked szentelem magam, ó, 
Oroszország!

Vonaton, 1921. december 1-jén! Szétzúzott álmaimmal, megtört hitemmel, kővé vált 
szívemmel. Mátyuská Rásszijá, ezer sebből vérző földjét holtak borítják.

A vonatablak fagyos korlátját markolom, és a fogamat csikorgatom, hogy visszafojtsam 
zokogásomat.

(Fordította: Gille Zsuzsa. A fordítás alapja: Emma Goldman: Living My Life. [1931] Részlet. 
In: M. S.Shatz (ed.): The Essential Works of Anarchism. New York, Quadrangle Books, 1972. 
334-335. o.)
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NYESZTOR
MAHNO AZ ANARCHISTA 

FORRADALOM

I.

Az anarchizmus -  szabad élet és alkotó függetlenség az emberiség számára.
Az anarchizmusnak nincs olyan elmélete és nincsenek olyan programjai, amelyek az 

ember életét a maga teljességében próbálnák megragadni. Az anarchizmus a valóságos 
életen alapuló tanítás, túlnő minden mesterséges korlátozáson, nem szorítható be semmiféle 
rendszerbe.

Az anarchizmus külső formája egy szabad, nem kormányzott társadalom, amely szabad
ságot, egyenlőséget és testvériséget kínál tagjainak. Alapjai az ember kölcsönös felelős
ségérzetében találhatók, amely mindig, mindenütt változatlan maradt. Ez a felelősségérzet 
önmagától biztosítani tudja minden ember számára a szabadságot és a társadalmi igazsá
gosságot. Az igazi kommunizmusnak is ez az alapja.

Az anarchizmus tehát az emberi természet része, a kommunizmus pedig ennek logikus 
kiterjesztése.

Az anarchizmus alapelméleteit ezért tények és módszeres elemzés segítségével kell 
megfogalmazni. Egyesek (a szabadság, az egyenlőség és a testvériség ellenségei) meg
próbálták elrejteni az anarchizmus igazságait vagy megrágalmazni eszményeit; mások (akik 
az embernek azért a jogáért harcoltak, hogy helyesen élhessenek) feltárták és tisztázták ezt 
az eszményt. Úgy gondolom, hogy Godwin, Proudhon, Bakunyin, Most, Kropotkin, Mala- 
testa, S. Faure és a többiek nem hitték, és most sem hiszik, hogy az anarchizmust 
megváltoztathatatlan tudományos dogmává kellene alakítaniuk elméleteikkel. Az anarchiz
mus tanításai inkább azt próbálják kimutatni, hogy az anarchizmus az emberi természetben 
gyökerezik, s azt próbálják bizonyítani, hogy az ember alkotó teljesítményei sohasem térnek 
el az anarchizmustól. Az anarchizmus alapvető jellegzetessége minden kötelék és minden 
szolgaság elutasítása, és ez ugyancsak megtalálható az emberi természetben.

Az anarchizmus szabadságot jelent. Az szocializmus nem tudja széttörni a láncokat vagy 
kötelékeket.

Magam is anarchista és forradalmár vagyok, és részt vettem az ukrán nép forradalmi 
tevékenységében. Az ukrán olyan nép, amely ösztönösen megérti az anarchista ideálok 
jelentését, és aszerint cselekszik. Hihetetlen nélkülözéseket él át, de soha nem szűnik meg 
szabadságukról és életformájuk szabadságáról beszélni. Gyakran követtem el taktikai 
hibákat ezen a nehéz úton, mivel gyakran voltam gyenge és gyakran nem tudtam megítélni 
a dolgokat. De mivel világosan megértettem, hogy milyen célért küzdünk én és testvéreim, 
meg tudtam figyelni, hogy hogyan hat az eleven anarchizmus a szabadságért és a függet
lenségért vívott harcban. Gyakorlati harci tapasztalataim alapján változatlanul meg vagyok 
győződve arról, hogy az anarchizmus olyan forradalmi, olyan sokféle és olyan magasztos 
minden vonatkozásában, mint maga az emberi élet. Ha csak a legcsekélyebb vonzalmat
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érezném az anarchorevolucionista tevékenység iránt, akkor is felhívnálak, olvasóm és 
testvérem, hogy csatlakozz az anarchizmus ideáljáért vívott harchoz, mert csak akkor fogod 
jól megérteni, ha küzdesz ezért az ideálért, és ha támogatod. Az anarchizmus az emberi 
természetből ered, és organikusan növekszik midaddig, amíg csak ki nem szabadítja az 
embert pszichológiai kötelékeiből, és a szolgaság elleni küzdelem tudatos harcosává nem 
változtatja. Az anarchizmus ebben is, és sok más dologban is forradalmi. Minél tudatosabb 
egy ember, annál mélyebben gondolja át helyzetét. Felismeri szolgaságát, felébred benne 
a forradalmi szellem, megmutatkozik gondolataiban és cselekedeteiben. Ez minden férfira 
és nőre vonatkozik, akkor is, ha semmit sem tudnak az anarchizmus szóról, sőt ha nem is 
hallottak róla.

Az anarchizmus nagy szerepet játszik az emberi élet gazdagításában, s ezt a tényt az 
elnyomók éppúgy felismerték, mint az elnyomottak. Az elnyomók mindent elkövetnek, hogy 
eltorzítsák az anarchizmus ideálját; a többiek mindent elkövetnek, hogy továbbvigyék. A 
modern civilizációnak sikerült az anarchizmust még fontosabbá tennie az urak s a szolgák 
számára is, de nem sikerült az emberi természetnek ezt az alapvető tiltakozását lecsende
sítenie vagy kiirtania, mert sohasem volt képes elpusztítani a független gondolkodást, amely 
bebizonyította, hogy isten nem létezik. Miután ez bebizonyosodott, már könnyű volt letépni 
a fátylat, mely elrejtette a papság és az általa fenntartott hierarchia mesterségességét.

De az anarchizmus mellett sok más elgondolást adnak még elő: a „liberalizmust”, a 
szocializmust és a bolsevik kommunizmust. Ezek atanok annak ellenére, hogy nagy hatásuk 
van a modern társadalomra, s annak ellenére, hogy legyőzték a reakciót is meg a szabad
ságot is, ingatag alapon állnak, mert mesterkéltek, elutasítják a szerves fejlődést, és hajla
mosak a tehetetlenségre.

A szabad ember viszont hazugságaival és kegyetlenségével együtt veti el a múlt nyűgeit. 
Eltemeti a szolgaság rothadt tetemét és azt a képzetet, hogy a múlt jobb. Az ember részben 
már kiszabadította magát a hazugságok és a brutalitás ködéből, amely születésétől fogva 
leigázta, s részben megszabadult a bajonettek, a pénz, a törvényesség és a képmutató 
tudomány imádásától.

Miközben az ember megszabadítja magát ettől az inzultustól, jobban megérti önmagát, 
és ha egyszer megértette magát, felnyílik előtte életének könyve. Ebben azonnal meglátja, 
hogy korábbi élete nem volt más, mint gyűlöletes szolgaság, s hogy a szolgaság gúzsa 
elnyomorította vele született jó képességeit. Meglátja, hogy ez az élet teherhordó állattá 
alacsonyította, valaki rabszolgájává vagy mások urává, vagy olyan ostobává, aki széttépi 
és eltapossa mindazt, ami jó az emberben, ha megparancsolják neki. De amikor a szabad
ság felébred az emberben, földbe tapos minden mesterkéltséget, s mindent, mi az ember 
alkotóképességének útját állja.

így megy előre az ember a fejlődés folyamatában. Régebben generációnként lépett egyet, 
de most a folyamat évről évre előrehalad; az ember nem kíván a mások fölötti uralom 
akadémikus szócsöve lenni, és nem kívánja eltűrni, hogy mások uralkodjanak fölötte. Amint 
megszabadul az „égi” és földi istenektől, megszabadul a „jómodortól" és az „erkölcstől", 
ezeknek az isteneknek az adományától, felemeli hangját és harcolni kezd az emberiség 
leigázása és természetének eltorzítása ellen.

A tiltakozó ember, aki visszaszerezte identitását, s aki nyitott szemekkel néz, s szabad
ságra és teljességre szomjazik, létrehozza a szabad emberek csoportjait, akiket az ideál és 
a cselekvés köt össze. Aki kapcsolatba kerül ezekkel a csoportokkal, eldobja lakájruháját, 
és megszabadítja magát mások idióta uralmától. Minden átlagos ember, aki az ekétől, a
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gyárból, az egyetem padjából vagy az akadémia íróasztalától érkezik, felismeri a szolgaság 
lealacsonyító voltát. Ahogy az ember kibontakoztatja igazi személyiségét, eldobja a modern 
társadalom úr-szolga viszonyát. Ahogy az ember kiszabadítja magából személyiségének 
valódi elemeit, amelyeken keresztül egy új, szabad emberi közösség születik, tudatos 
anarchistává és forradalmárrá válik. így teszi magáévá és terjeszti az anarchizmus ideálját; 
a szabad ember felismeri az anarchizmus mélységes igazságát, világosságát, tisztaságát, 
üzenetét a szabadságról és a kreativitásról.

Az anarchizmus eszméje, amely az ember mint egyén és mint társadalmi lény életének 
megújítását tanítja, az ember öntudatra ébredésével függ össze, s azzal, hogy felismeri a 
modern társadalom igazságtalanságának gennyesedé fekélyét. Az anarchizmus ezért min
dig illegálisan vagy félillegálisan létezik. Teljes legalitásban soha.

A modern világban a társadalom nem önmagáért, hanem az úr-szolga viszony, az állam 
fennmaradásáért él. Tovább is mehetünk, s azt mondhatjuk, hogy a társadalom teljesen 
elszemélytelenítette magát. Emberi szempontból nem is létezik egyáltalán. Ugyanakkor 
sokan azt hiszik, hogy az állam a társadalom. De egy csoport olyan ember volna a 
„társadalom", amely megfelelően él, miközben az emberiség nyakán ül? Miért nem számít 
semmit az ember mint egyén vagy mint sok száz milliós tömeg a „politikai vezetőknek" ezzel 
a tunya csoportjával szemben? Ezeket a hiénákat, a jobb- és a balszárny uralkodóit joggal 
hozza ki a sodrukból az anarchizmus. A burzsujok legalább őszinték e tekintetben. De a 
különböző elnevezésű államszocialisták, köztük a bolsevikok is, azzal vannak elfoglalva, 
hogy saját maguk kitalálta nevekre cseréljék ki a burzsoá uralom elnevezéseit, miközben 
lényegében változatlanul hagyják a szerkezetét. Az úr-szolga viszonyt próbálják tehát 
megmenteni összes ellentmondásával. S bár tisztában vannak azzal, hogy ezek az ellent
mondások teljességgel összeegyeztethetetlenek vallott eszményeikkel, mégis fenntartják 
őket csak azért, hogy meggátolják az anarchista kommunizmus gyakorlattá válását. Az 
államszocialisták azt mondják programjaikban: lehetővé kell tenni, hogy az ember „társa
dalmilag” felszabadítsa magát. De az ember spirituális szabadságáról egy szót sem szóltak. 
Azt bizonyítják ehelyett, hogy az ember felszabadítása az ő gyámkodásuk nélkül nem 
valósulhat meg. Valamely kormány vagy politikai berendezkedés irányításával végrehajtott 
„felszabadulás" -  mi köze ennek a szabadsághoz? A burzsoá, aki sohasem tűzte azt a célt 
maga elé, hogy bármit széppé vagy hasznossá tegyen, azt mondja a munkásnak: „aki 
egyszer rabszolga, az rabszolga is marad. Nem tudjuk megformálni atársadalmi életet, mert 
túl sok tőkénk fekszik az iparban és a mezőgazdaságban. Emellett a modern élet kellemes 
számunkra: a királyok, az elnökök és kormányaik lesik a kívánságainkat, és hajbókolnak 
előttünk. A rabszolgáknak megvan a maguk kötelessége." Vagy azt mondja: „Modern 
társadalmi életünk tele van óriási lehetőségekkel!"

„Nem! Nem!” -kiáltják a burzsoá szocialisták és kommunisták. „Nem értünk egyet!" Aztán 
rohannak a munkásokhoz, pártokba terelik őket, s lázadásra szólítják őket a következőkép
pen: „Űzzétek el a burzsoákat a helyükről, és adjátok át nekünk a hatalmat! Mi értetek fogunk 
dolgozni! Felszabadítunk benneteket!"

így aztán a munkások, akik a kormányt még jobban gyűlölik, mint a parazitákat, forra
dalmat robbantanak ki, hogy megsemmisítsék a hatalom gépezetét és a hatalom képviselőit. 
De vagy azért, mert ügyetlenek, vagy mert naivak, hagyják, hogy uralomra jusson a 
szocializmus. így vették át a kommunisták a hatalmat Oroszországban. Ezek a kommunisták 
az emberiség valódi söpredékei. Lerohanják és lelövik az ártatlan embereket és legyilkolják 
a szabadságot; éppúgy lelövik az embereket, ahogy a burzsoák tették. Lelövik azokat, aki
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másképp gondolkodnak, mint ők, hogy mindenkit a hatalmuk alá hajtsanak; hogy kipusztít
sák a szabadság és a kreativitás szellemét az emberiségből; hogy annak a kormányzatnak 
a rabszolgájává tegyék, amelyet épp most szereztek meg maguknak. Őröket fogadnak fel, 
hogy őrizzék őket, és gyilkosokat, hogy elbánjanak a szabad emberekkel. Oroszországban 
az új „munkásköztársaság" láncaiban éppúgy nyög és sóhajtozik az ember, mint ahogy 
nyögött és sóhajtozott a burzsoá uralom idején. Másutt az emberek vagy a burzsoák, vagy 
a burzsoá szocialisták jármát nyögik. A hóhérok -  a régiek is, az újak is -  erősek. Módszereik, 
amelyekkel fenntartják hatalmukat, hatékonyak. Elsajátították az ellenzék taktikus elnyomá
sának mesterségét, s az ember csak rövid időre lobban fel, hogy harcoljon a jogaiért, majd 
újra lehanyatlik a hatalom és a kétségbeesés súlya alatt. Leejti a kezét, amint érzi, hogy újra 
a nyakán a kötél, s becsukja a szemét, mint a rabszolga a vidám hóhér előtt.

Az embernek meggyőződést kell kovácsolnia az emberi és az egyéni nyomorúság 
leleplezett távlatából, testvérének kell a többi embert hívnia és harcolni kell a szabadságért. 
Az ember csak akkor szabad, ha kész megölni minden hóhért és a hatalom minden 
mágnását, amennyiben nem óhajtanak felhagyni szégyenletes vállalkozásaikkal. Csak akkor 
szabad, ha nem tekinti alapvetőnek kormányzata megváltoztatását, és nem hagyja félreve
zetni magát a bolsevikok „munkásköztársaságától”. Egy valóban szabad társadalom létre
hozására kell szavaznia, amely a személyes felelősségen alapul; az egyetlen valóban 
szabad társadalomra. ítélete az állam fölött a teljes megsemmisítés: „Nem! Ez nem lehet! 
Lázadjunk fel! Keljünk fel, testvérek, minden kormányzat ellen, zúzzuk össze a burzsoázia 
hatalmát, s ne engedjük életre kelni a szocialista és a bolsevik kormányokat! Semmisítsünk 
meg minden hatalmat és űzzük el képviselőit!"

Vannak pillanatok, amikor a szocialisták és a kommunisták uralma rosszabb, mint a 
burzsoáké, mert összetörik és lábbal tiporják saját ideáljaikat. A kommunisták bűnössé és 
alattomossá váltak, miután titokban keresgélték a kulcsokat a burzsoá kormányhoz; nem 
akarják, hogy a tömegek lássák, mit csinálnak, így aztán hazudnak, csalnak, hitegetnek. Ha 
a tömegek ezt észreveszik forronganak a felháborodástól. Ezért a kormány lecsap rájuk, 
tobzódik a felelőtlenségben és lemészárolja őket a „szocializmus" és a „kommunizmus" 
nevében. A kormány persze rég a szemétdombra hajította ezeket az eszményeket. Ezekben 
a pillanatokban a szocialisták és a bolsevikok uralma elfajultabb, mint a burzsoáziáé, mert 
nélkülözi az eredetiséget, s visszatér a burzsoá elnyomás gépezetéhez. Míg egy burzsoá 
kormány akasztófára küldi a forradalmárt, a szocialista vagy a bolsevik kommunista kormá
nyok álmában lopakodnak oda hozzá és fojtják meg, vagy csalással gyilkolják meg. Ez is, 
az is aljasság. De a szocialisták aljasabbak, mert aljasabbak a módszereik.

A fent ismertetett jellegzetességeket mutatják mindazok a politikai forradalmak, amelyek
ben a burzsoázia, a szocialisták és az államkommunisták harcolnak egymással a politikai 
felemelkedésért, belerángatva harcukba a tömegeket, de a legnyilvánvalóbb példa az 
1917-es februári és októberi forradalom Oroszországban. Amikor a cári Oroszországot 
összezúzó tömegek úgy érezték, hogy részben megszabadultak a reakciótól, nekiláttak, 
hogy megteremtsék a teljes szabadságot. Kifejezték ezt a kívánságukat azzal, hogy kisajá
tították a földesurat és a kolostorokat, s földjeiket azoknak adták, akik bérmunkások nélkül 
akarták azokat művelni. Időnként a gyárakat, üzemeket, nyomdákat azok vették birtokukba, 
akik ott dolgoztak. Megpróbáltak kapcsolatot teremteni a falvak és a városok között. 
Ezenközben a nép persze mit sem tudott róla, hogy Kijevben, Harkovban, Szentpétervárott 
és másutt kormányok alakultak. A nép gyakorlatilag lerakta egy új, szabad társadalom 
alapjait, amely kihajigált volna minden élősdit, minden kormányt, megszabadult volna a
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hatalom idiotizmusától. Ez az egészséges ténykedés különösen az Uraiban, Szibériában és 
Ukrajnában volt jelentékeny. Felfigyeltek rá Petrográdban, Moszkvában, Kijevben és Tbili
sziben a régi és az új rezsimek. A szocialistáknak meg a bolsevikoknak azonban sokfelé 
voltak párttagjaik, és nagy területeket lefedő hálózatuk volt hivatásos gyilkosokból (ahogy 
még mindig van). Hozzá kell tenni mindehhez, hogy a hivatásos gyilkosokon felül közülünk 
is felbéreltek embereket. Ezek segítségével sikerült csírájában elfojtaniuk a nép szabad
ságát. És alapos munkát végeztek. A spanyol inkvizíció elzöldülhetett volna irigységében.

Most már tudjuk, hogy mi a tényleges igazság a kormányok mögött. A bolsevikoknak és 
a szocialistáknak ezt mondjuk: „Szégyen és gyalázat! Éjjel-nappal a burzsoázia terrorjáról 
beszéltetek, és nagy buzgalommal a forradalom oldalára álltatok. De most, hogy hatalmon 
vagytok, kitetszik, hogy ugyanolyan ósdi ostobák, a burzsoázia lakájai és a burzsoázia 
módszereinek rabjai vagytok. Burzsoákká váltatok!" A burzsoázia, látva a bolsevista kom
munizmus gyakorlatát az utóbbi időkben, nagyon jól tudja, hogy a szocializmusnak ez a 
sajátos formája sohasem boldogulhat az ő módszerei nélkül, vagy anélkül, hogy személy 
szerint felfogadná a burzsoákat. Nagyon jól tudja, hogy a dolgozó többség elnyomása és 
kizsákmányolása része a rendszernek, hogy a romlott, henye élet nem szűnt meg a 
szocializmusban, hanem csak másképp hívják, és így álcázzák, mielőtt elterjed és újra 
gyökeret ver.

Ez az Igazság! Csak rá kell néznetek a bolsevik vandálokra és arra, hogy hogyan 
monopolizálták a nép forradalmi vívmányait! Nézzétek besúgóikat, rendőrségüket, törvé
nyeiket, börtöneiket, börtönőreiket és végrehajtó hadseregeiket! A „Vörös" Hadsereg sem
miben sem különbözik a régi hadseregtől, csak a neve új.

Liberalizmus, szocializmus, bolsevizmus. Három testvér ez, járják a maguk külön útját, 
hogy hatalmukba kerítsék az embert. Hatalmukat arra használják, hogy meggátolják az 
ember haladását az önmegvalósítás és a függetlenség felé.

LÁZADJ! -  Ezt kiáltja az anarchista forradalmár a kizsákmányoltnak. Lázadj, zúzz össze 
minden kormányt és vigyázz, nehogy újra gyökeret eresszen! A hatalmat azok használják, 
akik sohasem éltek két kezük munkájából. A kormányhatalom sohasem engedi meg a 
munkásoknak, hogy a szabadsághoz vezető úton járjanak; a lusták eszköze, akik uralkodni 
akarnak a többieken, és mindegy, hogy a burzsoázia, a szocialisták vagy a bolsevikok 
kezében van a hatalom, mindenképp lealjasít. Minden kormánynak foga van, foga, hogy 
széttépjen minden embert, aki szabad és igazságos életre áhítozik.

Testvér: űzd ki a hatalmat magadból. Ne engedd, hogy elkábítson, vagy elkábítsa egy 
testvéredet. Az igazi kollektív élet nem programok alapján és nem kormányokkal épül, 
hanem az emberiség szabadsága, alkotókészsége és függetlensége által. Minden egyén 
szabadsága magában hordozza a kormány nélküli szabad és teljes közösség magvát, 
amely szerves és decentralizált teljességben él, s a nagy emberi cél egyesíti: az Anarchista 
Kommunizmus!

II.

Az anarchista kommunizmus egy teljesen harmonikus, nagy közösség. Szabad egyének 
alkotják önkéntesen, akik szükségleteik szerint szövetségbe és föderációkba tömörülnek.

Az anarchista kommunizmus az ember szabadságának és korlátlan fejlődéshez való 
jogának biztosításáért harcol, harcol minden gonoszság és igazságtalanság ellen, amelyek 
kiküszöbölhetetlen velejárói a kormányoknak.
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A szabad, nem kormányzott társadalom szellemi és fizikai munkával akarja megszépíteni 
az életet. Mindabból merít, amivel a természet felruházta az embert, és felhasználja a 
természet kimeríthetetlen gazdagságát is; megrészegíti az embert a föld szépségével, és 
felüdíti maga teremtette szabadságával. Az anarchista kommunizmus lehetővé teszi az 
ember számára, hogy minden irányba kifejlessze alkotó függetlenségét; követői szabadok 
lesznek és boldogok attól az élettől, melyet a testvéri munka és a kölcsönösség irányít. Nem 
lesz szükségük a burzsoázia és a szocialisták termékeire: a börtönökre, a hóhérokra, a 
besúgókra és a titkosügynökökre, mert nem lesz szükségük az államra, erre az idióta rablóra 
és gyilkosra! Készüljetek fel, testvérek, ennek a társadalomnak a megteremtésére! Készít
sétek elő szervezeteiteket és eszméiteket! Ne feledjétek, hogy szervezeteiteknek támadás
biztosnak kell lenniük. Szabadságotok ellensége az állam, amelyet öt figura személyesít 
meg: 1. a tulajdonos; 2. a háború szerelmese; 3. a bíró; 4. a pap; 5. a tudósok, akik 
meghamisítják az emberről szóló igazságot. A legutóbbiak gyártják a „történelmi törvény- 
szerűségeket” és a „jogi normákat", és írnak dörzsölten, hogy pénzt szerezzenek; állandóan 
azon ügyködnek, hogy megpróbálják bebizonyítani, hogy a másik négynek joga van az 
emberi életet lealacsonyító hatalomra.

Az ellenség erős. Több ezer éves tapasztalatot halmozott fel rablásban, erőszakban, 
kisajátításban, gyilkosságban. Átment egy belső válságon, és most azon szorgoskodik, 
hogy megváltoztassa külső képét, de csak azért teszi ezt, mert élet ét fenyegeti az új, kialakuló 
tudás. Ez a tudás felébreszti az embert hosszú álmából, megszabadítja az ötök által 
beleplántált előítéletektől, fegyvert ad a kezébe, hogy harcoljon valódi társadalmáért. 
Ellenségünk külső képének ez a változása látható a reformizmusban. A reformizmus azért 
alakult ki, hogy legyőzze azt a forradalmat, amelyben részt vettünk. Az orosz forradalomban 
úgy látszott, hogy az „ötök” eltűntek a föld színéről... de ez csak látszat volt. Valójában 
ellenségünk átmenetileg megváltoztatta vonásait és most új híveket toboroz, hogy ellenünk 
harcoljanak. A bolsevik kommunizmus különösen elárulja magát e tekintetben; de hosszú 
idő telik még el, mielőtt ez a tan elfeledtetné az ember harcát az igazi szabadságért.

A tömegeket folytonosan harcba vivő társadalmi forradalom az egyetlen módszer, 
amellyel sikeres harcot vívhatunk a szolgaság ellen. A társadalmi forradalom először elemi 
erővel tör ki. Előkészíti az utat saját szervezete számára, lerombol minden akadályt, amelyet 
mesterségesen állítanak. Ezek az akadályok tulajdonképpen csak növelik erejét. Az anar
chista forradalmárok már most ezért dolgoznak, s mindazoknak, akik tudják, hogy mekkora 
teher a szolgaság, kötelességük segíteni az anarchistákat; s ugyanakkor minden embernek 
felelősséget kell éreznie az egész emberiségért, amikor az állam öt megszemélyesítője ellen 
harcol. Azt is tudnia kell mindenkinek, hogy a társadalmi forradalmat megfelelő eszközökkel 
kell megvalósítani; különösen vonatkozik ez az anarchistára, aki élen jár a szabadság felé 
vezető úton. A forradalom romboló szakaszában, amikor eltörlik a szolgaságot, s a szabad
ság elemi erejű robbanásként kezd terjedni, fontosak a rendíthetetlen módszerek, és fontos 
a szervezettség a győzelem biztosításához. A forradalomnak ebben a szakaszban van a 
legnagyobb szüksége rád. Az orosz forradalom, amelyben az anarchisták jelentős szerepet 
játszottak (ezt nem tudták végigvinni, mert megtagadtatott tőlük a cselekvés), felismertette 
velünk azt az igazságot, hogy a tömegek, akik lerázták láncaikat, nem kívánnak másokat 
másfajta láncokba verni. Forradalmi lendületükben azonnal szabad szövetséget hoztak létre, 
amelyek nemcsak új közösség felépítésére irányuló törekvéseiket segítették, hanem védték 
is őket az ellenségtől. Ha alaposabban szemügyre vesszük ezt a folyamatot, arra a 
következtetésre jutunk, hogy az új, kollektív szabadság létrehozásának legjobb eszköze
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a Szabad Szovjet. Ebből a meggyőződésből kiindulva az anarchista forradalmár felhívja 
az elnyomottakat, hogy harcoljanak ezekért a szabad szövetségekért. Hisz benne, hogy 
a társadalmi forradalom így szabadságot teremt, miközben megszünteti a szolgaságot. 
Ezt a hitet becsben kell tartani és meg kell védeni. Az egyetlen nép, amely megvédheti 
ezt a hitet, a tömegekből áll, a tömegekből, amelyek maguk vívták meg a forradalmat, 
és akik elveik szerint élnek. Az embertömegek, miközben megteremtik a forradalmat, 
ösztönösen szabad szövetségekbe tömörülnek, és velük született anarchizmusuk ve
zérli őket: támogatni fogják a Szabad Szovjeteket, A tömegek, miközben csinálják a 
forradalmat, szükségképp ráébrednek erre, és az anarchistáknak segíteniük kell őket 
ennek az elvnek a megfogalmazásában.

A szabad társadalomban a gazdasági problémákat a termelő-fogyasztó társulások 
fogják megoldani, amelyekben a Szabad Szovjet természete meg kell hogy szilárdítsa 
a tömegek helyzetét a forradalom alatt, arra ösztönözve őket, hogy vegyék saját kezükbe 
jogos örökségüket (a földet, a gyárakat, az üzemeket, az ásvány- és szénbányákat, a 
szállítást, az erőket stb.). Miközben a csoportok az érdekek vagy a hajlamok szerint 
formálódnak, a tömegek szabadon és függetlenül egy teljes társadalmi szerkezetet 
fognak felépíteni.

A harc ezen az úton nagy áldozatokat kíván, mert a majdnem szabad ember végső 
erőfeszítése lesz. Ebben a harcban nincs helye habozásnak, nincs helye szentimenta- 
lizmusnak. Élet vagy halál -  ezzel a kérdéssel kell szembenéznie mindenkinek, aki jogot 
formál maga és az emberiség számára egy jobb életre. Ahogy túlsúlyba kerülnek az 
ember egészséges ösztönei, győztesként és teremtőként elindul ezen az élethez vezető 
úton.

Szervezzétek meg magatokat, testvérek, hívjatok minden embert magatok közé! Hívjátok 
őket a gyárból, az iskolából, hívjátok magatok közé a diákokat, a tanult embereket. Lehet, 
hogy tíz közül kilenc akadémikus nem jön közétek, s az is lehet, hogy azért jönnek, hogy 
megtévesszenek benneteket, ha az állami ötök szolgái. De a tizedik el fog jönni. A barátotok 
lesz és segíteni fog nektek, hogy leleplezzétek a többiek csalását. Szervezzétek meg 
magatokat, hívjatok minden embert magatok közé, szólítsátok fel a kormányzókat, hogy 
hagyjanak fel ostobaságukkal, és szüntessék meg az emberi élet megerőszakolását. Ha ez 
nem használ, fegyverezzétek le a rendőrséget, a hadsereget és az ötök védelmére szolgáló 
egyéb szervezeteket. Égessétek el törvénykönyveiket, romboljátok le börtöneiket, gyilkoljá
tok meg hóhéraikat, az emberiség veszedelmeit. Zúzzátok össze a hatalmat! Hívjátok 
magatok közé az erőszakkal verbuvált hadsereget; a hadseregben sok a gyilkos, akik 
ellenetek vannak, és akiket arra béreltek fel, hogy megöljenek benneteket. De még a 
hadseregben is vannak barátaitok; ők majd megsemmisítik a gyilkosok csőcselékét, és 
sietve a ti oldalatokra állnak.

Ha majd összegyűltünk egy nagy, egyetemes családba, testvérek, továbbmegyünk a 
sötétség elleni harcban. Az egyetemes emberi ideál felé! Testvérekként fogunk élni, 
senkit sem alacsonyítunk szolgasorba. Az ellenség kegyetlen erejére forradalmi hadse
regünk erejével fogunk válaszolni. Ha ellenségeink nem értenek egyet a mi eszménye
inkkel, azzal válaszolunk nekik, hogy felépítjük új életünket, amely az egyéni felelős
ségen alapul. Csak az ötökhöz tartozó érzéketlen bűnözők nem kívánnak majd a 
gyümölcsöző aktivitással teli új élethez vezető útra lépni. Harcolni fognak ellenünk, hogy 
visszaszerezzék hatalmukat. Nekik meg kell halniuk.
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Éljen az egyetemes emberi harmónia eszménye, s az a harc, amelyet az emberek ezért 
az eszményért vívnak! Éljen az anarchista társadalom eszménye!

(Fordította: Pap Mária. A fordítás alapja: Nestor Makhno: The Anarchist Revolution. In: 
Anarchy, Vol. 1. No 4., 1971.)



ANTE
CILIGA A  KRONSTADTI

f

LAZADAS

Wendelin Thomas (az 1918-as német matrózlázadás egyik vezetője, a Moszkvai Pereket 
Vizsgáló Amerikai Bizottság tagja) és Trockij levélváltása az 1921 -es kronstadti események
ről széleskörű nemzetközi vitát váltott ki. Már önmagában ez is jelzi a probléma fontosságát. 
Másfelől nem véletlen, hogy különös érdeklődés nyilvánul meg ma a kronstadi lázadás iránt: 
túlságosan is nyilvánvaló, hogy valamiféle analógia, sőt közvetlen kapcsolat van a tizenhét 
évvel ezelőtti1 kronstadti események és az újabb moszkvai perek között. Ma az orosz 
forradalmi vezetők legyilkolásának vagyunk tanúi; 1921-ben a forradalom bázisát alkotó 
tömegeket mészárolták le. Meg lehetne-e szégyeníteni és el lehetne-e hallgattatni ma október 
vezetőit a nép egy pisszenése nélkül, ha ezek a vezetők nem némították volna el fegyveres 
erővel a kronstadti matrózokat és Oroszország-szerte a munkásokat?

Trockij válasza, amelyet Wendelin Thomasnak adott, azt mutatja, hogy sajnos még mindig 
nem hajlandó elfogulatlanul nézni a múltat. Ráadásul Túl nagy a zaj Kronstadt körül című 
cikkében növeli az akkor teremtett szakadékot maga és a munkásosztály között; azok után, 
hogy 1921-ben elrendelte bombázásukat, nem habozik a „teljesen demoralizált, elegáns, bő 
szárú nadrágot és stricifrizurát viselő elemekként” jellemezni ezeket az embereket.

Nem, nem ezek a bürokrata gőgtől szagló vádak jelentik a hasznos hozzájárulást a nagy 
orosz forradalom tanításához.

Hogy felmérhessük, hogyan hatott Kronstadt a forradalom kimenetelére, félre kell tennünk 
minden személyeskedést, s figyelmünket három alapkérdésre kell összpontosítanunk: 1. 
Milyen általános körülmények között tört ki a kronstadti lázadás? 2. Milyen céljai voltak a 
mozgalomnak? 3. Milyen eszközökkel próbálták a felkelők elérni ezeket a célokat?

Mindenki egyetért abban, hogy 1920-21 telén az orosz forradalom rendkívül válságos 
szakaszon ment keresztül. A lengyelországi hadjárat vereséggel végződött Varsónál, nyu
gaton nem tört ki a társadalmi forradalom, az orosz forradalom elszigetelődött, éhínség és 
bomlás kerítette hatalmába az egész országot. Küszöbön állt a burzsoá restauráció veszé
lye. A válságnak ebben a pillanatában a forradalmi tábor valamennyi osztálya és pártja 
előterjesztette a válság megoldására hivatott javaslatát.

A szovjet kormány és a kommunista párt felső körei saját megoldásukat, a bürokrácia 
hatalmának növelését alkalmazták. Az addig a szovjetekhez tartozó jogosítványokat átru
házták a „végrehajtó bizottságokra”, az osztály diktatúráját felváltották a párt diktatúrájával,
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a hatalmat még a párton belül is átjátszották a tagok kezéből a káderek kezébe, a bürokrácia 
és a munkások kettős hatalmát a gyárakban a bürokrácia kizárólagos uralmával helyettesí
tették -  s tették mindezt „a forradalom megmentéséért”. Ekkor adta elő Buharin védőbeszé
dét a „proletár bonapartizmus" mellett. Szerinte a proletariátus azzal, ha „korlátozná magát”, 
megkönnyítené a burzsoá ellenforradalom elleni küzdelmet. Már itt megnyilvánult a kommu
nista bürokrácia mérhetetlen messianisztikus gőgje.

A kommunista párt IX. és X. kongresszusa, s a közbülső évek az új politika égisze alatt 
teltek. Lenin keményen keresztülvitte ezt a politikát, Trockij meg a dicséretét zengte. A 
bürokrácia ugyan megakadályozta a burzsoá restaurációt, de megszüntette a forradalom 
proletár jellegét.

A munkásellenzék létrejötte a párton belül, melyet nemcsak a párton belüli proletárfrakció 
támogatott, hanem a szervezetlen munkások hatalmas tömegei is, a pétervári munkások 
általános sztrájkja röviddel a kronstadti lázadás előtt, s végül maga a kronstadti felkelés is a 
tömegek vágyait fejezték ki, akik többé-kevésbé világosan érezték, hogy egy „harmadik fél” 
kezdi tönkretenni győzelmüket. Az ukrán szegényparasztok Mahno által vezetett mozgalma 
hasonló körülmények között született és hasonló ellenállás eredménye volt. Ha a ma 
rendelkezésünkre álló történelmi adatok fényében vizsgáljuk 1920-21 harcait, döbbenten 
látjuk, hogy ezeknek az éhező, s a gazdaság széthullása következtében elgyengült, szétszórt 
tömegeknek mégis volt erejük arra, hogy pontosan megfogalmazzák társadalmi és politikai 
pozíciójukat, s egyszerre védekezzenek a bürokrácia és a burzsoázia ellen.

A KRONSTADTI PROGRAM

Nem elégszünk meg Trockij módjára az egyszerű kinyilatkoztatásokkal, ezért megismertet
jük az olvasót azzal a határozattal, amely a kronstadti mozgalom programjául szolgált. Óriási 
történelmi jelentősége miatt teljes terjedelemben közöljük. A Petropavlovszk csatahajó 
matrózai február 28-án fogadták el, s ezt követően elfogadta minden kronstadti matróz, 
katona és munkás.

„Miután meghallgatta a hajók legénységének nagygyűlése által kiküldött képviselők 
beszámolóját a pétervári helyzetről, jelen gyűlés a következő határozatokat hozza: 1 2 3 4 5 6 7

1. A jelenlegi szovjetek nem fejezik ki a munkások és a parasztok kívánságait, ezért meg 
kell szervezni a szovjetek azonnali újraválasztását titkos szavazással, gondoskodva 
minden munkás és paraszt számára a szabad választási propagandáról.
2. Biztosítani kell a szólás- és sajtószabadságot a munkásoknak és a parasztoknak, az 
anarchistáknak és a baloldali szocialista pártoknak.
3. Biztosítani kell a gyülekezési jogot a szakszervezeteknek és a munkásszervezeteknek.
4. Legkésőbb 1921. március 10-ig össze kell hívni a pétervári, kronstadti és a Pétervár 
vidéki munkások, vöröskatonák és tengerészek pártbefolyástól független konferenciáját.
5. Szabadon kell bocsátani a szocialista pártok minden politikai foglyát, és minden 
munkást, parasztot és tengerészt, akiket a munkás- és parasztmozgalmakkal kapcsolat
ban börtönöztek be.
6. Bizottságot kell választani a börtönökben és koncentrációs táborokban tartottak ügye
inek kivizsgálására.
7. Meg kell szüntetni minden „politogyelit”2, mert egyetlen párt sem rendelkezhet sajátos
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kiváltsággal nézeteinek propagálásában és nem kaphat kormányzati támogatást ilyen 
célokra. E helyett helyileg választott oktatási és kulturális bizottságokat kell létrehozni, 
amelyeket a kormány finanszíroz.
8. Azonnal fel kell oszlatni miden „zagragyityelnyie Otrjagyit”3
9. Egyenlővé kell tenni minden dolgozó fejadagját, azokét kivéve, akiknek foglalkozása 
káros az egészségre.
10. Meg kell szüntetni a kommunista harci egységeket a hadsereg minden területén, 
valamint a gyárak és üzemek kommunista őrségét is. Amennyiben szükségesnek minősül 
ilyen egységek és őrségek fenntartása, ezeket a hadseregben a közkatonákból állítsák ki, 
a gyárakban pedig felállításukat bízzák a munkások megítélésére.
11. Teljes cselekvési szabadságot kell biztosítani a parasztoknak a földjükön és jogot kell 
kapniuk állattartásra, amennyiben azt saját eszközeikkel, azaz bérmunka alkalmazása 
nélkül meg tudják oldani.
12. Fel kell szólítani a hadsereg minden fegyvernemét és kadéttiszt elvtársainkat, hogy 
csatlakozzanak határozatainkhoz.
13. Követeljük a legteljesebb nyilvánosságot határozataink számára.
14. Követeljük egy utazó ellenőrző bizottság létrehozását.
15. Követeljük az iparűzés szabadságát, amennyiben nem alkalmaz bérmunkát.

Egyszerű megfogalmazások ezek, vitathatatlanul elégtelenek, de október szelleme itatja 
át őket, s a világ semmilyen rágalma sem teheti kétségessé, hogy bensőségesen összefüg
genek a forradalommal és azokkal az érzelmekkel, amelyek az 1917-es kisajátításokhoz 
vezettek.

Hogy milyen elvi mélység hatja át ezt a határozatot, jól mutatja az a tény, hogy nagyrészt 
még ma is alkalmazható. Éppúgy nekiszegezhető az 1938-as sztálini rezsimnek, mint az 
1921-es lenininek. Mi több: Trockij vádjai a sztálini rendszerrel szemben csupán felmelegí
tései, igaz, szégyenlős felmelegítései a kronstadti követeléseknek. Mert milyen más -  
legalábbis szocialista jellegű -  programot lehet megfogalmazni a kronstadti követeléseken 
és a munkásellenzék követelésein kívül a bürokratikus oligarchiával szemben?

Ennek a határozatnak a megjelenése bizonyítja, hogy milyen erős kapcsolat volt a 
pétervári és a kronstadti mozgalmak között. Trockijnak az a kísérlete, hogy szembeállítsa a 
pétervári munkásokat a kronstadtiakkal a kronstadti mozgalom ellenforradalmi jellegéről 
szóló legendát bizonyítandó, visszaüt: 1921-ben ő maga hivatkozott a Leninre nehezedő 
nyomásról, hogy igazolja a demokrácia elnyomását a szovjetekben és a pártban, és azzal 
vádolta a párttag és a párton kívüli tömegeket, hogy rokonszenveznek Kronstadttal. Beval
lotta tehát, hogy abban az időben a pétervári munkások és az ellenzék, noha fegyveresen 
nem álltak ellen, kiterjesztették rokonszenvüket Kronstadtra.

Trockij ezt követő vádja, mely szerint: „A lázadást az a vágy inspirálta, hogy kiváltságos 
fejadaghoz jussanak”, még arcátlanabb. A Kreml kiváltságosainak egyike, akinek fejadagja 
jóval meghaladta a többiekét, az merészel ilyen sértést vágni azok fejéhez, akik határozatuk
9. pontjában kifejezetten követelik a fejadagok egyenlővé tételét! Ez a részlet nyilvánvalóvá 
teszi Trockij bürokrata vakságának reménytelenségét.

Trockij cikke a legcsekélyebb mértékben sem tér el a párt központi bizottsága által 
réges-rég kreált legendától. Trockij minden bizonnyal tiszteletet érdemel a nemzetközi 
munkásosztálytól, amiért 1923 óta nem hajlandó részt venni a bürokratikus elfajulásban és 
az új „tisztogatásokban”, amelyek arra szolgálnak, hogy megszabadítsák a forradalmat
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összes baloldali elemétől. Még inkább megérdemli, hogy megvédjék Sztálin rágalmaitól és 
orgyilkosaitól. Mindez azonban nem jogosítja fel arra, hogy sértegesse 1921 dolgozó 
tömegeit! Ellenkezőleg! Trockij bárki másnál hivatottabb volna arra, hogy újraértékelje az 
1921-es kronstadti kezdeményezést, azt a nagy történelmi jelentőségű kezdeményezést, 
amely a bürokrácia első véres „tisztogatása” elleni küzdelem közkatona harcosaitól ered.

Az orosz munkások viselkedése 1920-21 tragikus telén mély társadalmi ösztönre vall, és 
az orosz munkásosztályokat nemes hősiesség inspirálta nemcsak a forradalom csúcspont
ján, hanem a forradalmat halálos veszedelembe sodró válság alatt is.

Igaz, sem a kronstadti harcosoknak, sem a pétervári munkásoknak, sem az egyszerű 
kommunistáknak nem volt akkora forradalmi energiájuk, mint 1917-től 1919-ig, de amennyi 
szocialista és forradalmi érzület az 1921-es Oroszországban létezett, az az egyszerű népben 
volt. Velük ellentétben Lenin és Trockij Sztálinnal, Zinovjewel, Kaganoviccsaf és másokkal 
egy sorban a bürokrata káderek vágyait képviselték és az ő érdekeiket szolgálták. A 
munkások a szocializmusért harcoltak, amit a káderek épp akkor likvidáltak. Ez a probléma 
lényege.

KRONSTADT ÉS A NÉP

Az emberek gyakran hiszik azt, hogy Kronstadt kényszerítette ki a NÉP4 bevezetését. Ez 
mélységes tévedés. A kronstadti határozat nemcsak az állam bürokratikus kapitalizmusától, 
hanem a magánkapitalizmus visszaállításától is megpróbálta megvédeni a munkásokat. Ezt 
a restaurációt -  a kronstadtiakkal szemben -  a szociáldemokraták követelték, akik politikai 
demokráciával kívánták kombinálni a magánkapitalizmust. És Lenin és Trockij volt az, aki 
nagymértékben megvalósította (a politikai demokrácia nélkül) a NÉP formájában. A krons
tadti határozat ennek ellenkezőjét követeli, hiszen állást foglal a bérmunka alkalmazása ellen 
a mezőgazdaságban és a kisiparban. A határozat és az alapjául szolgáló mozgalom a 
proletariátust és a mezőgazdasági dolgozókat a vidéki dolgozók legszegényebb rétegével 
kívánta egységbe tömöríteni, hogy a forradalom szocialista irányba fejlődhessék. A NÉP 
viszont a bürokraták szövetsége volt a falu felsőbb rétegeivel a proletariátus ellen, az 
államkapitalizmus és a magánkapitalizmus szövetsége a szocializmus ellen. A NÉP épp 
annyira ellentétes a kronstadti követelésekkel, mint mondjuk az európai munkások élcsapa
tának a versailles-i rendszer megszüntetését célzó forradalmi szocialista programja ellenté
tes a versailles-i szerződés Hitler által elért megszüntetésével.

Vegyük végül szemügyre egy általánosan hangoztatott vádat, nevezetesen azt, hogy a 
kronstadtihoz hasonló akciók közvetve elszabadíthatták volna az ellenforradalom erőit. 
Valóban lehetséges, hogy a forradalom még akkor is megbukott volna, ha a munkásdemok
rácia alapjára helyezkedik, az viszont biztos, hogy semmivé lett, méghozzá vezetőinek 
politikája következtében lett semmivé. Kronstadt vérbe fojtása, a munkások és a szovjetek 
demokráciájának szétzúzása -  az orosz kommunista párt műve-, a proletariátus eltávolítása 
az ipar irányításából és a NÉP bevezetése már a forradalom halálát jelezte.

A polgárháború vége osztotta két alapvető csoportra -  a dolgozó tömegekre és a 
bürokráciára -  a forradalom utáni társadalmat. Ami pedig a szocialista és internacionalista *

* K aganovics, Lazar Mojszejevics (1893-?): szovjet kommunista politikus, 1924-től a Központi 
Bizottság tagja.
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aspirációit illeti, az orosz forradalom kifulladt: kifejeződtek és megszilárdultak nacionalista, 
bürokratikus és államkapitalista tendenciái.

Erről a kiindulópontról és ezen az alapon indult el, s mutatkozott meg napról napra 
világosabban az erkölcsiség bolsevista elutasításának oly sokat hangoztatott kibontakozá
sa, ami elvezetett a moszkvai perekig. Nyilvánvalóvá vált a dolgok kérlelhetetlen belső 
logikája. A forradalmárok, akik csak szavakban maradtak azok, gyakorlatilag elvégezték a 
reakció és az ellenforradalom munkáját, s eközben szükségképpen hazugságokhoz, rágal
makhoz és hamisításokhoz kellett folyamodniuk. Az általános hazudozásnak ez a rendszere 
nem oka, hanem következménye a bolsevik párt elválásának a szocializmustól és a prole
tariátustól.

Hogy igazoljam ezt az állítást, olyan emberek Kronstadtra vonatkozó tanúvallomásaiból 
idézek, akikkel Szovjet-Oroszországban találkoztam.

„A kronstadtiak? Teljesen igazuk volt: azért léptek fel, hogy megvédjék a pétervári 
munkásokat. Tragikus félreértés volt Lenin és Trockij részéről, hogy ahelyett, hogy egyetér
tettek volna, harcba szálltak velük" -  mondta nekem D. 1932-ben. Párton kívüli munkás volt 
1921-ben Pétervárott, én trockistaként ismertem meg a verknye-uralszki politikai elkülönítő
ben. „Mítosz, hogy az 1921-es Kronstadtnak társadalmi szempontból teljesen más lett volna 
a lakossága, mint 1917-ben" -  mondta nekem a börtönben egy másik pétervári férfi; ő 
1921-ben tagja volt a kommunista ifjúsági szövetségnek. 1931-ben „decistaként” (Szapro- 
nov „demokratikus centralista" csoportjának" tagjaként) börtönözték be.

Alkalmam volt megismerni a kronstadti felkelés egyik leghatékonyabb résztvevőjét is. Idős 
hajómérnök volt, 1917-es kommunista, aki aktívan részt vett a polgárháborúban. Cseka-pa- 
rancsnok volt egy Volga menti tartományban, s 1921-ben Kronstadtba került a Marat 
(korábban Petropavlovszk) csatahajó politikai tisztjeként. A leningrádi börtönben, ahol 
1930-ban találkoztam vele, nyolc évet letöltött már a Szolovjeckij szigeteken.

A KÜZDELEM MÓDSZEREI

A kronstadti munkások forradalmi célokért kezdtek harcot a bürokrácia reakciós tendenciái 
ellen, s tiszta és becsületes módszereket használtak. A bürokrácia ellenben gyűlöletesen 
megrágalmazta mozgalmukat, azt állítva, hogy azt Kozlovszkij tábornok vezeti. A kronstad
tiak elvtársak módjára szerették volna őszintén megtárgyalni a vitás kérdéseket a kormány 
képviselőivel. Akciójuknak -  először -  védekező jellege volt, ezért nem foglalták el időben a 
Kronstadttal szemközti parton elhelyezkedő Oranienbaumot.

A pétervári bürokraták a kezdet kezdetétől használták a túszmódszert, letartóztatva a 
kronstadti matrózok, vöröskatonák és munkások Pétervárott élő családját, mert Kronstadt- 
ban lefogtak több komisszárt, de közülük egyet sem végeztek ki. A túszszedés repülőgé
pekről szórt röplapok révén jutott a kronstadtiak tudomására. Rádióválaszukban március 
7-én kijelentették, hogy „nem kívánják utánozni Pétervárt, mivel úgy ítélik meg, hogy ez a *

*Szapronov demokratikus centralista csoportja a bolsevik párton belül szerveződött. 1919-től 
kritizálták Lenint azzal, hogy döntéseit csak egy-két közvetlen kollégájával konzultálva, a Központi 
Bizottságot kihagyva hozza. (Lenin szerint az erős centralizmust és fegyelmet a polgárháború 
kényszerítette ki.) 1927-ben a csoport több tagját eltávolították a KB-ból.
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cselekedet, még ha a kétségbeesés és a gyűlölet túlzása vezeti is, minden szempontból 
szégyenletes és gyalázatos. A történelem nem ismer hasonló eljárást." (Izvesztyija, 1921. 
március 7. Kronstadti Forradalmi Bizottság) Az új uralkodó klikk jobban megértette a 
kezdődő társadalmi harc jelentőségét, az őket a munkásoktól elválasztó osztályantagoniz- 
mus mélységét, mint a kronstadti „lázadók” . Itt található a hanyatló periódusukba érkezett 
forradalmak tragédiája.

De a kronstadtiaknak, miközben katonai konfliktusba kényszerítették őket, még mindig 
volt erejük, hogy megfogalmazzák a „harmadik forradalom” programját, amely azóta is az 
eljövendő orosz szocializmus programja.5

Okunk van azt gondolni, hogy tekintettel a proletariátus és a burzsoázia, a szocializmus 
és a kapitalizmus 1921 elején Oroszországban és Európában fennálló erőviszonyaira, az 
orosz forradalom szocialista továbbviteléért vívott harc bukásra volt ítélve. Azok között a 
feltételek között nem győzhetett a tömegek szocialista programja; nyíltan hirdetett vagy 
valamilyen elfajulás (a későbbiekben ténylegesen létrejött elfajulás) formájában álcázott 
ellenforradalomnak volt kiszolgáltatva.

Ám az orosz forradalom fejlődésének ez a felfogása az elvek birodalmában a legkevésbé 
sem csökkenti a dolgozó tömegek erőfeszítéseinek és programénak történelmi jelentőségét. 
Ellenkezőleg. Ez a program az a kiindulópont, ahol új ciklus kezdődik majd a forradalmi 
szocialista fejlődésben. Egy új forradalom voltaképpen nem arról az alapról indul, ahonnan 
a megelőző, hanem arról a pontról, ahol az előző volt, mielőtt halálos csapást mértek rá.

Az orosz forradalom elfajulásának tapasztalata újra a nemzetközi szocializmus lelkiisme
retének előterébe állít egy rendkívül fontos szociológiai problémát. Mi az oka annak, hogy 
az orosz forradalomban éppúgy, mint a két nagy korábbi forradalomban, az angolban és a 
franciában, az ellenforradalom belülről győzedelmeskedett a forradalmi erők kimerülésének 
pillanatában, méghozzá magának a forradalmi pártnak (igaz, a baloldali elemeitől „megtisz
tított” pártnak) a segítségével?

A marxizmus úgy tudja, hogy a szocialista forradalom, ha egyszer megkezdődött, bizto
san és fokozatosan halad előre egészen a szocializmusig, vagy vereséget szenved a 
burzsoá restaurációtól.

Az orosz forradalom egészen másképpen veti fel a szocialista forradalom mechanizmu
sának kérdését. Ennek a kérdésnek a nemzetközi viták legfontosabb témájává kell válnia. 
És ebben a vitában Kronstadt problémája elnyerheti és el is kell hogy nyerje méltó helyét.

Jegyzetek

1 A cikk 1938-ban íródott, a moszkvai perek idején.
2 A kommunista párt politikai csoportjai, amelyek az állami intézmények nagy részében működtek.
3 Hivatalosan a spekuláció megfékezésére létrehozott rendőri egységek, amelyeket ténylegesen 

arra használtak, hogy elkobozzanak mindent, amit az éhező népesség -  a munkásokat is beleértve -  
saját fogyasztására vidékről szerzett be.

4 Új gazdaságpolitika.
5 Ida Mett átfogó művet készített Kronstadtról, amely tartalmazza a történelmi napok legfontosabb 

dokumentumait is. Véleményem szerint műve aktuális hozzájárulás a most kibontakozó vitához.

(Fordította: Pap Mária. A fordítás alapja: Anton Ciliga: The Kronstadt Revolt. In: Anarchy. Vol. 
1. No 3., 1971.)
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DANIEL
GUÉRIN A SPANYOL FORRADALOM 

ÉS AZ ANARCHIA

A SZOVJET ÁBRÁND

Örök jelenség a történelemben, hogy a tények szubjektív feldolgozása mindig lemarad az 
objektív valóság mögött. Az orosz anarchisták például s mindazok, akik szemtanúi voltak 
az orosz drámának, már korán, 1920-ban megtanulták a leckét, de az események csak 
évekkel később váltak ismertté, csak ekkor fogadták el őket, a tények csak ekkor váltak 
közös tapasztalattá. A földgolyó több mint egyhatodán győzedelmeskedő prole
tárforradalmat oly hírnév és ragyogás övezte, hogy a munkásmozgalmat sokáig szinte 
hipnotizálta a példa lenyűgöző ereje. Mindenfelé felbukkantak az oroszországi szovjetek 
képére megalkotott „tanácsok", s ahogy láttuk, nemcsak Olaszországban, hanem Német
országban, Ausztriában és Magyarországon is. Németországban, a Karl Liebknecht és Rosa 
Luxemburg vezette Spartacus Szövetség legfőbb programpontja a tanácsrendszer létreho
zása volt.

1919-ben a Bajor Tanácsköztársaság elnöke, Kurt Eisner orgyilkosság áldozata lett 
Münchenben. Ekkor Gustav Landauer, a libertariánus író vezetése alatt kikiáltották a tanács- 
köztársaságot. Landauer szintén merénylet áldozata lett, őt azonban az ellenforradalmárok 
lőtték agyon. Barátja és harcostársa, Erich Mühsam anarchista költő „Räte-Marseillaise’’-t 
(Tanács-Marseillaise) komponált, amelyben fegyverbe szólítja a munkásokat, de nem azért, 
hogy háborúzzanak, hanem hogy orosz és magyar mintára tanácsokat alakítsanak, s így 
vessenek véget az évszázados szolgaságnak.

Mindazonáltal 1920 tavaszán a „Räte-Kommunismus" (Tanács-kommunizmus) híveiből 
álló német ellenzékiek egy csoportja kivált a kommunista pártból és megalakította a Német 
Kommunista Munkáspártot (KAPD)'. Hermann Gorter és Anton Pannekoek vezetésével 
Hollandiában is létrejött egy ehhez hasonló csoport, melyet szintén a tanácsok társadalmi 
eszméje ihletett. Hermann Gorter, aki élénk vitát folytatott Leninnel, volt olyan bátor, hogy a 
maga hamisítatlan libertariánus stílusában válaszoljon az orosz forradalom csalhatatlan 
vezérének: „Továbbra is keressük azokat a valódi vezetőket, akik nem akarnak majd a 
tömegek nyakába ülni és nem fogják elárulni őket. Addig is, amíg nem találjuk meg őket, a 
feje tetejére akarunk állítani mindent, és létrehozzuk a tömegek diktatúráját önmaguk felett. 
Ahelyett, hogy elfogadnánk egy olyan helyi vezetőt, aki a szakadékba kormányoz, inkább 
magunk próbálunk szerencsét.” Pannekoek kijelentette, hogy a tanácsok az önkormányzat 
szervei és egyszer majd a régi világ állami intézményeinek helyébe lépnek. Ugyanúgy, mint 
Gramsci, ő sem tudott különbséget tenni a tanácsrendszer és a „bolsevik diktatúra” között.

Az anarchisták számos helyen, különösen Bajorországban, Németországban és Hollan
diában, pozitív szerepet játszottak a tanácsrendszer elméleti és gyakorlati kidolgozásában.

Akárcsak a többi országban, az októberi forradalom Spanyolországban is megszédítette 
az anarchoszindikalistákat. A CNT2 madridi kongresszusán (1919. december 10-20.) egy
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olyan nyilatkozat hangzott el, mely szerint „az orosz nép hőstörténete felvillanyozta a világ 
proletariátusát” . A kongresszus, általános tetszésnyilvánítás közepette, „vonakodás nélkül, 
mint a szépasszony, mikor odaadja magát a szeretett férfinak" megszavazta ideiglenes 
jelleggel a Kommunista Internacionáléhoz való csatlakozást. Miközben azonban az interna- 
cionálé forradalmi jellegét hangsúlyozták, kifejezték reményüket, hogy a jövőben sor kerül 
egy nemzetközi munkáskongresszus összehívására, ahol majd lefektetik egy igazi munkás 
internacionálé alapjait. Mindazonáltal néhány bátortalan hang is megszólalt, mely az általá
nos véleménytől eltérően azt állította, hogy az orosz forradalom „politikai” forradalom volt, 
s mint ilyen, nem testesítette meg a libertariánus eszményt. A kongresszus azonban elsiklott 
e megállapítások fölött és úgy határozott, hogy delegációt küld a III. Internacionálé 1920. 
július 15-én, Moszkvában tartandó II. kongresszusára.

Ekkor azonban a szerelmi házasság már felbomlóban volt. A spanyol anarchoszindika- 
listákat képviselő küldöttséget rávették, hogy működjék közre egy nemzetközi forradalmi 
szakszervezeti központ létrehozásában. Amikor azonban egy olyan szöveg került a kezükbe, 
amely a „politikai hatalom megragadásáról” és a „proletariátus diktatúrájáról” szólt, állás
pontot változtattak: a szöveg ugyanis a szakszervezetek meg a kommunista pártok között 
egyfajta organikus jellegű kapcsolatot javasolt, mely elleplezte volna, még ha igen átlátszóan 
is, az előbbiek alárendelődését az utóbbiaknak.

A Kommunista Internacionálé elkövetkezendő kongresszusain a különböző országok 
szakszervezeteit az illető országok kommunista pártjainak küldöttsége képviselte volna, s 
azt tervezték, hogy a Vörös Szakszervezeti Internacionálé nyíltan a Kommunista Internacio- 
nálé és annak nemzeti szekcióinak ellenőrzése alá kerül. Angel Pestaha, a spanyol szóvivő, 
a társadalmi forradalom libertariánus koncepciója mellett érvelt és kijelentette, hogy „A 
forradalom nem pártfeladat és nem is válhat azzá. A legtöbb, amit egy párt tehet, hogy 
államcsínyt készít elő. Az államcsíny azonban nem forradalom.” Majd fejtegetéseit a követ
kezőkkel zárta: „Azt mondjátok, hogy kommunista párt nélkül nincsen forradalom, hogy a 
politikai hatalom megragadása nélkül nem valósítható meg a szabadság, és hogy diktatúra 
nélkül nem győzhető le a burzsoázia. Ezek az állítások azonban teljesen indokolatlanok.”

A kommunisták úgy tettek, mintha figyelembe vennék a CNT küldöttsége által megfogal
mazott kételyeket és kijavítanák a határozatot a „proletárdiktatúra” szempontjaira való 
tekintettel. Mindazonáltal az orosz szakszervezeti vezető, Luzsovszkij a szöveget végül 
eredeti formájában tette közzé, Pestaha aláírásával, ám az általa javasolt módosítások nélkül. 
Trockij majd egy órán át korholta a spanyol küldöttséget a szónoki emelvényről, ám, amikor 
Pestaha szót kért, hogy megválaszolhassa a támadásokat, az elnök lezártnak nyilvánította 
a vitát.

Pestaha hónapokat töltött Moszkvában, és az országot mélységesen kiábrándulva hagyta 
el 1920. szeptember 6-án. „Mint egy hajótörött” -  ilyennek látta őt Berlinben nem sokkal 
ezután Rudolf Rocker. Pestaiiát nem vitte rá a lelke, hogy felvilágosítsa spanyol elvtársait az 
igazságról. „Gyilkosságnak” tűnt szemében, hogy lerombolja azokat a szertelen reménye
ket, amelyeket az orosz forradalom ébresztett bennük. Amint átlépte a spanyol határt, 
letartóztatták, s így megmenekült a fájdalmas kötelességtől, hogy elsőként beszéljen.

1921 nyarán a CNT újabb küldöttséget menesztett a Vörös Szakszervezeti Internacionálé 
alapító kongresszusára. A delegátus tagjai között az orosz bolsevizmus olyan ifjú apostolai 
képviseltették magukat, mint Joaquin Maurin és Andrés Nin, de velük volt a higgadt 
gondolkodású Gaston Lévai is, a francia anarchista. Lévai inkább vállalta a vádat, hogy 
„összejátszik a burzsoáziával”, meg hogy „az ellenforradalmat támogatja”, mint hogy
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csendben maradjon. A hallgatásnál is rosszabb lett volna eltitkolni a tömegek elől, hogy 
Oroszországban nem a forradalom vallott kudarcot, hanem az állam, nem megmutatni nekik 
„az élő forradalom mögött a forradalmat gúzsba kötő és megfojtó államot”. Maga írta e 
szavakat a Le libertarie-ban, 1921 novemberében. Lévainak az volt a véleménye, hogy a 
bolsevikokkal való „mindenféle tisztességes és őszinte együttműködés” lehetetlenné vált, 
és Spanyolországba való hazatértekor javasolta a CNT-nek, hogy lépjen ki a III. Internacio- 
náléból, s ne vegyen részt annak a szakszervezetek felett gyakorolt hazug gyámkodásában.

Lévai Pestanának is megadta a kezdő lökést, elhatározta, hogy nyilványosságra hozza 
első oroszországi beszámolóját, s hogy később egy másodikkal egészíti ki, melyben feltárja 
a bolsevizmussal kapcsolatos teljes igazságot: „A kommunista párt pont az ellenkező 
elveket vallja, mint amiket a forradalom első óráiban meghirdetett. A kommunista párt elvei, 
módszerei és végső célja szöges ellentétben áll az orosz forradaloméval... Amint a kommu
nista párt korlátlan hatalomhoz jutott, még a gondolkodás jogát is megvonta azoktól, akik 
más véleményen vannak, mint a kommunisták (persze, ahogy a kommunizmust ők elkép
zelik)... A kommunista párt megtagadta az orosz munkásoktól mindazokat a szent jogokat, 
amelyekkel a forradalom felruházta őket.” Pestaha ezek után kétségbe vonta a Kommunista 
Internacionálé létjogosultságát, azt az Orosz Kommunista Párt kihelyezett szervének nevez
te, és fenntartását fejezte ki arra vonatkozóan, hogy az megfelelően képviselni tudná a 
forradalmat a világ proletariátusa előtt.

1922 júniusában, a CNT Zaragozában tartott országos kongresszusán elfogadták Pestana 
jelentését és úgy határoztak, hogy kilépnek a szakszervezeti frontból, a Vörös Szakszervezeti 
Internacionáléból. Döntés született arról is, hogy delegációt küldenek egy decemberben, 
Berlinben tartandó anarchoszindikalista konferenciára, melynek eredményeképp később 
megalakult a Nemzetközi Munkásszövetség. Ez nem volt igazi internacionálé, mivel a 
jelentős spanyol csoporttól eltekintve, más országokban nem igen akadt támogatója.3

A szakítás után Moszkva engesztelhetetlen gyűlölettel viseltetett a spanyol anarchizmus 
iránt. A CNT elhatárolta magát Joaquin Maurintól és Andrés Nintől, akik kiléptek a szövet
ségből és megalapították a Spanyol Kommunista Pártot. 1924 májusában Maurin röpiratot 
tett közzé, melyben élethalálharcot hirdetett korábbi elvtársai ellen: „Nehéz feladat véglege
sen felszámolni az anarchizmust egy olyan országban, ahol a munkásmozgalom ötvenévi 
anarchista propaganda jegyét viseli magán. De elintézzük őket!" A fenyegetést beváltották.

AZ ANARCHISTA TRADÍCIÓ SPANYOLORSZÁGBAN

A spanyol anarchisták ily módon már igen korán levonták az orosz forradalom tanulságait, 
és ez arra indította őket, hogy a forradalom számára egy másik utat készítsenek elő. A 
tekintélyelvű kommunizmus torzulásai még szilárdabbá tették őket abbéli elhatározásukban, 
hogy győzelemre vigyék a kommunizmus libertariánus formáját. Kegyetlenül csalódtak a 
szovjet ábrándban és -  Diego Abad de Santillan szavaival -  az anarchizmusban „e komor 
kor utolsó reményét látták a megújulásra”.

A néptömegek tudatában és a libertariánus gondolkodók munkásságában a libertariánus 
forradalom már szilárd alapokkal rendelkezett. Jósé Peirats szerint az anarchoszindikaliz- 
must „lelkülete, vérmérséklete és a világról alkotott felfogása a legspanyolabb dologgá teszi 
egész Spanyolországban”. Az anarchoszindikalizmus egy összetett fejlődési folyamat ket
tős eredménye volt. Nemcsak az elmaradott ország fejletlen viszonyainak, a még archaikus
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körülmények között élő parasztságnak felelt meg, hanem választ adott az egyes iparoso
dottabb területeken élő, már felnövekvőben lévő modern proletariátus kérdéseire is. A 
spanyol anarchizmus e sajátos jellege múlt és jövő különös keveredéséből alakult ilyenné. 
A két folyamat szimbiózisa távolról sem volt tökéletes.

1918-ban a CNT több mint egymillió szakszervezeti tagot tudott sorai között. Az iparoso
dott térségek közül jóval erősebb befolyással bírt Katalóniában, mint Madridban és Valenci
ában4, viszont mély gyökerei voltak vidéken, ahol a szegényparasztság még őrizte a 
faluközösség, a lokálpatriotizmus és a kooperatív szellem hagyományait. 1898-ban Joaquin 
Costa író lejegyezte az agrárkollektivizmus emlékeit. Sok faluban fennmaradt a közösségi 
tulajdon. A közös földből osztottak telket a föld nélküli parasztoknak, de az is gyakran 
előfordult, hogy más falvakkal együtt legeltetésre vagy egyéb közösségi célokra használták. 
Délen, ahol a nagybirtokrendszer uralkodott, a földosztás eszméje nem talált követőkre, a 
napszámosok inkább a szocializálás hívei voltak.

A több évtizedes, vidékre koncentrálódó, rövid, népszerű röpiratok formájában terjesztett 
anarchista propaganda előkészítette atalajt az agrárkollektivizmus számára. Különösen erős 
volt a CNT délen, az andalúz parasztok körében, keleten (a levantei térségben, Valencia 
környékén) és északkeleten (Aragóniában, a Zaragozát övező területeken).

A spanyol anarchoszindikalizmus ekképpen -  mivel egyaránt voltak hívei az ipari mun
kásság és a parasztság körében -  kettős talajba eresztette gyökerét, és az ez által hirdetett 
libertariánus kommunizmust is kétarcúvá tette: egyrészt kommunista, másrészt szindikalista 
vonások jellemezték. A kommunizmus inkább helyi színezetet öltött, a paraszti, mondhat
nánk azt is, hogy a déli szellemiség nyert benne kifejezést, mivel egyik fő bástyája Andalú
ziában volt. Másrészről a szindikalizmusban inkább az urbánus és unitariánus, vagyis az 
északi szellemiség tükröződött, hiszen Katalónia volt a legjelentősebb központja. Ez a 
különbség valamelyest szakadást idézett elő, megosztotta a libertariánus gondolkodókat.

Egy részük Kropotkinra esküdött, és a primitív paraszti közösségek spanyolországi 
hagyományait Kropotkinnak a középkori közösségekről vallott, tudományosan megalapo
zott, de leegyszerűsítő elképzeléseivel azonosította. Kedvenc jelszavuk a „szabad közös
ség" volt. A köztársaság 1931-ben történő megalakítását követő parasztfelkelések során 
számos kísérlet történt a libertariánus kommunizmus gyakorlati megvalósítása terén. Szá
mos közösség jött létre paraszti kistulajdonosokból, akik önkéntes és kölcsönös megegye
zés alapján úgy döntöttek, hogy együtt művelik a földet, bevételeiket egyenlő részre osztják 
és ellátásukról maguk gondoskodnak egy „közös alap" létrehozásával. Szélnek eresztették 
a községi elöljáróságot és bizottságokat választottak feladataik ellátására. Naivul azt hitték, 
hogy függetleníthetik magukat a környező társadalomtól, az adózási kötelezettségektől és 
a katonai szolgálattól.

A spanyol kollektivista, szindikalista és internacionalista munkásmozgalom alapító atyja 
Bakunyin volt. Őt és tanítványát, Ricardo Mellát követték többnyire azok az anarchisták, akik 
egy kicsit reálisabban gondolkodtak és az aranykor helyett inkább a jelen foglalkoztatta őket. 
Fő gondjuk az ország gazdasági egyesítése volt, és azt vallották, hogy szükség lenne egy 
hosszú átmeneti időszakra, melynek során helyénvalóbb lenne a munkást a ledolgozott órák 
után és nem szükségletei szerint részesíteni a közös javakból. Képzeletükben a jövő 
gazdasági rendszere a helyi szakszervezeti csoportok szövetségén és a gazdasági ágaza
tokat tömörítő föderációkon nyugodott.

A CNT-n belül sokáig a „síndicatos únicos” (helyi szakszervezetek) játszották a vezető 
szerepet. A helyi szakszervezeti csoportok, amelyek szoros közelségben éltek a munkások-
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kai és mentesek voltak minden intézményi egoizmustól, mind fizikai, mind lelki értelemben 
a proletariátus otthonává váltak.5 A helyi szakszervezetekben folyó képzés a szakszervezeti 
eszmét a kommunális gondolattal egyesítette az egyszerű munkások soraiból kikerült 
aktivisták fejében.

Az elméleti vita, mely már az 1907-es Nemzetközi Anarchista Kongresszuson szembeál
lította a szindikalistákat az anarchistákkal, újból feléledt és két táborra osztotta a spanyol 
anarcho-szindikalistákat. A napi követelésekért folytatott küzdelem hozta létre a CNT refor
mista szárnyát, amellyel szemben az 1927-ben alapított FAI (Federación Anarquista Ibérica)" 
vállalta az eredeti anarchista eszmék védelmét. 1931-ben a szindikalista szárny a Harmincak 
manifesztumában nyilvánosan elítélte a kisebbségek „diktatúráját” a szakszervezeti mozga
lomban, meghirdette a szakszervezeti mozgalom függetlenségét és jogát arra, hogy meg
maradjon saját keretei között. A szakszervezetek egy része kivált a CNT-ből, de egy 
reformista mag azután is tartotta magát a szakszervezeti központban, hogy a szakítás az 
1936-os júliusi forradalom előestéjén végérvényessé vált.

AZ ELMÉLET

A spanyol anarchisták rendszeresen kiadták a nemzetközi anarchizmus főbb, illetve kisebb 
jelentőségű műveit spanyol nyelven. így a forradalmi és egyben szabad szocializmus 
hagyományait nemcsak a feledéstől óvták meg, hanem a teljes tönkretételtől is. Augustin 
Souchy német anarchoszindikalista író, a spanyol anarchizmus híve arról tudósít, hogy „a 
társadalmi forradalom kérdéseit az anarchista szakszervezetekben és csoportos összejö
veteleken, az anarchista újságokban, kiadványokban és könyvekben folyamatosan és 
rendszeresen megvitatták.”

A Spanyol Köztársaság kikiáltása után, 1931 -ben, elszaporodtak az úgynevezett „esemé
nyeket váró” írások: Peirats közel ötvenet sorol fel, de nem győzi hangoztatni, hogy ennél 
jóval több volt, és kijelenti, hogy a „forradalmi megszállottság” a művek valóságos elburján
zásához vezetett, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a népet forradalmi útra tereljék. A 
spanyol anarchisták azért ismerik James Guillaume 1876-ban kiadott Idées sur /'Organisa
tion Sociale (Gondolatok a társadalom szervezetéről) című munkáját, mert Pierre Besnard 
bőségesen idézi az 1930-ban, Párizsban megjelent könyvében, a Les Syndicats Ouvriers et 
la Révolution Sociale-ban (A munkásszervezetek és a társadalmi forradalom). Gaston Lévai 
Argentínába emigrált és 1931-ben kiadta a Social Reconstruction in Spaint (Társadalmi 
újjáépítés Spanyolországban), mely közvetlen ösztönzést adott Diego Abad de Santillan a 
későbbiekben még tárgyalásra kerülő, jelentős munkájához.

1931 -ben Isaac Puente, aki egyébként városi orvos volt, közzétett egy meglehetősen naiv 
és idealisztikus írást a libertariánus kommunizmusról. Gondolatait ávette a CNT 1936 
májusában tartott zaragozai kongresszusa. Maga Puente 1933-ban egy felkelőbizottság 
élére állt Aragóniában.

Az 1936-os zaragozai program meglehetős pontossággal kidolgozta a közvetlen falude
mokrácia működésének tervét. A program szerint a lakosok általános gyűlése községi 
tanácsot választ, melyben részt vesznek a különböző műszaki bizottságok képviselői. Az *

*FAI: Ibériai Anarchista Szövetség
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általános gyűlés köteles összejönni, valahányszor a közösség érdekei úgy kívánják, de 
össze kell hívni a községi tanács kérésére, illetve a lakosság közvetlen követelésére is. Az 
egyes felelős tisztségek nem lennének végrehajtó, illetve bürokratikus jellegűek. Néhány 
szakembertől és statisztikustól eltekintve, a tisztségviselők -  akárcsak a többi dolgozó -  
termelőkként végeznék munkájukat. A nap végeztével megbeszélést tartanának azokról a 
részletkérdésekről, melyekhez nem szükséges az általános gyűlés döntése.

A tervezet szerint minden aktív dolgozó „termelői kártyát” kap, melyen napi egységekben 
mérve rögzítik az elvégzett munka mennyiségét; a kártya aztán árura cserélhető. A közösség 
inaktív tagjai egyszerűen „fogyasztói kártyát” kapnak. A program szerint nem állapítanának 
meg általános szabályokat: tiszteletben tartanák az egyes közösségek autonómiáját. Bár
melyiknek jogában állna az elosztás más mechanizmusát kiépíteni, ha úgy látja helyesnek, 
egyedül arra kell tekintettel lenni, hogy ne sértse más közösségek érdekeit. Az autonómiához 
való jog mindazonáltal nem ellenkezne a közösségek tartományi és regionális szövetségei
ben érvényes kollektív szolidaritási kötelezettséggel.

A zaragozai kongresszus tagjai fő helyen foglalkoztak az elme művelésének kérdéseivel 
is. Az emberek számára egész életükben biztosítani kell, hogy hozzáférhessenek a tudo
mányokhoz és művészetekhez, lehetővé kell tenni számukra mindenféle kutatást, feltéve, 
hogy e tevékenységek nem kerülnek ellentétbe az anyagi javak termelésével. Megszűnik a 
társadalom felosztása fizikai és szellemi munkásokra: mindenki ez is, meg az is egyszerre. 
A párhuzamosan végzett fizikai és szellemi munka biztosítja majd az emberi természet 
egészséges egyensúlyát. Amint a dolgozó elvégezte napi termelőmunkáját, szabadon 
rendelkezik saját ideje felett. A CNT jól látta, hogy a felszabadult társadalom anyagi szük
ségleteinek kielégítésével egyre nagyobb hangsúlyt kap a lelki igények kifejeződése.

A spanyol anarchoszindikalistákat már régóta foglalkoztatta az általuk „érdekcsoportok
nak” nevezett közösségek autonómiájának védelme. Tagjaik között szép számmal voltak 
naturizmus- és vegetariánizmusszakértők, akik elsősorban a déli szegényparasztság köré
ből kerültek ki. Úgy vélték, hogy ezek az életformák alkalmasak az emberi természet 
átalakítására a libertariánus társadalom előkészítésének folyamatában. A zaragozai kong
resszus tagjai nem feledkeztek meg azoknak a naturista és nudista csoportoknak a sorsáról 
sem, akik „alkalmatlanok az iparosodásra”. Minthogy e csoportok nem lennének képesek 
kielégíteni saját igényeiket, a kongresszus felvetette, hogy a konföderációs ülésekre delegált 
küldöttségeiknek jogában álljon különleges gazdasági egyezményeket kötni a többi mező- 
gazdasági és ipari közösséggel. Minket tán megmosolyogtat e gondolat -  de a nagyszabá
sú, véres társadalmi átalakulás előestéjén a CNT nem tartotta fölöslegesnek, hogy megpró
báljon eleget tenni az emberek végtelenül változatos igényeinek.

Ami a bűnözést és a büntetéseket illeti, a zaragozai kongresszus Bakunyin nyomán 
megállapította, hogy a bűnözés fő oka a társadalmi igazságtalanság, s ha majd ez eltűnik, 
törvénysértéseket is csak nagy ritkán fognak elkövetni. A kongresszus kijelentette, hogy az 
ember nem eredendően rossz. Az erkölcsi téren, valamint a termelésben elkövetett emberi 
hibákat népgyűlések fogják megvizsgálni, és mindent el fognak követni, hogy valamennyi 
esetben megtalálják az igazságos megoldást.

A libertariánus kommunizmus az orvosi kezelésen és az átnevelésen kívül nem ismeri el 
semmiféle büntetési módszer szükségességét. Ha valaki valamiféle patologikus állapot 
folytán megsértené az embertársai között uralkodó harmóniát -  amellett, hogy igyekeznének 
feltámasztani benne az erkölcsi és közösségi érzést -, kiegyensúlyozatlan lelkiállapota miatt 
orvosi kezelésben részesítenék. A zaragozai kongresszus „levegőváltozást" ajánl azoknak,
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akik szerelmi vágyukban túllépik azokat a határokat, amelyeket az embertársaink szabad
ságának tiszteletben tartása megkövetel. Véleménye szerint ez a szerelmi bánatnak épp
olyan jót tesz, mint a testi betegségeknek. A szakszervezeti szövetség őszintén kételkedett 
abban, hogy a szexuális szabadság légkörében előfordulhat ilyen extrém viselkedés.

Amikor 1936 májusában a CNT-kongresszus elfogadta a zaragozai programot, senki sem 
gondolta volna komolyan, hogy megvalósítására mindössze két hónapot kell majd várni. A 
föld és az üzemek társadalmasítása, melyre a július 19-i forradalmi győzelmet követően került 
sor, a gyakorlatban egészen másképp nézett ki, mint ez az idillikus program. Miközben a 
különböző írásos szövegek hemzsegtek a „kommuna” szótól, a szocialista termelőegysé
geket valójában „collektividades”-nek hívták. Ez nemcsak terminológiai változást jelentett: 
az önigazgatás spanyolországi megteremtői az ihlet új forrásai felé tekingettek.

Két hónappal a zaragozai kongresszus előtt Diego Abad de Santillan kiadott egy könyvet 
El Organismo Económico de la Revolución (A forradalom gazdasági szervezete) címmel. 
Santillan gazdasági tervezete némileg más úton indult el, mint a zaragozai program. 
Santillan, sok más kortársától eltérően nem félt alakító kézzel nyúlni a nagy XIX. századi 
anarchisták hagyományaihoz. Sajnálattal említette, hogy az elmúlt huszonöt, illetve harminc 
év anarchista irodalma oly kevés figyelmet fordított az új gazdasági rendszer konkrét 
problémáira, s hogy nem nyitott meg új távlatokat a jövőre. Másrészt azonban az anarchiz
mus minden nyelven bőséggel ontotta a műveket, mindenhol ugyanazon a teljesen elvont 
szabadságfogalmon rágódva. Santillan ezt az óriási mennyiségű művet összehasonlította 
az I. Internacionálé országos és nemzetközi kongresszusainak tett jelentésekkel (az utóbbi
akat találta a legmegfelelőbbnek az összehasonlításra). Santillan szerint a nemzetközi 
kongresszusoknak küldött jelentések jóval nagyobb megértést mutatnak a gazdasági prob
lémák iránt, mint ahogy az később tapasztalható volt.

Santillan haladó gondolkodású, igazi tudós volt, aki megértette korát. Tudatában volt, 
hogy „a modern ipar hatalmas fejlődése egy egész sor olyan új problémát hozott felszínre, 
melyet lehetetlen volt előre látni". Ma már fel sem merülhet, hogy visszatérjünk a római harci 
szekérhez vagy a kézműves termelés primitív formáihoz. A gazdasági elkülönültség, a 
vicinálisszemlélet, az aranykor után sóhajtozó spanyol parasztok szívének olyannyira ked
ves „patrica chica” (szűkebb pátria), a Kropotkin-féle középkori, kézműves „szabad közös
ségek” -  mindezt már régiségmúzeumban kéne mutogatni, mint egy idejétmúlt közösség
felfogás utolsó emlékeit. Gazdasági szemszögből „szabad közösség” mint olyan, nem 
létezhet: „Célunk az olyan közösség, mely egy forradalmi folyamat során társulásokba és 
föderációkba tömörül, s beolvad országa, valamint a többi ország gazdaságának teljessé
gébe." Az még nem jelent kollektivizmust, sem önigazgatást, ha a magántulajdonost egy 
hétfejű tulajdonossal helyettesítjük. A föld, a gyárak, a bányák, a közlekedési eszközök az 
összesség munkájának gyümölcsei és az összességet kell szolgálniuk. Napjainkban a 
gazdasági tevékenység nem szorul helyi vagy akár nemzeti keretek közé, hanem nemzetközi 
méretekben folyik. Modern életünket az jellemzi, hogy a termelőerők és disztributív mecha
nizmusok kivétel nélkül összefüggő rendszerré szerveződtek. „A társadalmasított, irányított 
tervgazdaság kiépítése ma már parancsoló szükségszerűség, ez felel meg a modern 
világgazdaság igényeinek.”

Santillan úgy képzelte, hogy a tervezési és koordinációs feladatokat egy föderációs 
gazdasági tanács végezné, mely nem lenne politikai hatóság, csak egy egyszerű koordiná
ciós szerv, egy gazdaságirányítási szabályozó testület. A föderációs tanács alulról, az üzemi 
tanácsoktól kapná az iránymutatásokat. Az egyes üzemi tanácsok egyrészt ágazati szak
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szervezetekbe tömörülnének, másrészt helyi szinten hoznának létre gazdasági tanácsokat. 
A föderációs tanács ily módon a helyi és szakmai érdekekből fonódott kettős hatalmi lánc 
végpontjait kötné össze. Az alsó szervek látnák el statisztikai adatokkal, hogy mindig 
tisztában legyen a valós gazdasági helyzettel. Az adatok alapján nyomon tudná követni, hol 
lép fel nagyobb hiány, hogy mely körzetekben van leginkább szükség új termékekre vagy 
szolgáltatásokra. „Ahol a legfelső hatóság számokból és statisztikákból áll, ott a rendőrségre 
többé semmi szükség nincsen." Egy ilyen rendszerben haszontalanná és fölöslegessé válik 
az állami kényszer, sőt egyáltalán ki sem alakulhat. A föderációs tanács gondoskodik arról, 
hogy az új szabályok ismertté váljanak, hogy az egyes térségeket a kölcsönös függőség 
szálai egyre szorosabban kössék össze, hogy kialakuljon a nemzeti szolidaritás. Ösztönzi 
az új munkamódszerek, az új termelési eljárások, az új mezőgazdasági technológiák 
kifejlesztésére irányuló kutatásokat. Megszervezi az egyes térségek, illetve gazdasági ága
zatok között munkaerő-átcsoportosítást.

Kétségtelen, hogy Santillan sokat tanult az orosz forradalomtól. Az nemcsak arra tanította 
meg, hogy tartson az állam és a bürokratikus apparátus újjáéledésének veszélyétől, hanem 
arra is, hogy a győztes forradalom nem kerülhet meg bizonyos átmeneti gazdasági formá
kat6, amelyekben -  Mao< és Lenin kifejezésével élve -  a „burzsoá jog” még egy jó darabig 
tovább él. Például, nyilvánvaló, hogy a bank- és pénzrendszert nem lehet egy csapásra 
megszüntetni. A fennálló intézményeket kell úgy átalakítani, hogy segítségükkel a cserefor
galom átmenetileg lebonyolítható legyen. Ez megakadályozná, hogy megbénuljon a társa
dalmi élet, s egyben előkészítené az új gazdasági formák kialakítását.

Santillan később jelentős szerepet játszott a spanyol forradalomban: tagja lett az antifa
siszta milícia központi bizottságának (1936. július vége), majd a Katalán Gazdasági Tanács
nak (augusztus 11.), később pedig megválasztották a Katalán Kormány gazdasági minisz
terének (december közepe).

AZ „APOLITIKUS” FORRADALOM

Mint a fentiekből láthattuk, a forradalom már bizonyos fokig elő volt készítve a libertariánus 
gondolkodók munkásságában és a néptömegek tudatában egyaránt. Éppen ezért nem 
meglepő, hogy a népfront 1936-os februári győzelmét a spanyol jobboldal a forradalom 
kezdeteként érlékelte.

Csakugyan, a tömegek nem sokáig érték be azokkal a szűk lehetőségekkel, amelyeket a 
választási urnáknál elért győzelem biztosított számukra. Felrúgták a parlamenti játszma 
szabályait, s a bebörtönzöttek szabadon bocsátásával még az új kormány megalakítását 
sem várták meg. A gazdák nem fizettek többé adót a földesuraknak, a napszámosok földeket 
foglaltak és megkezdték azok művelését. A falvak lakói szélnek eresztették a községi 
elöljáróságokat és sietve önkormányzatokat választottak. A vasutasok sztrájkba léptek és a 
vasutak államosítását követelték. A madridi építőmunkások a társadalmasítás első lépése
ként síkra szálltak a munkásirányítás bevezetéséért.

A Franco tábornok vezetése alatt tömörült katonai vezetők a forradalmi próbálkozásokra 
puccsal válaszoltak. Mindazonáltal nem értek el mást, mint hogy felgyorsították a már úgyis 
beindult forradalmi folyamatot. Csaknem minden nagyvárosban megindult a támadás: 
Valencia járt az élen, de így volt Madridban és Barcelonában is-egyedül Sevilla volt kivétel. 
Az emberek megrohanták a laktanyákat, barikádokat építettek az utcán és elfoglalták a
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stratégiailag fontos helyeket. A munkásság megindult, hogy engedelmeskedjen a szakszer
vezetek hívásának. Puszta kézzel, fedetlen kebellel, életüket nem kímélve ütöttek rajta a 
Franco-csapatok hadiszállásain. Sikerült fegyvert szerezniük az ellenségtől, s buzdító sza
vuknak engedve a katonák egy része átállt soraikba.

A népharag már az első huszonnégy órában gátat vetett a katonai puccsnak, és a 
társadalmi forradalom spontán kibontakozásnak indult. Persze a különböző megyékben és 
városokban másként és másként zajlottak a folyamatok; Katalóniában, de ott is elsősorban 
Barcelonában csapott legmagasabbra a forradalmi hév. Mire a hivatalos szervek magukhoz 
tértek meglepetésükből, arra eszméltek, hogy már nem léteznek többé. Úgy tűnt, hogy az 
állam, a rendőrség, a hadsereg és a közigazgatás számára nincs többé „raison d'étre"*. A 
polgárőrséget szétkergették vagy megsemmisítették, és a győzelmes munkásság tartotta 
fenn a rendet. A legsürgősebb feladat az élelmiszer-ellátás megszervezése volt: bizottságok 
osztották szét az élelmiszerkészetet a kantinná átalakult barikádokról, később pedig közét
kezdéket nyitottak. Lakóhelyi bizottságok gondoskodtak a közigazgatás megszervezéséről, 
és háborús bizottságok intézkedtek róla, hogy a munkásmilíciák kijussanak a frontra. A 
valódi városháza a szakszervezeti központban székelt. Ez már nem a „köztársaság védel
me” volt a fasizmussal szemben, ez már maga a forradalom volt -  a forradalom, melynek -  
az orosztól eltérően -  nem kellett mindenféle hatalmi tákolmányokat létrehoznia: a mindenütt 
jelenlévő, különböző bizottságok működésére alapuló anarchoszindikalista szervezetek 
fölöslegessé tették a szovjetek megválasztását. Katalóniában a CNT és tudatos kisebbsége, 
a FAI sokkal hatékonyabban ténykedett, mint a hatóságok, melyek merőben látszatintézmé
nyekké váltak. Semmi sem akadályozta meg a munkásokat abban -  s ez elsősorban 
Barcelonára volt jellemző hogy „de jure” magukhoz ragadják a hatalmat, amit „de facto” 
már egyébként is gyakoroltak. Mégsem tették. A spanyol anarchizmus évtizedek óta óvta a 
népet a „politika” csábításától s hirdette a „gazdaság” elsődlegességét. Mindig is arra 
törekedett, hogy eltérítse az embereket a polgári demokratikus forradalomtól, célja az volt, 
hogy közvetlen akciók sorozatán át társadalmi forradalomba vigye a népet. A forradalom 
előestéjén az anarchisták olyan jelszavakat hangoztattak, hogy a politikusok csak csinálja
nak, amit akarnak; mi „apolitikusok" ragadjuk magunkhoz a gazdaságirányítást. 1936. 
szeptember 3-án a CNT-FAI által kiadott Információs közlemények cikket tett közzé a 
„Kormányzat hiábavalósága” címmel. Az írás arról igyekezett meggyőzni olvasóit, hogy a 
már megindult gazdasági kisajátítás ipso facto vezet el a „burzsoá állam felszámolásához, 
mely légüres térbe kerülvén, egyszerűen megfullad”.

ANARCHISTÁK A KORMÁNYBAN

Az állam szerepének alábecsülése azonban hamarosan az ellenkezőjébe fordult át, és az 
anarchisták egyik pillanatról a másikra létének fontosságát kezdték hangsúlyozni. Röviddel 
a július 19-i barcelonai forradalom kitörése után megbeszélésre került sor García Oliver, az 
anarchista aktivista és a katalán kormány elnöke, a burzsoá liberális Companys között. 
Companys kész volt lemondani, ám ennek ellenére megtartották hivatalában. A CNT és a 
FAI nem volt hajlandó anarchista „diktatúrát” gyakorolni, és bejelentették, hogy hajlandók

* raison d’étre (francia): létalap; a lét igazolása
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együttműködni más baloldali csoportokkal. Szeptember közepe táján a CNT felszólította a 
központi kormány miniszterelnökét, hogy hozzon létre egy tizenöt tagú „honvédelmi taná
csot” , amelyben ők öt hellyel beérték volna. Ez egyenértékű volt azzal, mintha beleegyeztek 
volna, hogy más név alatt bekerüljenek a kabinetbe.

Az anarchisták végül két kormányban fogadtak el miniszteri tárcát: először Katalóniában, 
majd később Madridban. Camillo Bemeri, az olasz anarchista ez idő tájt Barcelonában 
tartózkodott és 1937. április 14-én nyílt levelet intézett elvtársához, Federica Monsteny 
miniszterhez. Levelében szemére vetette az anarchistáknak, hogy csak túszként tartják őket 
a kormányban, s hogy hátuk mögé bújhassanak azok a politikusok, akik az (osztály)ellen- 
ségekkel kacérkodnak.7 Való igaz, hogy a kormány, amelyben a spanyol anarchisták 
szerepet vállaltak, továbbra is burzsoá kormány maradt: tagjai és politikai tisztségviselői 
jóformán semmi lojalitást nem mutattak a köztársaság iránt. Mi volt hát az anarchisták 
pálfordulásának oka?

A spanyol forradalom az ellenforradalmi puccs által kiváltott népmozgalom eredménye 
volt. Mivel már az első percekben fel kellett állítani a népi milíciákat, melyek felvehették a 
harcot Franco tábornok csapataival, a forradalom katonái, önvédelmi jellege került előtérbe. 
A mindannyiukat fenyegető veszély hatására az anarchisták arra a következtetésre jutottak, 
hogy legjobb, ha szövetségre lépnek minden olyan szakszervezeti erővel, sőt politikai 
párttal, mely hajlandó szembeszállni a Franco-felkeléssel. Ahogy a fasiszta hatalmak fokoz
ták a Francónak nyújtott támogatásukat, az antifasiszta küzdelem valódi háborúvá: hamisí
tatlan totális háborúvá fajult. A libertariánusok ebben csak úgy tudtak részt venni, hogy 
fokozatosan feladták mind politikai, mind katonai elveiket. Azzal érveltek -  hibásan -, hogy 
a forradalom győzelméhez előbb meg kell nyerni a háborút, s így aztán -  ahogy Santillan 
később megjegyzete -  „mindent áldozatul dobtak" a háborúnak. Hiába érvelt Bemeri a 
háború szerepének túlértékelése ellen, hiába hangoztatta, hogy a Franco feletti győzelmet 
csakis egy forradalmi háború biztosíthatja. Igen, a forradalom lefékezése egyet jelentett 
azzal, hogy legerősebb fegyverétől: a tömegek aktív részvételétől fosztják meg a köztár
saságot. Ennél is súlyosabb következményekkel járt, hogy a nyugati demokráciák által 
blokád alá vett és az előrenyomuló fasiszta csapatok által fenyegetett Spanyol Köztársaság
-  fennmaradása érdekében -  a Szovjetunió katonai segítségére szorult. A segítség nyújtá
sának két feltétele volt: 1. a Kommunista Párt minél többet, az anarchisták pedig minél 
kevesebbet profitáljanak belőle; 2. Sztálin mindenáron meg akarta akadályozni a társadalmi 
forradalom győzelmét Spanyolországban, s nemcsak azért, mert e társadalmi forradalom 
libertariánus jellegű lett volna, hanem azért is, mert brit érdekeltségű tőkebefektetések is 
kisajátítás alá kerültek volna, és Anglia tudvalevőleg a Szovjetunió szövetségese volt a 
Hitler-ellenes „demokratikus szövetségben”. A spanyol kommunisták odáig mentek, hogy 
tagadták, hogy egyáltalán forradalom megy végbe: a törvényes hatalom szerintük egysze
rűen csak egy katonai zendülést próbált leverni. 1937 májusában véres összecsapásra került 
sor Barcelonában: a munkásokat sztálinista parancsnokság alatt álló csapatok fegyverezték 
le. Az anarchisták az antifasiszta egység nevében megtiltották a munkásoknak, hogy 
elégtételt vegyenek. E könyv szűk keretei nem engedik meg, hogy részletesen foglalkozzunk 
az anarchisták e sajnálatos hűségével, mellyel -  ugyanabba a hibába esvén, mint a népfront
-  egészen a köztársaság végső bukásáig kitartottak az orosz szövetség mellett.
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ÖNIGAZGATÁS A MEZŐGAZDASÁGBAN

Mindazonáltal azon a területen, mely a legjelentősebb volt számukra -  a gazdasági élet 
területén a spanyol anarchisták sokkal intranzigensebbnek mutatkoztak és sokkal kevés
bé hajlottak az engedményekre. Az iparban és a mezőgazdaságban az önigazgatás kiala
kulása belső folyamat eredménye volt. Az állam erősödésével azonban, ahogy a háború 
egyre inkább totálissá vált, mind élesebben mutatkozott meg az ellentét a hadban álló polgári 
köztársaság és a kommunista, pontosabban libertariánus kollektivista kísérlet között. Végül 
is az önkormányzatoknak kellett visszavonulniuk, őket kellett feláldozni az „antifasizmus” 
oltárán. Peirats szerint az önigazgatási kísérlet módszeres vizsgálata még mindig várat 
magára: a feladat nem könnyű, mivel a különböző helyeken, más-más időben megalakult 
önkormányzatok számtalan változatban jelentkeztek. A kérdés annál is inkább figyelmet 
érdemel, minthogy az emberek igen kevesen tudnak róla. Még republikánus körökben is 
vagy lebecsülik jelentőségét vagy elsiklanak fölötte. A mozgalmat túlharsogta a polgárhá
ború és mindmáig elhomályosította az emberek emlékezetében. Példának okáért, a Mad
ridban meghalni című filmben sem tesznek említést róla, jóllehet minden valószínűség 
szerint ez a spanyol anarchizmus leggazdagabb öröksége.

Az 1936. július 19-i forradalom a nép villámgyors önvédelmi reakciója volt Franco 
pronunciamentójÁra' . A gyárosok és a földbirtokosok vagyonukat prédául hagyva, fejveszt
ve menekültek külföldre. A munkások és a parasztok rátették kezüket az elhagyott vagyo
nokra; a mezőgazdasági bérmunkások úgy döntöttek, hogy saját szakállukra folytatják a 
föld művelését. Spontán módon „kollektívákba” szerveződtek. Szeptember 5-re a CNT 
regionális parasztkongresszust hívott össze Katalóniában. A kongresszus hozzájárult, hogy 
kollektivizálják a földet szakszervezeti irányítás és ellenőrzés alatt. Úgy tervezték, hogy a 
nagybirtokok és a fasiszták tulajdona kerül szocializálás alá, s a kisbirtokosok szabadon 
választhatnak magán- és köztulajdon között. A jogi szentesítés később, 1936. október 7-én 
érkezett, a köztársasági kormány kártérítés nélkül elkobozta azon személyek vagyonát, akik 
„kompromittálták magukat a fasiszta felkelésben” . Az intézkedés jogi szempontból hiányos 
volt, lévén, hogy az öntevékeny foglalásoknak csak egy részét szentesítette: a parasztok, 
amikor kisajátították a földet, nem nézték, hogy ki vett részt a katonai puccsban és ki nem.

A fejlődésben lemaradt országokban, ahol a nagyüzemi mezőgazdasági termelés felté
telei hiányoznak, a szegényparasztságra inkább a magántulajdon gyakorol vonzerőt (mint
hogy abban még nem volt része), s nem a szocializált mezőgazdaság. Spanyolországban 
azonban a libertariánus nevelés és a kollektivista hagyományok ellensúlyozták a technikai 
fejlődés hiányosságait s legyűrvén a parasztban az individualista érzelmeket, figyelmét 
közvetlenül a szocializmusra irányították. Ez utóbbira inkább a szegényparasztság adta 
voksát, míg azok, akiknek egy kicsit jobban ment a soruk, mint a katalán parasztoknak, 
ragaszkodtak a magántulajdonhoz. A földművesek óriási többsége (90%-a) már a kezdet 
kezdetén csatlakozott valamilyen kollektívához. Döntésük szoros szövetségbe fonta a 
parasztságot és a városi munkásságot. Az utóbbi ugyanis, már csak működésmódjának 
lényegére tekintettel is, a termelési eszközök társadalmasítását támogatta. A kép azt mutatta, 
hogy a társadalmi tudatosság vidéken még magasabb fokú, mint a városokban.

A létrejött mezőgazdasági kollektívák vezetésében kétféle funkció különült el: a gazdasági *

*pronunciamento (spanyol): katonai lázadás, ill. ennek kiáltványa

433



és a területi irányítás. Noha e kétféle irányítás szétvált egymástól, általában mindkettőt a 
szakszervezetek gyakorolták vagy ellenőrizték. A dolgozó parasztság általános gyűlése 
minden faluban vezetőbizottságot választott a gazdaságirányítással kapcsolatos feladatok 
ellátására. A bizottság tagjai, a titkár kivételével, tovább folytatták termelő tevékenységüket. 
A munka minden tizennyolc és hatvan év közötti egészséges férfi számára kötelező volt. A 
parasztok tíz- vagy többfős csoportokba oszlottak. Minden csoport egy-egy megbízott 
vezetése alatt művelte a rá kiosztott földet vagy végezte a tagok korának és az adott munka 
természetének megfelelő feladatokat. A vezetőbizottság minden este fogadta a csoportok 
megbízottait. A helyi ügyek intézése végett a közösség időnként általános gyűlésre hívta 
össze a lakosságot, hogy meghallgassák a beszámolókat a vállalt feladatokról. Minden 
közös alapba került, kivéve a ruházati cikkeket, bútorokat, az egyéni megtakarításokat és a 
család élelmezését szolgáló egyes háziállatokat, kiskerteket és szárnyas jószágokat. Az 
iparosok, fodrászok, cipészek stb. kollektívákba tömörültek; a közösség tulajdonában lévő 
juhokat többszázas nyájakba terelték, s egy-egy pásztor gondjaira bízva kihajtották őket a 
gondosan felosztott hegyi legelőkre.

Ami a termékek elosztását illeti, többféle rendszert is kipróbáltak: egyesek kollektivista 
alapon működtek, mások a totális kommunizmus elveit követték, megint mások a kettő 
ötvözéséből hoztak létre valamit. A legterjedtebb az volt, hogy a fizetést a család szükség
leteihez szabták. Minden családfő különleges jellel ellátott pesetákban kapta meg a napi 
járandóságát. Ezt a pénzt csak fogyasztási javakra lehetett becserélni a többnyire templo
mokban vagy templomokhoz tartozó épületekben berendezett kommunális üzletekben. 
Minden fel nem használt megtakarítást az egyén javára szóló hitelszámlán helyeztek el. E 
számláról meghatározott összegű zsebpénzt lehetett felvenni. Ingyenesek voltak a bérletek, 
az elektromosság, az orvosi ellátás, a gyógyszerek és a többi; mindenkinek járt öregségi 
segély. Az oktatás úgyszintén ingyenes volt és kötelező minden tizennégy év alatti gyermek 
számára, akiknek egyúttal a fizikai munka végzését is megtiltották. Az iskolákat általában 
korábbi kolostorépületekben rendezték be.

A kollektívákba továbbra is önkéntesen lehetett belépni -  ez alapkövetelménye a szabad
ságról alkotott anarchista felfogásnak. A kisbirtokosokra semmiféle nyomás nem neheze
dett. Ha úgy döntöttek, hogy kívül maradnak a közösségen, nem tarthattak igényt a közösség 
által nyújtott szolgáltatásokra és juttatásokra, mivel ezzel kifejezésre juttatták, hogy képesek 
gondoskodni magukról. Dönthettek úgy is, hogy csak kívánságuk arányában vesznek részt 
a közösségi munkában, termékeiket pedig bevihették a közös boltokba. Részt vehettek az 
általános gyűléseken és bizonyos közösségi juttatásokban is részesülhettek. Egyedül az 
volt megtiltva számukra, hogy több földet vegyenek birtokba, mint amennyit meg tudtak 
művelni, és egyetlen korlátozás vonatkozott rájuk: jelenlétükkel és földtulajdonukkal nem 
zavarhatták meg a szocialista rendet. Egyes helyeken a szocializált földek nagyobb egysé
gekbe olvadtak a kívülálló parasztokkal folytatott önkéntes telekcsere következtében. Idővel 
a legtöbb faluban csökkent a magántulajdonosok száma mind a parasztok, mind a keres
kedők között. Kirekesztettnek érezték magukat és jobbnak látták, ha csatlakoznak a kollek
tívához.

A tapasztalatok azt mutatták, hogy a napi bérezés kollektivista elvére épülő közösségek 
szilárdabbak, mint az a hozzájuk képest kis számban előforduló kollektíva, mely túl sietve 
próbálta bevezetni a teljes kommunizmust és nem vette figyelembe az emberi természetben, 
kivált az asszonyokéban még oly mélyen gyökerező egoizmust. Abban a néhány faluban, 
ahol kiiktatták a pénzforgalmat és a lakosság a közös alapból látta el magát, ahol sem a
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termelés, sem a fogyasztás terén nem léptek ki a kollektíva szűk kereteiből, az önellátás 
hátrányai hamar éreztették bénító hatásukat. Újból felszínre tört az individualizmus: a korábbi 
kisbirtokosok, akik tagok voltak ugyan, de hiányzott belőlük a valódi kommunista gondol
kodásmód, visszaléptek, s ezzel a közösség teljes felbomlását idézték elő.

A kommunák kantonális föderációkba tömörültek, ezeket pedig regionális szövetségek 
fogták össze. Elméletileg az egy kantonális föderációhoz tartozó földeket belső határok 
nélküli egységes területként kezelték.8 A falvak minden lehetséges módon segítették egy
mást, a közös alapok pedig lehetővé tették, hogy támogatást nyújtsanak a legszegényebb 
kollektíváknak. Szerszámokat, nyersanyagokat s többletmunkát bocsátottak azon közössé
gek rendelkezésére, amelyek szükséget láttak valamiben.

A mezőgazdaság társadalmasítása különböző mértékű volt az egyes tartományokban. 
Ismert tény, hogy Katalóniában a közép- és kisbirtokok voltak az uralkodók és a parasztság 
igen erős magántulajdonosi hagyományokkal rendelkezett, így aztán ezen a területen 
mindössze néhány kísérleti kollektíva létesült. Másfelől azonban Aragóniában a földnek több 
mint háromnegyedét szocializálták. E térségben a mezőgazdasági munkások kezdeménye
zőkészségét egy libertariánus nemzetőregység is serkentette. Itt haladt át ugyanis a Durruti 
Hadoszlop útban az északi front felé, a francóista csapatok elleni bevetésre készen, s 
nyomukban olyan forradalmi szervezet alakult a milícia támaszpontján, mely a maga nemé
ben egyedülálló volt a Spanyol Köztársaságban. Mintegy négyszázötven kollektíva alakult 
vagy félmillió taggal. A levantei térségben (öt tartomány, fővárosa Valencia), Spanyolország 
leggazdagabb vidékén közel kilencszáz kollektívát hoztak létre. Ők tették ki a földterület 
43%-át és adták a citrustermelés 50, a citruskereskedelem 70%-át. Kasztjában körülbelül 
háromszáz kollektíváról tudnak, megközelítőleg százezer taggal. Esztremadurában és An
dalúzia egy részén is gyors ütemben haladt a szocializáció, ellenben Asztúriában gyorsan 
elfojtottak néhány korai próbálkozást.

Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy ez a népi indíttatású szocializmus nem egyedül az 
anarchoszindikalisták műve volt, mint ahogyan azt sokan feltételezik. Gaston Lévai szerint 
az önigazgatási mozgalom támogatói gyakran a „libertariánusok voltak anélkül, hogy tudtak 
volna róla". Extremadurában és Andalúziában a szociáldemokrata és a katolikus, sőt, 
Asztúriában a kommunista érzületű parasztság járt elöl a kollektivizálásban. Azokon a déli 
területeken azonban, amelyek nem álltak anarchista ellenőrzés alatt, ahol a helyhatóságok 
hatalmi eszközökkel sajátították ki a nagybirtokokat, a mezőgazdasági bérmunkások sajnos 
nem érezték meg a változások forradalmi jellegét: bérük és életkörülményeik semmit sem 
változtak; nem alakult ki az önkormányzat.

A parasztság önkormányzatainak megalakulása elvitathatatlan sikert jelentett, kivéve ott, 
ahol a mozgalom ellenfelei szabotálták működésüket, vagy ahol elsöpörte őket a háború. A 
mezőgazdasági nagybirtokok termelését nem volt nehéz túlszárnyalni, minthogy e tekintet
ben siralmas állapotok uralkodtak. Mintegy tízezer feudális földbirtokos tulajdonában volt a 
spanyol félsziget földterületének fele. Birtokaik hatalmas részét hagyták megműveletlenül, 
mivel egy független gazdálkodóréteg kialakulása vagy napszámosaik elfogadható bérezése 
még ennél is károsabbnak tűnt szemükben; bármelyiket is tették volna, középkori feudális 
hatalmukat ásták volna alá. így létükkel megakadályozták, hogy kivirágozzék a spanyol föld 
természetes gazdagsága.

A forradalmat követően a földet racionális tagokban egyesítették és az agronómusok 
átfogó terveinek és iránymutatásainak megfelelően nagyüzemi művelés alá vették. Az 
agrárszakemberek gondos munkájának köszönhetően a terméshozam 30-50%-kal emel
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kedett a korábbihoz képest. Egyre nagyobb területeket vontak művelés alá, ésszerűsítették 
az emberi, állati és gépi energiák kihasználtságát, nem is szólva a munkamódszerek 
tökéletesítéséről. Bővítették a terményfajtákat, növelték az öntözött területek nagyságát, 
újrafás'rtási programokat kezdtek, faiskolákat telepítettek, mintagazdaságokat hoztak létre. 
Számos helyen fajtanemesítő szarvasmarha-tenyésztésbe fogtak és mezőgazdasági mel
léküzemágakat állítottak fel. A szocializált mezőgazdaság nemcsak a földjeivel nem törődő, 
azok jó részét parlagon hagyó nagybirtokos gazdaságnál mutatkozott magasabb rendűnek, 
hanem a primitív eszközökkel, rossz minőségű vetőmaggal és trágya nélkül művelt kisgaz
daságnál is.

A mezőgazdasági tervezés terén is megindultak az első kísérletek. A tervek statisztikákon 
alapultak, melyeket az egyes kantonális bizottságok állítottak össze a kollektívákban meg
termelt és elfogyasztott javakról. A statisztikákat a területükön folyó termelés mennyiségéért 
és minőségéért felelős regionális bizottságok összesítették. A térségek között bonyolódó 
kereskedelemmel szintén egy-egy regionális bizottság foglalkozott: összegyűjtötték az 
eladásra kerülő árukat, majd értük olyan árukat vásároltak, melynek az egész térség 
szükségét látta. A rurális anarchoszindikalizmus szervezőkészsége és koordinációs képes
sége a levantei térségben mutatkozott meg legelőnyösebb oldaláról. A citrusfélék exportja 
modern kereskedelmi szaktudást igényel; a dolgok e téren is ragyogóan működtek, annak 
ellenére, hogy néhol keserves vitákat folytattak a jómódú termelőkkel.

Az anyagi prosperitás a kultúra fejlődését is maga után vonta: kampány indult a felnőtt 
analfabetizmus felszámolására; a regionális szövetségek minden faluban előadás-soroza
tokat, filmvetítéseket és színielőadásokat szerveztek. A sikereket nemcsak a szakszerveze
tek erejének tudhatták be, a nép intelligenciája és kezdeményezőkészsége is nem csekély 
mértékben járult hozzá. Noha a parasztok nagy része írástudatlan volt, a társadalmi tuda
tosságnak, a gyakorlati érzéknek, valamint a szolidaritásnak és az áldozatkészségnek oly 
magas fokáról tettek tanúbizonyságot, hogy az még a külföldi megfigyelők csodálatát is 
kivívta. Fenner Brockway, akkor még a Független Angol Munkáspárttagja, ma Lord Brock- 
way, látogatást tett a segorbe-i kollektívában és a következőket jegyezte fel: „Csodálatra 
méltó az a jó hangulat, az a lelkesedés és büszkeség, ahogy a parasztok részt vesznek a 
közös munkában.”

ÖNIGAZGATÁS AZ IPARBAN

Az önigazgatást az iparban is kipróbálták; elsősorban Katalóniában, Spanyolország legipa- 
rosodottabb térségében vezették be. Azokban a gyárakban, ahol a munkaadók maguktól 
megszöktek, a munkások vállalták a termelés irányítását. Barcelona üzemeit, melyek fölött 
ott lengett a CNT vörös-fekete zászlaja, több mint négy hónapig forradalmi munkásbizott
ságok vezették anélkül, hogy az államtól vagy akár saját vezetőségüktől bármiféle támoga
tást kaptak volna. A proletariátusnak nagy szerencséje volt, hogy mellé állt a szakértelmiség. 
Nem így történt Oroszországban 1917-1918-ban és Olaszországban 1920-ban az üzemek 
elfoglalására tett rövid életű kísérletek során. A mérnökök ugyanis itt semmiféle hajlandósá
got nem mutattak arra, hogy közreműködjenek a társadalmasításra irányuló újfajta vállalko
zásban -  Spanyolországban azonban már a kezdet kezdetétől támogatták a munkásokat.

1936 októberében Barcelonában ült össze az a hatszázezer munkást képviselő konferen
cia, mely a társadalmi tulajdon kiterjesztését tűzte céljául az iparban. A munkások kezdemé
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nyezésének a katalán kormány 1936. október 24-én kelt rendelete adta meg az intézményes 
formát. Ez az intézkedés szentesítette a „fait accompli”"-t, ám egyidejűleg az állami ellenőr
zés bizonyos elemeit is beépítette az önigazgatás rendszerébe. Az ipart szocialista és 
magánszektorra osztották. A tervek szerint társadalmi tulajdonba került volna minden száz 
főnél többet foglalkoztató üzem (illetve az 50-100 fős üzemek az ott dolgozók háromnegye
dének kérésére), valamint azok, melyeknek a magánszektorból való kiemelését a termelés
ben betöltött szerepük indokolja. (Valójában számos vállalat azért került társadalmi tulajdon
ba, mert súlyos adósságok terhelték.)

Az önigazgatás alatt álló üzemeket 5-15 tagú vezetőbizottságok irányították. A különböző 
szakmákat és foglalkozási ágakat képviselő tagokat a munkások nevezték ki az általános 
gyűlésen. Megbízatásuk két évre szólt, minden évben a tagság felét választották újjá. A 
bizottság nevezte ki az igazgatót, akire aztán átruházta hatalmát, illetőleg annak egy részét. 
A nagyüzemekben az igazgató kinevezéséhez szükség volt a felügyelő szerv jóváhagyásá
ra. Sőt minden vezetőbizottság mellé egy kormányellenőrt neveztek ki. Valójában itt nem is 
igazi önigazgatásról volt szó, hanem egy fajta közös irányításról, szoros együttműködésben 
a katalán kormánnyal.

A vezetőbizottság visszahívásnak joga a munkások általános gyűlését, és az adott 
iparágat képviselő általános tanácsot illette meg (ez négy vezetőbizottsági tagból, nyolc 
szakszervezeti képviselőből és négy, a felügyelő szerv által kinevezett szakemberből állt). 
Az általános tanács készítette el a munkatervet és döntött a nyereség elosztásáról, határo
zatai kötelező erejűek voltak. A magánkézben maradt vállalatoknál választott munkásbizott
ság ellenőrizte a termelési folyamatot és a munkafeltételeket „szoros együttműködésben a 
munkaadóval” . A bérrendszerhez nem nyúltak a szocializált üzemekben. A munkások 
továbbra is egy fix összeget kaptak kézhez, és nem részesedtek az üzem nyereségéből. A 
bérek a szocializálás után alig emelkedtek, sőt a magánszektorhoz képest még alacsonyabb 
szinten is maradtak.

Az 1936. október 24-ei rendelet kompromisszum volt az önigazgatási törekvések és a 
baloldali kormány azon igyekezete között, hogy gyámságot gyakoroljon a gazdaság felett, 
egyben átmenetet jelentett a kapitalizmus és a szocializmus között. A rendeletet egy 
libertariánus miniszter szövegezte meg és a CNT hagyta jóvá, mivel anarchista vezetők is 
tagjai voltak a kormánynak. Miért akadályozták volna meg az állami beavatkozást az üzemi 
önkormányzatba, mikor maguk is a hatalom részesei voltak? A farkas sem kíméli a juhokat, 
ha beszabadul az akolba.

Jóllehet, meglehetősen nagy hatalmat ruháztak az iparágak képviseletében fellépő álta
lános tanácsokra, nem tudtak gátat vetni az üzemi önkormányzat berkeiben eluralkodó 
vicinálisszemléletnek. Peirats szavaival a „burzsoá kooperativizmus” egyik válfajának kiala
kulását figyelhettük meg: a termelőegységek csak saját érdekeikkel törődtek. Gazdag és 
szegény kollektívák egyaránt léteztek. Voltak olyan üzemek, melyek meglehetősen magas 
béreket tudtak fizetni, miközben mások még a forradalom előtti bérszínvonal megőrzésére 
sem voltak képesek. A gyárak egy része bőségesen el volt látva nyersanyaggal, máshol 
azonban nem volt belőle elegendő. Az egyenlőtlen helyzetet igen hamar orvosolták egy 
központi elosztási alap létrehozásával. 1936 decemberében szakszervezeti kongresszust 
tartottak Valenciában, ahol elhatározták, hogy átfogó, egységes tervben hangolják össze az *

*fait accompli (francia): befejezett, megmásíthatatlan, kész tény
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egyes gazdasági szektorok termelését. A terv lehetővé tette volna, hogy elejét vegyék a káros 
versengésnek és a munkaerő pazarlásának.

A szakszervezetek ekkor egész szakmai ágazatok módszeres átszervezésébe fogtak, 
százával zárták be a kisvállalatokat, hogy a termelést a legjobban felszerelt üzemekbe 
koncentrálják. Például Katalóniában az öntödék számát 70-ről 24-re csökkentették, a bőrki
készítő üzemeket 71-ről 40-re, és közel 100 üveggyárból mindössze úgy 30-at hagytak meg. 
A szakszervezetek irányításával lezajló ipari centralizáció azonban nem tudott olyan gyorsan 
és mindenre kiterjedően végbemenni, ahogy azt az anarchoszindikalista tervezők szerették 
volna. Hogy miért? Mert a sztálinisták és a reformisták ellenezték a középosztály kisajátítását 
és aggályos tisztelettel viseltettek a magánszektor iránt.

A katalán szocializálási rendelet érvénye nem terjedt ki a köztársasági Spanyolország más 
ipari központjaira, s így ezeken a helyeken kollektivizálásra is ritkábban került sor. Mindamel
lett gyakran szerveztek munkásellenőrző-bizottságokat a magánvállalatoknál, például Asz- 
túriában.

Az ipari önkormányzatok egészében véve ugyanolyan sikerrel működtek, mint a mező- 
gazdaságban. Azok a megfigyelők, akik közvetlenül tanúi voltak az eseményeknek, nem 
győzték dicsérni munkájukat, különösen az önkormányzati vezetés alatt álló városi közszol
gáltatások olajozott működéséről lelkendeztek. Az üzemek egy részében -  ha nem az 
összesben -  egészen figyelemreméltó vezetési módszereket alkalmaztak. A szocializált ipar 
tekintélyes részt vállalt a haditermelésben. Az 1936 előtt épült csekély számú spanyol 
fegyvergyárat Katalónián kívül állították fel: a gyárosok valójában féltek a katalán proletariá
tustól. A barcelonai térségben ezért sürgősen át kellett alakítani néhány üzemet háborús 
célokra. A munkások és a mérnökök nagy lelkesedéssel és alkotókedvvel versenyeztek 
egymással, s a főként katalán üzemekből kikerülő hadianyag rövidesen megérkezett a 
frontra. A háborús célokat szolgáló vegyszerek termelésében hasonló erővel folyt a munka. 
A szocializált üzemek a fogyasztói javakat előállító ágazatokban is nagy léptekkel haladtak 
előre: foglalkoztak textilkikészítéssel -  először Spanyolországban -, valamint kender-, esz- 
partófű"-, rizsszalma- és cellulóz-feldolgozással.

AZ ÖNKORMÁNYZATOK KUDARCA

Mindeközben a külkereskedelem és a hitelforgalom magánkézben maradt, a burzsoá 
köztársasági kormány akaratának megfelelően. Igaz ugyan, hogy a bankok állami ellenőrzés 
alatt álltak, de az állam gondoskodott róla, hogy ne kerüljenek önkormányzati vezetés alá. 
Az üzemek jó része tőkehiányban szenvedett és kénytelen volt az 1936 júliusában forradalmi 
kezelésbe vett pénzeszközökhöz nyúlni. Ez annyit jelentett, hogy napi szükségleteiket 
alkalmi szerzeményekből kellett kielégíteniük; templomok, szerzetesrendek tulajdonát képe
ző kincsek és értéktárgyak, valamint külföldre távozott Franco-hívek vagyonának kisajátítá
sából. A CNT javaslatot tett az önkormányzatok finanszírozását szolgáló „szövetségi bank” 
létrehozására. A magánkézben maradt finánctőkével azonban nem lehetett versenyre kelni. 
Az lett volna az egyetlen megoldás, ha a finánctőkét teljes egészében a szervezett proleta- *

*eszpartófű (alfafű): kárpitosok által használt észak-afrikai fűféle
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riátus kezébe adják -  a CNT azonban a népfront foglya volt és nem mert ilyen messzire 
menni.

Mindazonáltal a legnagyobb akadályt a köztársasági Spanyolország politikai vezérkará
nak az önkormányzatokkal szemben tanúsított nyílt és mind fokozottabbá váló ellenséges 
magatartása jelentette. Azzal vádolták'az önigazgatási szerveket, hogy megbontják a mun
kásosztály és a kisburzsoázia „frontjának egységét” és „összejátszanak” a fasiszta ellen
séggel. (Az önkormányzatok szidalmazói odáig merészkedtek, hogy megtagadták a liber- 
tariánus csapatok felfegyverzését is, így azok puszta kézzel voltak kénytelenek szembeszáll
ni a fasiszta gépfegyverekkel -  később aztán szemükre vetették „tétlenségüket”.)

Az 1936. október 7-i rendelet végrehajtásáról, mely legalizálta a mezőgazdaság kollekti
vizálását, a sztálinista mezőgazdasági miniszter, Vincente Uribe gondoskodott, A látszat 
ellenére azonban Uribében nyoma sem volt a kollektivista elkötelezettségnek. Abban re
ménykedett, hogy demoralizálhatja a szocializált közösségekben élő parasztokat. A kollek
tivizálás törvényesítése szerfölött szigorú és bonyolult jogi szabályozásnak volt alávetve, A 
közösségek számára rendkívül szigorú határidőt szabtak, és amelyeket nem legalizáltak a 
megadott időpontig, azokat automatikusan törvényen kívül helyezték, s földjeiket kötelesek 
voltak visszaadni korábbi tulajdonosaiknak.

Uribe arra biztatta a parasztokat, hogy maradjanak távol a közösségektől, és elégedet
lenséget szított a kollektívákkal szemben. 1936 decemberében beszédet intézett a földjeiket 
megtartó kisbirtokosokhoz, melyben kijelentette, hogy a kormány és a Kommunista Párt 
fegyverei a rendelkezésükre állnak. Importált műtrágyával látta el őket, amit viszont a 
kollektíváktól megtagadott. Sztálinista kollégájával, Juan Comorerával együtt, aki a gazda
ság irányítás legfőbb posztját töltötte be Katalóniában, reakciós szövetségbe tömörítette a 
közép- és kisbirtokosokat, majd megengedte az üzletembereknek, sőt némely nagybirto
kosnak is, hogy kisbirtokosnak tüntessék fel magukat. Barcelona élelmiszer-ellátását kivet
ték a szakszervezetek kezéből és magánkereskedőkre bízták.

Végül, amikor 1937 májusában9 szétverték a forradalom élgárdáját Barcelonában, a 
koalíciós kormány nem átallotta fegyverrel szétzúzni a mezőgazdasági önkormányzatokat. 
Egy 1937. augusztus 10-én kelt rendelettel feloszlatták az aragóniai „regionális védelmi 
tanácsot” azzal az ürüggyel, hogy „nem vett részt a centralizációs folyamatban”. Alapítóját, 
Joaquin Ascasót „ékszer-kereskedelemmel” vádolták, noha az ékszereladásokkal a kollek
tívák számára próbált pénzt előteremteni. Nem sokkal később a sztálinista Lister parancsnok 
tankokkal támogatott mozgó hadosztálya támadásba lendült a kollektívák ellen. Mint valami 
ellenséges országot, úgy rohanták le Aragóniát.

A szocializált vállalatok vezetőit letartóztatták, épületeiket elfoglalták, majd bezárták, a 
vezetőbizottságokat feloszlatták, a kommunális üzleteket kiürítették, berendezésüket ösz- 
szetörték, a nyájakat szétkergették. A kommunista sajtó „az erőltetett kollektivizálás bűneitől” 
harsogott. Romjaiban hevert az aragóniai kollektívák 30%-a.

A sztálinizmusnak ilyen kegyetlen módszerekkel sem sikerült mindenhol sikert aratnia; 
még így is akadtak olyan aragóniai parasztok, akik nem voltak hajlandók magántulajdono
sokká lenni. Hiába kényszerítették őket pisztollyal a tulajdonosi okmányok aláírására, a Lister 
Hadosztály távozása után megsemmisítették a papírokat és újjáalakították a kollektívákat. 
Ahogyan G. Munis, spanyol trockista írta: „Ez volt a spanyol forradalom egyik leglelkesítőbb 
fejezete. Az elszenvedett állami terror és gazdasági bojkott ellenére a parasztok újra meg
erősödtek szocialista hitükben."

Az aragóniai kollektívák újjáalakításának volt egy másik, kevésbé heroikus indítéka is: a

439



történtek után a kommunista párt ráeszmélt, hogy éltető erejüktől fosztotta meg a paraszti 
gazdaságokat; hogy a munkáskezek hiánya miatt veszélyben van a termés; hogy a közös
ségek elpusztítása demoralizálja az aragón fronton harcoló katonákat és veszélyesen 
megerősíti a földbirtokos középosztályt. Az új kollektívák azonban nem tudtak többé akkora 
és olyan minőségű földre szert tenni, mint elődeik, s munkaerő-állományuk is megcsappant, 
miután az aktivisták egy része börtönben ült vagy a frontra szökött, hogy az anarchista 
hadosztályokban keressen menedéket az üldöztetés elől.

A republikánusok is hasonló módon bántak el a mezőgazdasági önkormányzatokkal 
Levantéban, Kasztíliában, Huesca és Teruel tartományokban. Ennek ellenére azonban a 
kollektíváknak sikerült így vagy úgy életben maradniuk néhány olyan vidéken -  elsősorban 
Levantéban -, mely nem került a Franco-csapatok kezére.

A valenciai kormányzatnak a paraszti szocializmussal szemben tanúsított félreérthető 
magatartása -  hogy enyhén fejezzük ki magunkat -  nagyban hozzájárult a Spanyol Köztár
saság bukásához: a szegényparasztok nem mindig tudták biztosan, hogy a köztársaság 
védelme az ő érdekük.

Jóllehet az üzemi önkormányzatok értek el sikereket, működésüket szabotálta az admi
nisztratív bürokrácia és a tekintélyelvű szocialisták. A rádió és a sajtó előkészítésképpen 
nagyszabású rágalomhadjáratba kezdett, hogy befeketítsék a vezetőbizottságokat. A köz
ponti kormányzat megtagadta a hitelt a katalán önkormányzattól, s magatartásán az sem 
változtatott, hogy a katalán gazdasági miniszter, a libertariánus Fabregas, biztosítékképpen 
egy milliárd peseta értékű takarékbetétet ajánlott fel. 1937 júniusában a sztálinista Comorera 
vette át a gazdasági tárcát. Elszállíttatta a nyersanyagokat az önigazgatás alatt álló üzemek
ből és odaadományozta a magánszektornak. Még azt is megtette, hogy megakadályozta a 
katalán kormány által rendelt szállítmányok eljuttatását a szocialista vállalatokhoz.

A központi kormány markában tartotta a kollektívákat: a közlekedés államosítása lehetővé 
tette, hogy egyesek számára biztosítsa az áruellátást, másoktól viszont megtagadja a 
szállításokat. Mi több, importálta a köztársasági katonai egyenruhákat, csak hogy ne kelljen 
katalán textilkollektíváktól rendelnie. 1937. augusztus 27-én rendeletben függesztette fel a 
katalán kormánynak a bánya és fémkohászati üzemek társadalmasítását elrendelő, 1936 
októberében kelt határozatát. A rendeletet katonai érdekekkel indokolták és kijelentették, 
hogy a katalán kormány határozata „ellenkezik az alkotmány szelleméver. Visszahelyezték 
azokat az igazgatókat és művezetőket, akiket szélnek eresztettek az üzemi önkormányzatok, 
vagy talán helyesebb lenne azt mondanunk, hogy akik visszautasították az önigazgatás alatt 
álló vállalatokban felajánlott értelmiségi állásokat; ezek az emberek aztán alig várták, hogy 
végre bosszút állhassanak.

A mondat végére az 1938. augusztus 11-i rendelet tett pontot. A határozat a hadiipari 
miniszter irányítása alá rendelte a hadiüzemeket. Nagyhangú és rossz modorú bürokraták 
árasztották el a militarizált gyárakat -  ellenőrök és igazgatók hada, akik pozícióikat egyedül 
politikai kapcsolataiknak köszönhették, illetve friss tagságuknak a sztálinista kommunista 
pártban. A munkások demoralizálódtak, látván, hogy a gyárak, miket a háború első kritikus 
hónapjaiban ők teremtették elő a semmiből, más kezébe kerülnek -  a termelés visszaesett.

A katalán ipari önkormányzatok más ágazatokban egészen a spanyol köztársaság 
bukásáig működtek. Termelésük üteme azonban lelassult, mivel elvesztették legfőbb felve
vőpiacukat, s amellett nyersanyagokban is hiányt szenvedtek, miután a kormány megtagad
ta tőlük a megvásárlásukhoz szükséges hiteleket.

Összefoglalva: az újonnan született spanyol kollektívákra nyomban egy hagyományos
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módszerekkel vívott háború kényszerzubbonyát húzták; e háború nevében a köztársaság 
szárnyát szegte saját élcsapatának és kiegyezett a hazai reakciós erőkkel.

A kollektívák tapasztalatai azonban még így is lelkesítőek. Hadd idézzük e helyütt Emma 
Goldman magasztaló szavait 1938-ból: „A földek és a gyárak közösségi tulajdona minden 
idők legnagyobb forradalmi eredményeképp ragyog. Hiába győzött Franco, hiába pusztí
tották el az anarchistákat, az eszme tovább él." 1937. július 21-én Federica Montseny 
beszédet tartott Barcelonában, amelyben világosan kifejtette az alternatívákat: „Vagy a 
hatalmat és a totalitárius államot támogatjuk, állami irányítás alá helyezzük a gazdaságot és 
létrehozunk egy olyan társadalomszervezetet, mely militarizálja az embereket és az államból 
egyetlen hatalmas munkaadót, egyetlen hatalmas vállalkozót csinál vagy a szakszervezeti 
szövetségbe tömörült, szervezett munkásosztály kezébe tesszük le a bányák és a földek, a 
gyárak és az üzemek irányítását." Ez volt a spanyol forradalom dilemmája s a világon minden 
szocializmus ez előtt a válaszút előtt áll.

Jegyzetek

1 1922 áprilisában a KAPD holland és belga ellenzéki csoportok közreműködésével létrehívta a 
„Kommunista Munkás Internacionálét’’.

2 Spanyol Munkások Országos Szövetsége
3 Franciaországban például, azok a szakszervezeti aktivisták, akiket, mint Pierre Besnard követőit 

kizárták a Confédération Générale duTravaile Unitaire-ből (a kommunistákkal szimpatizáló szövetség), 
1924-ben megalakították a Confédération Générale du Travail Syndicaliste Révolutionnaire-t.

4 Mivel Kasztjában és Asztúriában stb. a szociáldemokrata szakszervezeti központ, az Általános 
Munkásszövetség (UGT) játszotta a vezető szerepet.

5 CNT csak 1931-ben egyezett bele az ágazati szövetségek létrehozásában. 1919-ben a tiszta 
anarchisták elutasították a javaslatot, mert megriasztotta őket a centralizáció és a bürokratizálódás 
veszélye. Ennek ellenére létfontosságúvá vált, hogy a tőkekoncentrációra a szakszervezetek összszö- 
vetségbe tömörítésével válaszoljanak.

6 Ne kerverjük össze az átmeneti politikai formákkal; ezekt az anarchisták, a marxistáktól eltérően, 
elutasítják.

7 A Nemzetközi Munkás Szövetség, amelynek a CNT is tagja volt, 1937. június 11-13-ig rendkívüli 
kongresszust tartott Párizsban, ahol elítélték az anarcho-szindikalista szakszervezeti központot a 
kormányba való belépéséért s azokért az engedményekért, amelyekre ennek következtében kény
szerült. Ilyen előzmények után Sébastien Faure elhatározta, hogy cikksorozatot tesz közzé a Le 
Libertaire július 8-i, 15-i és 22-i számában Veszélyes lejtő címmel. A cikksorozat szigorúan bírálta a 
spanyol anarchisták döntését, hogy részt vesznek a kormányban. A CNT felháborodását fejezte ki, és 
elérték, hogy a Nemzetközi Munkás Szövetség titkára, Pierre Besnard benyújtotta lemondását.

8 „Elméletileg", mert a határok miatt néhány falu között pereskedés támadt.
9 Ekkor történt, hogy a POUM (Partido Obrero Unido Marxista) és a népi anarchisták fegyveres 

összetűzésbe keveredtek a rendőrséggel, melynek során súlyos vereséget szenvedtek.

(Fordította: Náday Judit. A fordítás alapja: Daniel Guérin: Anarchism and the Spanish Revolution. 
In: Daniel Guérin: Anarchism. New York, Monthly Review Press, 1970.114-143. o.)
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UTÓSZÓ AZ ANARCHIZMUS 
TÁRSADALOMFILOZÓFIÁJA 
ÉS MAI ÖRÖKSÉGE
BOZÓKI ANDRÁS-SÜKÖSD MIKLÓS

„Az anarchizmus nem rögzített és zárt társadalmi rendszer, hanem inkább az emberiség 
történetének egyfajta irányzata. Ez az irányzat, szemben az egyházi és kormányzati intéz
mények szellemi gyámkodásával, azért küzd, hogy minden eleven egyéni és társadalmi erő 
szabadon és akadálytalanul kibontakozhassék. Még a szabadság is viszonylagos és nem 
abszolút fogalom, mert terjedelme egyre bővül, és egyre szélesebb köröket fog át sokféle 
módon. Az anarchista számára a szabadság nem elvont filozófiai fogalom, hanem minden 
emberi lény eleven, konkrét lehetősége arra, hogy természettől kapott képességeit kitelje
sítse és a társadalom javára fordítsa. Minél kevésbé befolyásolja az egyházi vagy politikai 
gyámkodás az ember természetes fejlődését, annál hatékonyabb és harmonikusabb lesz 
az emberi személyiség, s annál inkább ő lesz a mértéke ama társadalom szellemi kultúrájá
nak, amelyben nevelkedett.”1

Rudolf Rocker szavai szerint az anarchizmus: lehetőség. Út a gazdagabb, érdekesebb 
és szabadabb jövőbe, lehetőség a szellemi és politikai kibontakozásra: lezáratlan ideál, 
nyitott választás, kipróbálásán, vonzó eshetőség. Az anarchista a jövőbe lép, új, uralom 
nélküli valóságot alkot hivatásának engedelmeskedve.

Az anarchizmussal foglalkozó társadalomtudós szerepe ennél csak jóval prózaibb lehet. 
Először is vállalkozhat az anarchizmus elméleti érvrendszerének és különböző típusainak 
vázolására -  ez a politikai filozófus és a politikatudós közelítése. Másodszor azt kutathatja: 
mikor, melyik típus, miért, hogyan bukkan fel egyes történelmi helyzetekben, milyen társa
dalmi rétegek képviselnek anarchisztikus követeléseket -  ezek a szociológus kérdésfelte
vései. A harmadik lehetőség az anarchista mozgalmak leírása, dokumentálása és koruk 
társadalmába illesztése -  ez az anarchizmus történészeinek feladata. A három közelítés 
természetesen nem zárja ki, hanem részben átfedi egymást, s helyet hagy pszichológiai és 
közgazdasági kérdezősködésnek is az anarchisták és az anarchizmus természetéről.

Utószavunkban nem vállalkozhatunk többre, mint egy elemzési háló vázolására, amely
nek segítségével elkülöníthetjük az anarchizmus alapvető megjelenési formáit. Ezután az 
anarchizmus lényegét foglaljuk össze és jelenkori aktualitását elemezzük, pontosabban 
azokat a mai mozgalmakat vesszük röviden sorra, amelyek továbbörökítik az anarchizmus 
szellemiségét és társadalmi értékeit.

AZ ANARCHIZMUS TÍPUSAI ÉS EGY ELEMZÉSI HÁLÓ

Közel két évszázados története alatt az anarchizmus sokféle formában, gazdag alakváltoza
tokban, különféle mozgalmakkal átfedésben vagy azokban részben feloldódva jelentkezett.
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Rocker szavaival a modern anarchizmus „annak a két nagy áramlatnak az egyesülése, amely 
a francia forradalom alatt és után az európai szellemi életre oly jellemzően fogalmazódott 
meg: a szocializmusé és a jjberalizmusé".2 M52P -SzD SZ.

Az anarchizmus különböző megjelenési formái közül eszmetörténeti szempontból három 
alapvető típus különíthető el: a kollektivista, az individualista és a vallásos anarchizmus 
típusai.

A kollektivista típuson belüli irányzatok -  a kollektivista anarchizmus, az anarchista 
kommunizmus ésazanarchoszindikalizmus -  közelebb állnak a szocializmushoz: egyaránt 
lázadnak a kizsákmányolás és az uralom intézményei ellen. Proudhon, Bakunyin, Kropotkin, 
Goldman és mások érvelése szerint a kapitalizmus gazdaságilag kisajátította a liberalizmus 
örökségét, aminek lényege pedig a szabadság eszménye. Ezt az eszményt elérni s egy 
szabad társadalmat létrehozni csak az uralmi formák lerombolásával lehet. S mivel a 
kizsákmányolás is egyfajta uralom -  gazdasági uralom -, a szabad társadalomhoz csak az 
állami-politikai uralom megtörésén és a magántulajdon eltörlésén át vezethet az út. Az 
anarchista eszmerendszer egészével összhangban azonban ezek az irányzatok is tagadják 
az új társadalom felépítésének erőszakos módozatait, és élesen szemben állnak a tekintély- 
elvű, centralizáló, politikai forradalmat sürgető szocializmussal és kommunizmussal.

Az anarchizmus másik alapvető megjelenési formájában, a? individualista anarchizmus
ban a liberalizmus hagyományának öröksége erősebb. Az individualista anarchista Stirner 
„egoista” felfogása az önérdeket, az önérvényesítést, a minden kötöttségtől mentes szabad
ság fontosságát hangsúlyozza az állam és a politikai rendszer illegitim követelményeivel 
szemben. Az individualista anarchizmus eme típusa -  az ország liberális politikai hagyomá
nyának megfelelően, ahhoz szervesen kapcsolódva -  az USA-ban vált meghatározóvá. 
Warren, Spooner, Tucker, Andrews, Heywood és William B. Greene azonban nemcsak az 
állam, hanem az angolszász hagyományban meghatározó fontosságú jogrendszer és a 
hétköznapi szabályok elnyomó, szabadságot sértő szerepét is támadta. Az individualista 
anarchizmushoz szorosan kapcsolódó libertarianizmus más képviselői ugyanakkor a kapi
talista gazdaság korlátozását is a szabadság csorbításának vélnék, és így egyfajta „anar- 
chokapitalizmus" létrehozását szorgalmazzák.3 A politika szférájában ugyanakkor az indivi
dualista anarchizmus -  összhangban az anarchista gondolatrendszer egészével -  túlment 
a klasszikus liberalizmus államellenességén. Míg a liberalizmus az állam minél kisebb 
szerepe mellett érvelt, az anarchizmus az állam teljes eltörléséért szállt síkra. Jefferson 
mondását, miszerint „az az állam a legjobb, amely a legkevesebbet kormányoz”, az anar
chisták így helyesbítették: „az az állam a legjobb, amely egyáltalán nem kormányoz: .vagyis 
nem létezik” .

Az anarchizmus harmadik alapvető típus ̂ vallási gyökerekhez, általában a nagy világval
lások tradícióihoz nyúl vissza. Ez az irányzat az emberi lények egyenlőségét hangsúlyozza, 
és vallásos vagy misztikus hagyományok alapján mutatja ki a politikai hatalom és minden
fajta elnyomás jogosulatlanságát. A vallásos anarchizmus képviselői közül Tolsztoj az 
evangéliumi őskereszténység, Schmitt Jenő Henrik a gnoszticizmus eszméit aktualizálta, 
míg Martin Bubernek az anarchizmus gondolatkörével érintkező társadalomfilozófiája a 
judaizmus, Gandhié a hinduizmus hagyományát újította meg. E törekvések közös jellemzője 
a teljes erőszaknélküliség hangsúlyozása -  szemben más anarchista irányzatokkal, amelyek 
nem feltétlenül utasítják el a forradalmi erőszak használatát. A vallásos anarchizmus erő
szaknélküliségét a különböző időszakokban jelentkező pacifista és békemozgalmak is 
magukévá tették.
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Az anarchizmus sokféleségének, különböző irányzatainak megértéséhez azonban nem 
elegendő e három alaptípus megkülönböztetése. Bár az anarchizmus értelmezhető úgy is, 
mint afranciaforradalom híres értéktriászának -  a szabadság, az egyenlőség és a testvériség 
értékeinek -  radikális továbbgondolása, maga az eszmerendszer nem helyezhető el a 
liberalizmus-konzervativizmus-szocializmus háromszög modelljében, s leírásához nem ele
gendő az individualizmus-kollektivizmus-vallásosság fogalmainak megkülönböztetése.

Az anarchizmus jelenségének árnyaltabb megismeréséhez szükség van tehát egy több 
nézőpontot magában foglaló elemzési hálóra, amely világossá tehet az egyes típusokon 
belüli különbségeket és a típusok közötti „köztes” eseteket is.4 A tipológia és az elemzési 
háló tehát módszertani szempontból nem ugyanaz. Az egyikbe egymást kölcsönösen kizáró 
tulajdonságokat képviselő típusok kerülnek (ez a tipológia), míg a másik csak segít elkülö
níteni bizonyos tulajdonságokat, figyelembe véve, hogy e tulajdonságok egyes alkotóelemei 
megegyeznek, tehát részben kölcsönösen átfedik egymást.

Elemzési hálónk első értékpárja az individualizmus és a kollektivizmus, mely értékek 
egyúttal az anarchizmus két, gyökeresen eltérő típusát, mozgalmát és hagyományát jelentik. 
Az individuális anarchizmus elméletileg a klasszikus liberalizmushoz, fellépésében pedig a 
polgári engedetlenségi mozgalmakhoz áll közel. Amíg azonban a polgári engedetlenség 
„valamely állam, törvény vagy politika megváltoztatását célozza” és „elkövetője önként, 
ellenállás nélkül elviseli az érte járó büntetést”5, addig az individuális anarchista az állam és 
a politika megszüntetésére tör, s mivel nem ismer el semmilyen legitim uralmat önmaga fölött, 
vád alá helyezése esetén a tárgyalás nyilvánosságát uralom- és államellenes agitációra 
használja fel. Az engedetlenségi mozgalmak normaszegésükkel is elismerik az állami 
normák létét, míg az anarchizmus az egész uralmi jellegű normarendszert megkérdőjelezi. 
Az individualitás filozófiáját radikális formában érhetjük tetten Stirnernél és Nietzschénél, az 
egoista, illetve az emberfölötti ember képében. Stirner szerint az állam a kollektivizmuson 
alapul, amely megakadályozza az egyéni cselekvést, míg Nietzsche így fogalmaz: „Csak 
ahol az állam megszűnik, csak ott kezdődik az ember, aki nem fölösleges.”6 Nem lehet 
azonban azonosítani kettejük gondolatmenetét. Stirner egocentrikus érvrendszere minden 
emberre érvényes, az önérdekek az egoisták egyesületében, az anarchiában találkoznak, 
ezzel szemben Nietzsche magasztos individuumképe a kiválasztottságon, a másokkal 
szembeni felsőbbrendűség tudatán alapul, így nem anarchista. Az amerikai anarchista 
Benjamin R. Tucker szerint viszont az „individualitáshoz való jog csorbíthatatlan, annak csak 
a halál vethet véget”7.

Míg az individualista anarchizmus libertarianizmus néven mindenekelőtt az Egyesült 
Államokban vált erőteljes áramlattá, addig az anarchista eszmék kollektivista értelmezésével 
elsősorban az orosz gondolkodóknál találkozunk, de ez a hagyomány vált dominánssá 
Európa nyugati és déli részein is. Bakunyinnál az új társadalom az alávetett és sokszor 
marginális rétegek egész népet forradalmasító harcának eredményeként fog megszületni. 
Alapegysége a kollektív községi tulajdonnal rendelkező földközösség (melynek történeti 
mintája az orosz faluközösség, az obscsina), s erre épülnek rá a Proudhon által kidolgozott 
föderációs formák. Kropotkin -  Stirnerrel szöges ellentétben -  a „zabolátlan, szellemileg 
korlátozott individualizmus” fejlődésének elősegítésével vádolja az államot. A kölcsönös 
küzdelem szociáldarwinista elve helyett a kölcsönös segítség természettörvényét hangoz
tatja, s ezzel nem az individualista libertariánus Spencer, hanem a mutualizmust hirdető 
Proudhon örökségét választja. Úgy véli, hogy az általa kívánatosnak tartott természetes 
kooperáció és integráció elsősorban a falvak és városok közösségeinek szövetségében
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valósulhat meg. Tolsztojnál is megjelennek e „szent közösségek” mint az új erkölcsiség 
hordozói a machiavellisztikus állam és a létező álkeresztény társadalom antitéziseként.

A második dimenziót a forradalomfelfogások alkotják. Az anarchisták megegyeznek 
abban, hogy nem politikai, hanem társadalmi forradalomra van szükség, de különböznek 
aszerint, hogy e társadalmi forradalom morális vagy politikai úton indítható-e el.

Az egyik elgondolás szerint a célt az emberi egyéniség jóra fogékony belső természetéből 
következően morális forradalom útján kell elérni. Ennek eszközei mindenekelőtt a kultúra, a 
nevelés, a személyes példaadás. Reclus, Tolsztoj, Schmitt Jenő Henrik és mellettük sokan 
mások hittek abban, hogy a társadalmi változtatások mindaddig felszínesek és külsődlege
sek maradnak, amíg az emberek a „lelkek forradalma” révén nem igénylik maguk is 
tudatosan a társadalom gyökeres átalakítását. A magyar századforduló gödöllői művészte
lepének alkotói (Nagy Sándor, Körösfői-Kriesch Aladár) meggyőződéssel vallották, hogy az 
általuk képviselt új művészet, új életforma s annak esztétikuma közvetlenül befolyásolhatja 
az emberek világnézetét. Francisco Ferrer spanyol tanító szerint pedig a forradalmi oktatás 
nem képzelhető el a fennálló intézményrendszerben, s az új eszmék meggyökereztetéséhez 
új iskolákra van szükség. Ezek a gondolkodók a „tett propagandája” akcionista jelszava alatt 
is erkölcsi tettek megvalósítását értették, amelyek segítségével „megsemmisítő ítéletet 
mondhatnak ki e világ gazsága felett”8.

A másik megközelítés szerint politikai eszközökkel elindított társadalmi forradalomra kell 
törekedni. Elvileg ugyan ők is (Bakunyin, Most, Kropotkin) elutasítják a politika által vezérelt 
társadalmat, de tisztában vannak azzal -  s ezt vállalják is -, hogy egy létező kormány, egy 
fennálló uralom megdöntésére való felhívás, akciók szervezése, mindenfajta morális indít
tatástól függetlenül is markánsan politikai cselekvés. Bakunyin szerint a forradalom csopor
tok és tömegek spontán akciójából jöhet létre, s ezt hivatott katalizátorként felgyorsítani az 
anarchista szervezkedés. E gondolat hatása kölcsönösen erős volt a messianisztikus 
paraszti anarchizmus „primitív lázadóinál"9, egyes városi kispolgári mozgalmakban, vala
mint az újbaloldali mozgalmak anarchista tradíciókat őrző spontaneista aktivizmusában 
(pablisták, ORA, Louise Michel-csoport, Március 22. Mozgalom, Vive la Révolution!-csoport 
stb).

Az elemzési háló harmadik dimenziója a valláshoz fűződő viszony kérdése. Proudhon, 
Stirner, -Bakunyin és Kropotkin úgy tekintenek a vallásra, mint olyan abszolút eszmére, amely 
korlátozza az ember szabadságát -  ennek megfelelően harcosan ateisták. Bakunyin szerint 
ugyanis a szabadsághoz elengedhetetlenül hozzátartozik „az emberi individuum lázadása 
mindennemű isteni és emberi, kollektív és egyéni autoritás ellen”10. Szerinte az embernek 
szabadnak kell lennie, mert szabadságra született -  Isten tehát nem létezhet. A magyar 
Batthyány Ervin pedig szembeállítja a teokratizmust az anarchizmussal, és úgy látja, hogy 
míg a teokratizmus a társadalmi harmónia eredetét felsőbb lényben, központi erőben, 
absztrakt törvényben, azaz a jelenségeken kívül keresi, addig az anarchizmus magukban az 
egyénekben látja az összhang forrását.

Az anarchizmus másik irányzata viszont a krisztusi alapelvekre, az őskereszténységre és 
más hitek alapeszméire való hivatkozással épp a vallás megújítását tűzi ki célul, mert úgy 
véli, hogy például a krisztusi tannak nem a torz konvencióvá rögzült egyházi normák, hanem 
az anarchizmus társadalomszervezési elgondolásai felelnek meg. Képviselői tehát vallási 
alapon egyházellenesek. Az evangéliumok tanításaihoz visszanyúló vallásújító mozgalmak 
motivációit Georg Simmel a következőképpen elemezte: „Az Isten előtti egyenlőség és az 
egyének mérhetetlen sokfélesége egyesítése során felmerülő nehézségek valóban a szol
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gálatok azon egyformaságához vezettek, amelyek révén puszta sematizmussá vált a keresz
tényi élet számos területe. Félreismerték a keresztényi üdvösség fogalmának egész indivi
dualizmusát, s azt, hogy mindenkinek a saját képességével kell gazdálkodnia -  ugyanis 
mindenkitől egységes eszményt és egyforma viselkedést kértek számon ahelyett, hogy 
minden egyéntől önmagát követelték volna. Mindent egybevetve, az egyformaság a szemé
lyiség számára valami külsődleges; a hívők egysége, a beteljesült lelkek egyenlősége 
csupán annyit jelent, hogy minden egyén saját eszméjét juttatja érvényre minden külső 
behatással szemben; a különböző környezetek tartalma ettől még különböző lehet. Jézus 
sokszor utalt arra, mennyire értékeli az emberi hajlamok különféleségét, egyben azonban 
arra is, milyen kevéssé kell ennek az élet végső értelmének azonosságát befolyásolnia.’’11

A vallásújító anarchisták mind egy-egy megújult, felekezetnélküliséget hirdető vallás 
prófétái. Tolsztoj a krisztusi őskeresztény tanítást képviseli; és Schmitt számára a szellem 
vallása az ész és a szeretet tana. Az anarchizmushoz több ponton kapcsolódó Mahátma 
Gandhi úgy véli, hogy a vallás az, ami az embert „feloldhatatlan kötelékkel az örök igazság
hoz fűzi”12; csakúgy, mint Martin Buber, aki szerint az újraértelmezett emberi kapcsolatok 
alapján létrehozandó társadalom lehetne az emberiség történetében az „új Jeruzsálem” .

Az általunk vizsgált negyedik dimenzió az erőszakhoz való viszonyból adódik: létrehoz
ható-e a harmonikus társadalom erőszakkal vagy sem? Szentesíthetik-e a célok, az eszkö- 
zöket vagy sem? Az anarchistáknak már a XIX. században -  amikor még nem álltak 
rendelkezésre a kommunista mozgalom történetének kijózanító tapasztalatai -  szembe 
kellett nézniük ezzel az alapproblémával, s különböző válaszokat adtak rá.

Az állam és a jogrend erőszakot intézményesítő és monopolizáló világával szemben az 
erőszakos ellenállást indokoltnak tartja az anarchizmus spontaneista-akcionista szárnya, 
amely a merényletekben, puccsokban és direkt akciókban a forradalmi „tett propagandáját" 
látja. Stirner szkeptikusan jegyzi meg, hogy „egy maréknyi hatalom többet ér egy zsák 
igazságnál”13, s azért szerinte ezzel szemben az a járható út, ha mindenki morális kötöttsé
gek nélkül vállalja saját önérdekét. Stirner szerint a szabadon kifejeződő egoizmus, az 
önérdek nyílt rendszere lehet az, amely gátat vethet a politikai uralomnak. Az új társadalom 
létrejöttét Bakunyin szerint egy spontán akcióból kibontakozó totális rombolásnak kell 
megelőznie, amely már önmagában is alkotó cselekedet. A francia Jean Grave pragmatiku
san fogalmaz, amikor azt mondja: „az erőszaktól mindössze azt várjuk, hogy elhárítson az 
útból minden akadályt”. A XIX. század utolsó két évtizedének anarchista merénylői, a „tett 
propagandájának” elszánt képviselői úgy vélték, hogy „a zsarnoksággal szemben minden 
eszköz törvényes”, „erőszakkal szemben csak erőszak küzdhet” , az egyéni akciók a 
társadalmi forradalom hírnökei.14 E meggyőződésükben azonban igen hamar csalatkozniuk 
kellett.

Ezzel szemben elvi erőszakellenességet vall a belső, morális felszabadulást hirdető 
anarchisták tábora, az „együtt nem működés” kollektív engedetlenségi elvének apostolai, 
de találkozunk ezzel a vallási messianisztikus mozgalmaknál és a libertariánus amerikai 
hagyományban is. Szerintük a „legszelídebb hatalom a legfensőbb" (Schmitt), s aterroristák 
nem azért bűnösök, amiben az állam híveitől különböznek, hanem éppen az állam híveivel 
való elvi megegyezésük teszi őket bűntettessé.15

Az erőszakmentesség hívei sem tartják többnek az államot, mint az erőszak legalizált 
formájának, de úgy vélik, ha a cél az erőszak megszüntetése, akkor ennek érdekében nem 
szabad erőszakos eszközöket alkalmazni. Az erőszaknélküliség gondolata Godwinnál az 
emberi méltósághoz kapcsolódik, Reclus-nél a humanizmushoz, Tolsztojnál a keresztényi
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testvériséghez. Ez az irányultság történetileg több esetben -  de főként a századforduló 
éveiben -  nyílt pacifizmussal, antimilitarizmussal párosult.

Az erőszakhoz való viszony kérdésénél kell kitérnünk a terrorizmus problémájára, annál 
is inkább, mert a köztudat -  tévesen -  gyakran azonosítja a terrorizmust az anarchizmussal. 
Míg azonban az anarchizmus társadalomfelfogás, egy életeszmény teóriája, addig a terro
rizmus módszer, amelyet különféle ideológiák nevében alkalmaznak. Vannak vallási, nem
zeti, etnikai, faji vagy osztálycélú terrorizmusok, amelyek önmagukat hol „jobboldaliként", 
hol „baloldaliként” határozzák meg. De magának a terrorizmus történetének is több szakasza 
van: ilyen volt a XIX. század végén a „tiszta szívű gyilkosok” terrorizmusa, majd a XX. 
században a hatvanas évek újbaloldali irányzatainak maradványakénttovábbélőterrorizmus 
és a hetvenes évektől egyre inkább észlelhető állami terrorizmus. Ez utóbbi két -  sokszor 
egymással is összefonódó -  terrorista hullámhoz az anarchizmusnak semmi köze sincs. Az 
állami terrorizmushoz már definíció szerint sem, a hetvenes évek újbalos terrorizmusához 
pedig sem eszméiben, sem képviselői által nem kapcsolódik. Sem Andreas Baader, sem 
Ulrike Meinhof, sem Carlos, sem Ali Agca nem volt anarchista, mint ahogy az árulkodó nevű 
nyugatnémet terrorcsoport, a Rote Armée Fraktion (Vörös Hadsereg Frakció) tagjai is 
marxista-leninista-maoista forradalmi sejtekként, városi gerillákként határozták meg önma
gukat, s előbb a fejlett „fogyasztói” társadalmak, majd a harmadik világ elmaradott országa
inak osztályharcos alapú forradalmasítására törekedtek.

A XIX. század végén, az 1880-1900 között jelentkező terrorista merényleteknek azonban 
anarchisták voltak a főszereplői: az általuk űzött „tett propagandájának” tudható be, hogy 
anarchizmus és terrorizmus egy adott időszakban azonosíthatóvá vált. Anarchista merénylő 
ölte meg II. Sándor cárt, Carnot francia elnököt, Erzsébet királynét és McKinley amerikai 
elnököt -  hogy csak a legismertebb eseteket említsük. Gautier, Ravachol, Duval, Bonnot, 
Henry, Caserio és atöbbiek koruk hírhedt alakjai voltak. De ez az eljárás már abban az időben 
is csak az anarchizmus egyik típusának volt harci módszere, s csakhamar kifulladt, zsákut
cába jutott. Ez a mozgalom a hatalom morális tartalommal való telítésének európai hagyo
mányában16 gyökerezett, annak radikális megvalósítására tört. A hatalom problémájának 
morális felfogása ugyanis végső konzekvenciájában magát a hatalmat kérdőjelezi meg. Az 
anarchista zsarnokgyilkosságoknak már nem csupán az volt a motivációja, hogy azsarnok 
visszaélt a hatalmával, hanem, hogy élt vele, így zsarnokká vált.

Ezt fejezi ki a francia anarchista, Louise Michel híressé vált mondása is, mely szerint 
^minden hatalom megront". Az anarchisták szerint nem azért kell eltávolítani a hatalom 
képviselőit, hogy helyükbe egy új elit, egy új élcsapat léphessen, hanem azért, hogy 
megszűnjék a hatalom. Nem érik tehát be a hatalom demokratikus ellenőrzésének követel
ményével, mert axiómájuk, hogy ahol hatalom van, ott nincs szabadság.

Az anarchisták szerint tehát az erőszak -  ha egyáltalán szükséges -  csak eszközértékű 
lehet, s alkalmazása csak az uralmi intézmények képviselői ellen engedhető meg. A mai 
terrorizmus azonban éppen az erőszakban látja a szabadság lehetőségét, s az számára így 
önértékké válik. A terrorista szakít a morális indítékkal, sőt provokatívan szembehelyezkedik 
az embereknek a hatalom jelenségéből le nem vezethető erkölcsi ítéletével is, amikor azt 
hirdeti, hogy az erőszak ártatlan emberek ellen is megengedhető. A terrorista anarchizmus 
nagy tévedése azonban annak fel nem ismerése volt, hogy még a morális indíték sem 
igazolhat immorális tetteket. A „tett propagandájának" erőszakként való értelmezése így elég 
hamar perifériára szorult a nemzetközi anarchizmus történetében. Később az anarchisták 
éppen e történelmi tapasztalatuk birtokában fordultak szembe a bolsevizmussal.
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Elemzési hálónk utolsó fogalompár\a a racionalizmus és a romanticizmus. A modern 
politikai ideológiák a felvilágosodás korának termékei; annak a kornak, amelyben az infor
mális feudális-közösségi viszonyok háttérbe szorultak az áru-pénz viszonyok formalizált 
társadalmával szemben; ahol elvált egymástól gazdaság és társadalom, rend és osztály, 
állam és egyház. A racionalizmus orientációja a jövő, víziója az ésszerű társadalom, 
amelyben az egyén nem csupán szubjektum, hanem tudat, amely képes felismerni a 
társadalom alaptörvényeit, csoportjainak „magáértvalóságát’’. Célja az egyenlők szabad
sága, ahol az értelem a tökéletesség egyetlen útja.17 A racionalizmus persze nem jelent 
egységes hagyományt sem a politikai filozófiában, sem a politikatörténetben. Legtöbb 
áramlata megmaradt a liberalizmus keretei között, extrém kiágazása azonban a rousseau-i 
„totális demokrácia” elgondolását a jakobinus vagy bolsevik totális diktatúrában „valósította 
meg".

A másik oldalon a romantika reflexió a felvilágosodás előretörésére, az emberi szubjektum 
tudathordozóvá tárgyiasítására, az érzelmek és ösztönök kikapcsolására, a közösségek 
felbomlására. A romantikus világkép a múltat idézi, előtérbe állítja az emberi akarat szerepét, 
s hőskultuszában az emberi egyéniség kiteljesedésének lehetőségét igyekszik felmutatni.

A szabadság mást jelent a racionalizmus és a romantika számára. A felvilágosodásban 
a felismert szükségszerűség az esetlegesség önkényéből való emancipálódáshoz vezet, 
míg a romantikában éppen a szabályozott világgal szembeni esetlegességben való partici- 
páció jelenik meg szabadságlehetőségként. A racionalizmus szerint a körülményeinek 
kiszolgáltatott ember nem lehet szabad: a társadalmi megismerés teszi lehetővé, hogy az 
ember tudatában legyen mindenkori mozgásterének, s így azokhoz alkalmazkodva szabad
dá váljon. A romantika számára viszont épp a határtalanság érzetének elvesztése jelenti a 
szabadság beszűkülését. Ezért az esetlegesség nem önkény, nem kiszolgáltatottság, ha
nem a szabadság pillanata, hiszen az ember számára a határtalanság lehetőségét hozza 
vissza. Mindkét koreszmében közös, hogy a létező társadalmat dezintegráltnak fogják fel, 
és gondolatvilágukat az egység önértékébe vetett hit határozza meg. Ezt az egységet vetíti 
a felvilágosodás racionalizmusa a jövőbe, a romantika pedig a múltba.

Az anarchizmus elmélete abban az időben született -  a XlX^százgd első telében.-, amikor 
a társadalomról való gondolkodást e két fő koreszme határozta meg, s ez benne mindmáig 
belső ellentmondásokat okoz. Az egyik értelmezés szerint az anarchizmus nem más, mint 
legradikálisabb és legteljesebb kifejeződése a francia forradalom nagy emancipatórikus és 
modernizáló ideáljainak: a szabadsáQreqyenlőséq-testvériséa triászának. Az anarchizmus 
egy új társadalom képét vetíti előre, hisz abban, hogy az ember felnőtt, s a történelem eddigi 
menete megváltoztatható. Az anarchizmus hisz abban, hogy a szabadság vagy egyenlőség 
kérdésfelvetésére a szabadság és egyenlőség együttes megvalósításával lehet csak vála
szolni. Érvelése szerint csak egyenlő emberek lehetnek szabadok, mert az egyenlőtlenség 
kizárja a szabadságot. Ugyanakkor az egyenlőségnek is csak a szabadság viszonyai között 
van értelme, hiszen ha nincs szabadság, az emberek csupán az alávetettségben lehetnek 
„egyenlőek”, azaz előáll az egyenlően elnyomottak alapvető egyenlőtlenségének rend
szere.18 Ebből fakad az anarchizmus paradox, ellentmondásos megítélése: a liberális 
oldalról szocialisztikus eszmének tűnik, a szocialista oldalról viszont liberálisnak.

Az anarchizmus radikális jövőképével szemben áll leegyszerűsített társadalomképe, 
amely néha azt sugallja, mintha az anarchizmus preindusztriális, múltba néző ideológia 
lenne. Az anarchizmus az ipari forradalom idején alakult ki, de kritikáját éppen az ipari 
forradalom által létrehozott ipari társadalommal szemben fogalmazta meg. Mivel azonban-
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saját premisszáiból következően -  mindig is tartózkodott attól, hogy a jövőre vonatkozóan 
kényszerutópiát fogalmazzon meg, az ipari társadalom problémáira sokszor csak a hagyo
mányos társadalmakra emlékeztető közösségi típusú megoldásokat tudott ajánlani, s ezzel 
a jelen problémáira sokszor a preindusztriális korra emlékeztető válaszokat adott. Hozzájá
rult ehhez az is, hogy nem tudott alternatív elméletet kidolgozni a gazdasági hatékonyság 
növelésének problémájára. Ezen a téren ma már lényeges változások következtek be az 
információs-technikai forradalommal, a posztindusztriális korszak beköszöntével, s egyál
talán nem tartjuk kizártnak, hogy ismét bekövetkezhet az anarchista társadalomelképzelések 
reneszánsza a komputertechnológia előretörésének és az információmonopóliumok fel
bomlásának korában.

Történeti tény azonban, hogy az anarchizmus az ipari társadalommal szembeni kritikáját 
hol a jövő ideális társadalmából visszavezetve, hol pedig a múlt mitizált közösségeinek 
példája felől fogalmazta meg.19 Felfogásában tehát -  ha nem is egyforma mértékben -  
keveredtek a racionalizmus és a romantika ismertetőjegyei. A „tett propagandájával" elindí
tani egy lázadó akciót; vádlottból vádlóvá válni egy bírósági tárgyaláson -  egyidejűleg 
tekinthető a magányos hős romantikus cselekvésének és felvilágosító propagandájának az 
alávetettek között. A Bakunyin által meghirdetett „tisztító rombolásban”, Stirner egoizmusá
ban, az anarchoszindikalisták általános sztrájkról alkotott felfogásában, Tolsztoj kapitaliz
mus- és városellenességében, az erőszak nélküli ellenállás koncepciójában a romantikus 
elemek domborodnak ki. A természeti törvényekre hivatkozó „tudományos” anarchizmust 
hirdetőknek az emberi értelemre, az igazság megismerhetőségére és annak elvein felépülő 
új társadalom törvényszerűségeire utaló tanaiban ezzel szemben a felvilágosodás, a racio
nalizmus öröksége jelenik meg.

Kötetünkben az anarchizmus klasszikusaitól közlünk írásokat, akik különböző irányokból 
közelítve valamennyien eredeti kifejtését adják az anarchizmus eszméjének. Utószavunkban 
nem célunk megismételni ezeket a közelítéseket, mindössze azt tartjuk feladatunknak, hogy 
röviden összefoglaljuk az anarchizmus .legáltalánosabb jegyeit és az anarchizmussal szem
beni kritika legfontosabb irányait.

Az anarchizmus az a társadalmi elmélet, amely az egyéni felelősségtudat szerepét állítja 
előtérbe bármifajta -  jogi, parancsuralmi vagy parlamentális -  uralommal szemben. Az ^  
anarchizmus legátfogóbb értelemben uralomnélküliség, amely alatt „azon társadalmi rendet 
kell értenünk, mely minden külső hatalom és erőszak nélkül, tisztán az emberek szabad, 
testvéri együttélésén alapul. Az erőszakon épülő uralmi rendszer helyett, mely a tulajdon, a 
jog és állam kényszerintézményeiben nyer kifejezést, az anarchikus társadalom formái az 
emberek természetében rejlő szolidaritás és az ebből folyó szabadság, egyenlőség és 
önkéntes összeműködés által jönnek létre.” 20

Az anarchizmus különbséget tesz társadalmi rend és politikai rend között. Azt állítja, hogy 
a társadalmi rend politikai beavatkozás nélkül is elérhető, sőt, csak így válhat a szabadság 
rendjévé. A politikai rend ugyanis minden esetben hatalmat, így végső soron erőszakot 
legalizál, így az általa létrehozott „társadalmi rend” minden esetben intervenció a társadalom 
életébe, azaz sohasem a szabadság, hanem az elnyomás állapota. A politikai rend sértLaz 
egyén morális autonómiáját, sérti az ember természetes jogait, ezértlegítim hatalomról
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beszélni önellentmondás. Ha elfogadjuk az ember természetes jogainak (natural laws) 
kiindulópontját, akkor a gondolatmenet radikális konzekvenciája szerint egyetlen hatalom 
sem lehet legitim. A hatalom ugyanis még legszelídebb formájában is olyan helyzeteket 
teremt, amelyben egyeseknek pusztán azért kell engedelmeskedniük mások akaratának, 
mert mások akarata számukra parancsként jelenik meg.

A morális autonómia megsértését a többség elve sem igazolhatja: az agresszió nem lesz 
attól kisebb, hogy tömegek követik el. Az elnyomást sem a többségi uralom, sem a többség 
nevében gyakorolt kisebbségi uralom nem szünteti meg; ebből a szempontból tehát a 
demokrácia is egyfajta „krácia” -  uralom, elnyomás még akkor is, ha a többségnek tetszik.

Az anarchisták szemében az anarchia társadalmi rendje spontán rend (spontaneous 
order). Szerintük ennek létrejöttéhez nincs szükség uralmi intézményekre, ellenkezőleg, az 
uralmi intézmények éppen a spontán rend kialakulását gátolják, s egyes érdekcsoportok 
akaratát képviselve egy hierarchikus, politikailag vezérelt társadalmat merevítenek meg.21

Az .anarchia tehát -  szemben a köznapi felfogással -  nem káosz, nem zűrzavar, hanem 
önszabályozó spontán rend*.Filozófiai értelemben tagadása mindannak, amellyel Hobbes 
a Leviathán című művében az abszolút hatalom szükségességét indokolta. Hobbes szerint 
a központi autoritás hiánya egy olyan természeti állapotba vezetné vissza a társadalmat, 
amelyben a „mindenki harca mindenki ellen” zűrzavara valósulna meg. Az anarchisták 
azonban úgy vélik, hogy épp az uraimon alapuló autoritás és különösen az állam léte okozza 
a társadalmi erőszakot, mert_az államnak nevezett intézmény -  valójában emberek egy 
tetszőleges csoportja -  önmagának vindikálja a legitim erőszak monopóliumának jogát, _s 
ez nem más, mint provokáció a társadalom ellen.

Az anarchisták érettnek tartják az embereket arra, hogy az önkéntesség, az egyenlőség 
és a kooperáció elvei szerint saját belátásuk szerint döntsenek az életüket érintő kérdések
ben. Az anarchisták nem eleve intézményellenesek; csupán az uralmi intézményeket (mint 
az állam, az egyház, a patriarchális család stb.) utasítják el. Azt vallják, hogy intézmények 
sokaságára lehet szükség az anarchikus társadalomban, de ezek nem lehetnek hierarchi
kusak, centralizáltak, nem sérthetik sem az egyén szuverenitását, sem az önkéntes közös
ségek (communitas) rendszerére épülő társadalmi rendet. Proudhon szavaival -  amely 
számunkra József Attila költői megfogalmazásában ismerős -  3 ,,szabadság szüli a rendet", 
nem pedig a rend teremti a szabadságot.

Egy képzeletbeli „hatalomnélküliség -  hatalom” skálán az anarchizmus a hatalomnélkü
liség végpontját képviseli: a hatalom diffúziójának maximumát. Kevesek vagy sokak hatal
mával szemben mindenki egyenlő hatalmát (a szuverén individualitást) hirdeti, amely azt 
jelenti, hogy ha mindenkinek egyenlő hatalma van, akkortársadalmi értelemben voltaképpen 
senkinek nincs. Az anarchizmus totális tagadása minden totalitarianizmusnak.

A fennálló tagadása mögött az anarchizmus antropológiai optimizmusa húzódik meg: az 
emberi természet nem eredendően rossz -  ahogy azt Hobbes feltételezte hartem-aíapve- 
tően [&, s a feladat árTöafra béKés, egyensúlyi, társadalmi konszenzusra épülő berendezke
désnek a kiépítése, amely ennek a természetnek megfelel. Az .anarchisták szerint minden 
embprnek-külső kényszerektől mentesen, uralom -nélkül kellene élnie. merLakkor a közös 
érdek és a? egyén érdeke nem kerülne e~avmássai ellentmondásba. Ennek megvalósítására 
azonbanJorradalomra van szükség: a fennálló uralmi intézményrendszer totális lerombűlá- 
sára. A forradalom nem lehet csupán politikai forradalom, amelynek célja az egyik uralmi 
intézményrendszer és hatalmi elit felváltása a másikkal, hanem társadalmi forradalom kell 
legyen, amely az állam szétzúzásával kezdődik, s egy új^ uralom nélküli korszak nyitányát
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jelenti^,,,Anarchián kívül nincsen forradalom” -  mondja Kropotkin, mert anarchista nem 
tekintheti forradalomnak azt, ha csupán kormányok vagy rezsimek váltják egymást. Egy 
kormány sohasem lehet forradalmi, mert ha az lenne, önmagát oszlatná fei. Az anarchizmus 
tagadja, hogy a forradalom sikere után bármifajta diktatórikus átmeneti szakaszra szükség 
lenne. „Tudjuk, hová vezet szükségszerűen a legjobb diktatúra is: a forradalom megölésé
hez!" -  emlékeztet a századfordulón Kropotkin az e tekintetben paradigmatikus francia 
forradalom tapasztalataira. Látnoki szavait a bolsevik forradalom története utólag sokszoro
san igazolta. Az anarchista vagy anarchisztikus gondolkodóknak a forradalomra vonatko
zóan nincs egységes álláspontjuk. Kibontakozhat az politikai úton, forradalmi felkeléssel f  
(Bakunyin); belső, morális átalakulással (Tolsztoj, Schmitt); egyéni lázadással (Stirner); |  
esetleg reformok sorozata útján (Proudhon). Gandhi szerint a forradalom nem a legfonto- j 
sabb kérdés, az átalakulás békés, természetes módon megy majd végbe, ahogy „az érett j 
gyümölcs lehull az egészséges fáról”.

A társadalmi forradalommal létrehozott új társadalom,, az anarchia, alulról fölfelé haladva 
-építkezik. Az emberek szabad szervezkedéséből autonóm szövetségek, egyesületek, föde
rációk alakulnak ki. Proudhon a kistulajdonosok szövetségéről beszél, Stirner az egoisták 
egyesületéről, Kropotkin a faluszövetségek szövetségéről, Bakunyirrpedig egyre szélesedő 
föderatív közösségekről (földközösség -  tartomány -  nemzet -  nemzetközi föderáció -  
európai egyesült föderációk). E koncepciókból is kitűnik, hogy téves az a közkeletű megál
lapítás, amely az anarchizmust az intézmény- és szervezetellenességgel azonosítja. Mint 
korábban is utaltunk rá, az anarchizmus csak az uralmi intézményeket tagadja, minden más 
egyesületet, autonóm közösséget az emberiség természetes integrációs folyamatainak 
tekint. Mivel a kényszer megszűnik a társadalom életében, a fölépülő új struktúrák nem 
annyira vertikumok, mint inkább kisebb és nagyobb horizontok. A társadalmi felépítés 
alapelvei így -  az önmagában még nem uralommentes, csupán demokratikus „alulról fölfelé 
való építkezés” mellett -  a decentralizálás, a horizontális kapcsolatrendszer elsődlegessége.

Az anarchista gondolkodók az ideális társadalmat egységes társadalomnak tekintik. Az 
ellenük felhozott vádakkal ellentétben, náluk a diffuzitás, a látszólagos szétszórtság soha
sem jelent széteső társadalmi létállapotot; elképzelésük szerint a társadalmi partikularitások 
-  miként a világegyetem atomjai -  egy magasabb egységben egyesülnek. Ez a spontán 
rend tehát sohasem a szűkösség egyenlősége vagy az egyelvűség uniformitása, hanem az 
emberiség antropológiai azonosságából kifejlődő sokféleség természetes találkozása.

A társadalom organizmusának sejtjeit a benne élő emberek alkotják. Az anarchizmus az 
ember belső kibontakozását.éppolyiüntosnak tartja, mint a kereszténység, ám ezt nem egy 
külső istenséghez, hanem az emberi méltóság abszolútumához viszonyítja. Követőjének 
ugyanúgy végig kell járnia az igazság megismeréséhez vezető utat, ahogy a hívőknek az 
üdvözülés útját, ám ez az út nem kifelé, Isten földön túli világába vezet, mert az igazság ott 
lakozik mindenkiben -  ahogy Schmitt mondja-, „az emberi önismeret szentélyében” . Ebből 
pedig nem a túlvilágra való felkészülés, hanem a létező világ megváltoztatására való 
törekvés következik. Mivel a vallásos anarchizmus szerint Isten mindenkiben ott lakozik, 
Isten országa, Utópia világa ezen a földön is megvalósítható. Az anarchizmus történetete, 
eszmevilága úgy is látható mint Államtól, Egyháztól, dogmáktól, tekintélyektől, uralmi intéz
ményektől való függetlenedési igény.j^külső abszolútumok helyébe egy belső lép: maga 
az ideális ember, meghatározott hajlamaival és szükségleteivel, amelyekből az óhajtott 
harmonikus társadalom közvetlenül levezethető.

A belső kibontakozás útja és az igazság megismerésének feltétele a szabadság, amely
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nem egyeztethető össze a fennálló uralmi viszonyokkal. Ez a szabadság egyéni, de nem 
önkényes. Érvényesek rá Georg Simmel alábbi sorai: „A szabadság értelme az önmagunkért 
vaió teljes felelősségvállalás. Erre vágyunk, de csak akkor éljük el, ha egyes cselekedeteink 
kizárólag saját személyiségünket fejezik ki, ha e cselekvésben, mindenféle külső befolyás 
kizárásával Énünk jut szóhoz. Arra vágyunk, hoav létezésünk perifériáit a középpont, és ne 
valamilyen külső hatalom határozza megT^

Az anarchikus társadalomban az egyéni interakciók alapelve a Proudhon által leírt mutu- 
1 alizmus (kölcsönösség), amelyben az egyének nem parancsot teljesítenek, hanem „köl

csönös segítséggel" (Kropotkin) önérdekből járulnak hozzá aközösjóhoz .23 Az anarchisták 
szerint ilyen helyzetben az emberek közötti kapcsolatok minősége gyökeresen megváltozik. 
A mutualizmus társadalmi szinten jecigcoGitásboz^ vagyis kölcsönös cseréhez vezet a 
társadalom közösségei között; a reciprocitás alapelve hatja át a szabad társadalom életét. 
A közösségek ebben az értelemben „antistruktúrák” ; a spontánt, a tervezetlent, az eksztati
kust fejezik ki a társadalomban megszokottal, az előre láthatóval és a hierarchikusan 
strukturált világgal szemben.24 A mutualizmus és reciprocitás mikroszintű, illetve közösségi 
szintű elveiből egyenesen következik makroszinten a föderalizmus gondolata. Az anarchista 
föderáció lényegében különbözik a politikaelméletben és~~á történelmi gyakorlatban is 
megjelenő konföderáció fogalmától: míg előbbi közösségek önkéntes „összeműködését” 
jelenti, utóbbi alatt államok szövetségét értjük. Ézen a ponton az anarchista társada
lomfelfogás -  a liberalizmushoz és a szocializmushoz hasonlóan -  élesen szembefordul a 
nemzetállam eszméjének Izolacionizmusával és provincializmusával.
C  Összefoglalásként1 az anarchizmus tagadja azt a közkeletű álláspontot, amely szerint az 
államiság az emberiség kultúrájában egyetemes lenne, s mint ilyen, funkcionálisan nélkülözhe
tetlen. Azt állítja, hogy az uralomnélküli, tehát államnéküli társadalom létrehozható, s a létező 
uralmi intézményrendszer egy jobbal felváltható, funkcionálisan helyettesíthető. Az anarchizmus 
társadalomelméletének pozitív állítása az önkéntes kooperációra épülő társadalmi rend lehetsé
gessége, negatív oldala pedig minden uralom, minden állam konzekvens tagadása.

Egy tágabb értelemben az anarchizmus figyelmeztetés minden fennálló kritikai megha- 
ladhatóságára, az emberi kételkedés kiküszöbölhetetlenségére, s bármiféle uralkodó világ
kép elutasításának lehetőségére. Végül utalnunk kell az anarchizmus kulturális és pszichikai 
szinten való értelmezhetőségére. Az uralmi szerkezetek felborítása itt a hétköznapi élet 
tér-idő dimenziói áthágásának felel meg, vagyis az anarchisztikus beállítódás itt nem (csak) 
a politikai és nem is (csak) a világkép-hierarchiát támadja, hanem tágabban, egészében 
transzcendálja a mindennapi életet. Ezekben a közelítésekben nem az anarchista doktrína 
konkrét átvételéről és szoros követéséről van szó. Ehelyett inkább az anarchizmusnak a 
politikától és a társadalmi működés kritikájától elszakadó szintjeiről, a tágan felfogott áriája 
chista szellemiség megjelenítéséről beszélhetünk: bizonyos anarchista alapértékek tudatos 
vagy tudattalan átvételéről, újragondolásáról és különböző területeken való képviseletéről.

Az anarchista szellemiséget a birodalmi szellemiség ellentétpárjaként is felfoghatjuk. Míg 
az előbbit az uralkodó-, illetve vezérnélküliség; a pluralista jelleg, az alternativitás; a szabad 
választás alapján való elfogadás; az írásbeliség profanizálása; az emberközpontúság, 
humanista jelleg; a függetlenség, az autonómia; a változtathatóság fogalmaival írhatjuk le, 
addig a birodalmi szellemiséget az alapító istenember, vezér; az átfogó, határtalan, mindent 
magába ölelő egyházi jelleg; a hit által való elfogadás, az alapító irat, a szent könyv, a 
jelszavak mágikus jellege; az egységesség, az uniformizáltság; az örök fennállás, a végte
lenség kategóriáival közelíthetjük meg.
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Az anarchista szellemiség fogalma alkalmazható a társadalomban élő tudásszerkezetekre 
is. Ebben az értelemben használja Paul Feyerabend az anarchisztikus tudáselmélet kifeje
zést.25 Feyerabend elmélete szerint maga a tudomány anarchisztikus vállalkozás, melyben 
szükségszerű a meglévő határok átlépése, az uralkodó berendezkedés újabb és újabb 
felborítása. A meglévő szabályokat érvényteleníteni, a status quót tagadni kell, hogy az 
alternatívák óceánjából kiválhassanak a hasznosítható új hipotézisek. A lemaradó tradíciók 
ugyanakkor továbbélhetnek és tökéletesedhetnek, együttélvén a pillanatnyilag racionálisnak 
tartott tudományos módszerekkel -  ez Feyerabend demokratikus relativizmusának lénye
ge.26 Ez a -  társadalmi-politikai konzekvenciáit is radikálisan végiggondoló -  tudo
mányelmélet egyrészt a tudományos status quót felborító aktusa miatt, másrészt a tradíciók 
párhuzamos, uralkodó szcientista, tekintély nélküli fejlődésének hangsúlyozásával érdemel
te ki és vállalta fel az „anarchista” jelzőt.

Az anarchizmus kulturális, illetve pszichikai szinten való értelmezésénél elsőként a Mihail 
Bahtyin által elemzett karneváli struktúra minden hierarchiát szétromboló és játékosan 
megfordító antistruktúráira, „az egyetemesség, a szabadság, az egyenlőség és a bőség 
utópikus birodalmának” időleges megvalósulásaira gondolhatunk.27 A dionüszoszi elv, az 
ünnepi eksztázis e kulturális-pszichikai szinten értelmezhető anarchikus megnyilvánulások 
egyik ideáltípusa. „Ha az eksztatikus ösztönkitöréseket, az elnyomott energiák kitörését 
nézzük -  írja Hermann Nitsch akkor nem csupán valamiféle elfojtott, beszűkült birodalom 
kitöréséről van szó, hanem a pillantás a kaotikus mélységekbe, a kimeríthetetlenbe, a 
kimeríthetetlen dionüszoszira esik. Egy elementáris erő érint meg minket, amely előtt 
megborzongunk. A nyelv, az állam, a civilizáció minden rendje és szabálya mögött egy 
irracionálisnak és kaotikusnak látszó erőstruktúra van, amely mindig készen áll a hívásra, 
hogy rendszereinket áttörje és szertesöpörje. A dionüszoszi felajánlja magát. Egy racionális 
és politikailag gyengécske rend szembeállítja magát egy erős „isteni”, prométheuszi tevé
kenységgel. Az állandóság nem azonos a természettörvényekkel, hanem a látszatbiztonsá
got kereső átlag hozza létre, a langyosság és a restség valódi dühe. A természettörvények 
alapján valóságot alkotó metafizikus elv a változás, a dinamikus, a dionüszoszi elv, a 
változtatás."28

£  kulturális-pszichikai szinten áttételesen értelmezett anarchisztikus megnyilvánulások 
másik útja befelé vezet. A karnevál helyett ez a tudat karneválosítása, a mámor, a meditáció, 
a befelé fordulás, a misztika. Az egyént mértéknek tekintő, a külső hatalmaktól függetlenedő 
visszavonulás, szemlélődés s meditáció, a politikai, ideológiai uralom hatálytalanítása mel
lett széttörheti a hétköznapi valóság tér-idő dimenzióit is; mint a gnózis, a jóga, az ima. „A 
mindenség és a szellem, a természet és a történelem létesülését egy fényben látni: ez 
általában a gnózis nagystílű módja, az önmagában összhangzó szellem látása.’’29

Talán szokatlan együtt tárgyalni az anarchista társadalomelméleteket az anarchisztikus 
tudományfilozófiával és a dionütikus, valamint meditativ hagyományokkal. A közös értelme
zési keret feltételezésének lehetségességére azonban -  az anarchizmus szó makacs fel-fel
bukkanása mellett -  egy fontos tény figyelmeztet. Az átvett értelemben használt anarchizmus 
különböző szintjeinek példáiként megemlített törekvések képviselői ugyanis a valóságban 
is gyakran találkoznak a par excellence anarchista mozgalmakkal; az ideáltipikusan elkülö
níthető szintek nemegyszer kölcsönösen vonzották és vonzzák egymást.30
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AZ ANARCHIZMUS KRITIKÁJA

Amióta az anarchizmus társadalomelméletként és társadalmi mozgalomként a XIX. század
ban létrejött, folyamatosan szembe kellett néznie a legkülönfélébb irányokból érkező -  
liberális, demokratikus, szocialista stb.- kritikákkal. Az alábbiakban -  a teljesség igénye 
nélkül -  néhány kritikai szempontra hívjuk fel a figyelmet.

Az egyik kritikai szempont az anarchizmus által idealizált emberi adottságok és az uralmi 
intézmények létének ellentmondásán alapulhat. Ha ugyanis az antropológiai optimizmus 
feltételezése megállja a helyét és a különböző érdekek a primitív társadalmakban egy 
eredendően harmonikus rendbe integrálódtak, akkor vhogyan jöhettek egyáltalán létre az 
uralmi intézmények? Hogyan alakulhatott ki az intézményes'ifényszer, a legalizált erőszak, 
az állam?

Talán az ember pszichikumában, ösztöneiben rejlik az agresszió, a hatalom akarása? 
Ebben az esetben az anarchizmus eszményített emberképe megdől, s a kérdés új elméleti 
választ igényel. Vagy külső (földrajzi, történelmi stb.) okok kényszerítették arra az embert, 
hogy természetével ellenkező társadalomban éljen? Itt viszont pontos, történeti-empirikus 
válaszra lenne szükség, amely azonban hiányos, nem kielégítő az anarchista müvekben. Az 
anarchistáknál az ideális társadalom koncepciója közvetlenül a természetjogokhoz kapcso
lódik, abból vezethető le. Ez azonban meggátolja az elméletet abban, hogy a létező 
társadalom ettől független törvényeit, s főképp azok mozgatórugóit kellő mélységben 
feltárja. Pierre Clastres alábbi gondolatmenete az anarchizmus ezen elméleti gyengeségé
nek kritikájaként is fölfogható: „A politikai hatalom semmi esetre sem immanens szükség- 
szerűsége az emberi természetnek. A társadalmi életnek viszont irrlmanens szükségszerű
sége. Politikát elgondolhatunk erőszak nélkül, társadalom azonban nem gondolható el 
politikum nélkül, más szavakkal: nincs társadalom hatalom nélkül.’’31 Bár az anarchizmus -  
antropologizmusánál fogva -  kétségtelenül minden más elméletnél érzékenyebb a társada
lom elidegenedett létezésmódjaira és megnyilvánulási formáira, híjával van a pusztán 
társadalomelvű magyarázatoknak. A természetjogokból le nem vezethető fennálló társada
lom teljes megértése nem célja -  azt egészében utasítja el.

Az anarchizmus egy másik lehetséges bírálata a következő: a mozgalom elvont szinten 
végső soron azt szeretné, hogy mindenki fogadja el az anarchia elveit. Ha ugyanis csak 
■egyvalakiTiem fogadja azt el, ellene nem lehet állami-jogi-erőszakos eszközöket foganato
sítani, mert ez ellentmondana az állam- és uralomellenesség anarchista elvének. A hangsúly 
a „mindenki” szón van, mindenki anarchizmusa tehát az anarchia feltétele. Ha azonban 
mindenki anarchista volna, már nem is lenne szükség anarchizmusra. E ponton ragadható 
meg az anarchizmus utópikus jellege, hiszen megvalósításának előfeltétele megegyezik 
kitűzött céljával. Anarchia nem előre leírt, kidolgozott utópia, mert az kényszert jelentene 
mindazok számára, akik nem hívei. Anarchia inkább elvont, stilizált fogalmakból épül, melyek 
a társadalmi valóság tagadásából, az ellenzéki értékekből sűrűsödnek össze.

Lényegében ebből fakad az anarchizmus cselekvésképtelensége -  amely vádat különö
sen a marxisták hangoztatták az anarchistákkal szemben. Valóban: az anarchizmus nem 
hisz abban, hogy nagy társadalmi céljaihoz kerülő utakon is el lehet jutni. Hegel nyomán azt 
vallja, hogy „a cél nem más, mint az érte latba vetett eszközök eredője” , ami esetünkben azt 
jelenti, hogy társadalmi cél politikai-hatalmi eszközökkel nem érhető el. Ez az elméleti 
következetesség nem egy esetben cselekvésképtelenné tette az anarchistákat, s belesodor
ta őket a „politikamentes politizálás” csapdájába. Ez a paradoxon azt jelentette számukra,
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hogy vagy megmaradtak a tiszta elméletnél, vagy politizálásra kényszerültek, s akkor 
elveikből bizonyos fokig engedniük kellett. Ilyen kompromisszumot kötött például Bakunyip, 
amikor csoportjával belülről próbálta megváltoztatni az Internacionálét; Schmitt Jenő Henrik, 
amikor ideológusként a paraszti agrárszocialista mozgalomhoz csatlakozott; Alexander 
Berkman és Emma Goldman, amikor átmenetileg megpróbált együttműködni a bolse
vikokkal; valamint az anarchoszindikalisták, akik elveik egy részének feladása árán a 
munkásság osztály céljai mögé sorakoztak fel." ^

A célracionális és értékracionális cselekvés dilemmája tehát az elvekhez hű anarchisták 
számára az emberi tulajdonságok idealizálása révén tisztázható: ez okozza az anarchista 
elmélet elvonatkoztatottságát és gyakorlati cselekvőképtelenségét. A kritikai jellegű társa
dalmi mozgalmak fejlődésében három egymást követő szakaszt különböztethetünk meg:
1. az ideológiai állapotot, 2. a szervezeti állapotot, 3. a hatalmi állapotot. Az első szakaszban 
az elméleti koherencia, a harmadikban pedig a hatalom követelményei vezérlik a mozgalom 
tevékenységét.32 Az anarchizmus sokszor azért maradt „tiszta" -  elméletiig és morálisan 
egyaránt mert nem lépett ki, nem tudott kilépni ideológiai állapotából. Nem a radikális 
társadalmi változtatás szándékának hiánya, hanem az uralomellenesség elve gátolta meg 
ebben. Amikor -  mint minden ideológiát -  megkísértette a „szervezeti fegyver” , a politikai 
cselekvőképesség vonzása, az anarchizmus az adott politikai szervezetrendszerrel kölcsön
hatásba kényszerült, politizálni kezdett, s ezáltal önmagát tagadta meg. Nem lehetett 
véletlen, hogy az anarchizmus -  bár szerepet játszott szinte minden forradalmi változásban 
-  csak kísérőjelensége, de nem domináns erejű tömegmozgalma volt a forradalmaknak.. ^  
Többnyire aktív volt a régi rend lebontásában és szerepet vállalt az új rend felépítésének 
elindításában, de azt követően fokozatosan kiszorult a közéletből, s más, militánsabb 
eszmék nevében szervezett mozgalmak vették át a kezdeményezést. így történt ez Olasz
országban, Franciaországban, az 1917-es oroszországi forradalom után, de még az anar
chista mozgalom legdicsőségesebb korszaka, az 1936-os spanyol forradalom sem jelentett 
ez alól kivételt. Feltehetően ezzel függ össze az is, hogy az anarchisták közül nem kevesen 
többnyire életpályájuk egy szakaszán vállalták csak a „tiszta” anarchizmust, és előbb-utóbb 
más mozgalmakhoz csatlakoztak vagy pedig visszavonultak a mozgalomból.

Egy következő kritikai szempont az anarchizmu^gazdaság/répértlleti, amelyben -  mint 
utaltunk rá -  erőteljesen jelen vannak a preindusztrlSíís reminiszcenciák. Az anarchista 
gazdaságfelfogás annyiban a Marx előtti szocializmushoz hasonlatos, hogy kiinduló állás
pontjában a tulajdon tagadásának elvi alapján áll. „Ideáljuk a tulajdonnal szemben a 
természet szabad javai voltak: a levegő, a víz, mely javak nem képeznek tulajdont, korlátlanul 
állnak az emberek rendelkezésére. ”33 Céljuk az volt, hogy a megtermelt javakat ilyen szabad 
javakká alakítsák át, s ezzel megszüntessék tulajdon voltukat. Ismeretes, hogyjVgudhon a 
tulajdont lopásnak,.a mindenkit megillető javak eltulajdonításának tartotta (bár nem tagadta 
a k/stulajdon szükségszerűségét), valamint, hogy Bakunyin és az őt követő anarchisták 
elutasították az öröklést.

Az anarchistáknak az új társadalomra vonatkozó gazdasági elképzeléseik meglehetősen 
körvonalazatlanok. Ezt egyrészt azzal indokolják, hogy a materiális értékek másodlagosak 
a szellemiekhez képest, másrészt úgy érvelnek, hogy egy szabad társadalomban a gazda
sági termelés módszerei és viszonyai úgyis maguktól kialakulnak. Annyi azonban világos, 
hogy az anarchista társadalom jóléti, a szükségleteket korlátlanul kielégíteni képes beren
dezkedés, ahol a termelés nem annyira a nagyiparhoz és a nagyvároshoz, mint a kistelepü
lések apró, önigazgató termelési egységeihez kötődik. A napi munkaidő lerövidül, s rediszt-

455



ribútor híján a redisztribúció is megszűnik. A gazdaság beágyazott a társadalmi újratermelés 
egészébe, ahol céhes jellegű kisközösségekhez kapcsolódó kisárutermelés folyik, míg a 
földművelést a természettel szimbiotikus egységben élő paraszti kollektívák végzik. A 
tulajdon eltörlésével, a horizontális egységek interakciójával a társadalmi-gazdasági kap
csolatokat a reciprocitás elvei határozzák meg.

Az anarchizmus víziója az anarchiáról, az uralom nélküli társadalomról olyan elnyomás 
és kizsákmányolás nélküli világot rajzol, amelyben nem működik a kapitalista munka- 
megosztás. Ebben a világban a „közösség” felmagasztosul a „társadalom”-mal (Tönnies), 
a „mechanikus szolidaritás” az „organikus szolidaritás”-sal (Dürkheim) szemben. Gazdasági 
egyszerűsödést hozna tehát, amelynek megvalósítási kísérletei -  Proudhon mutualista 
bankja, Mahno és a spanyol anarchisták kommunái és szövetkezetei stb. -  gyengének és 
élhetetlennek bizonyultak az ipari társadalom növekedéscentrikus világában. Bár az anar
chista elmélet egy trendjében „történetileg megfigyelhető a nagyipari fejlődés fokozatos 
elfogadására való törekvés”34 is, ez a legtöbb esetben az eredeti tanoktól való eltávolodással 
és a szindikalizmushoz való közeledéssel párosult. Az individuális anarchistákat -  akik végül 
elfogadták a tulajdonszerzés gondolatát -  megoldhatatlan feladat elé állította a közjavak 
(public goods) problémája, a magántulajdon és a közjavak között feszülő ellentét; a 
kollektivista anarchisták pedig -  továbbra is elutasítva a tulajdont és a piacot, de a centralizált, 
újraelosztó államot is -  önigazgatási kísérleteikkel nem tudtak megfelelő választ adni a 
gazdasági hatékonyság követelményére. Az anarchisták elvont államellenessége, az állam 
eltörlésének lehetőségébe vetett hite nem tette számukra lehetővé az állam funkcionális 
szerepének meglátását -  egyebek mellett -  a bűnüldözés, az oktatás, a szociálpolitika 
területén. Nem érzékelték az állam és a politikai rendszer fenntartásában érdekelt csoportok 
rejtett érdekérvényesítő módszereit és szerves illeszkedésüket a gazdasági-társadalmi 
újratermelés rendszerébe. Röviden: nem érzékelték az állam mély gazdasági-társadalmi 
beágyazottságát; az államot a társadalomtól független, s ezért nem csupán visszaszorítan
dó, de könnyedén elsöpörhető szervezetnek látták! Az anarchizmus napi politikai harcokban 
elszenvedett vereségei mögött, az egész anarchisfemozgalöm bukásának hátterében tehát 
az ipari társadalom kapitalista fejlődésének trendje, a vele szemben megfogalmazódó 
államszocializmus totalitáriánus politikai gyakorlata és nem utolsósorban a modern nemzet
államok kialakulásának valósága áll. E folyamatok erősebbnek bizonyultak az anarchia 
idilljének vonzásánál. 4

A mai anarchizmus teoretikusai elismerik Friedrich Hayek és más klasszikus liberálisok 
érvelését, mely szerint „a piac természetes működése az emberi magatartások nagy mére
tekben, erőszak és hatalom alkalmazása nélkül történő koordinációjának rendkívül hatékony 
módja”35. Ugyanakkor fenntartják, hogy irracionális mindent a'piacra bízni, „ha egyszer az 
emberek tudják, miként lehet befolyásolni a piac működését annak érdekében, hogy 
nemkívánatos velejáróit elkerüljék”36. Robert Paul Wolff nyíltan vállalja a kevésbé hatékony 
gazdasági működést, ha ez az emberi autonómia növekedésével jár. „Csak a legmesszebb
menő gazdasági decentralizáció tenne lehetővé egy olyfajta önkéntes gazdasági korporá
ciót, amely összhangban lenne az anarchizmus és a jólét eszményével. A jelen körülmények 
közepette az ilyen decentralizáció természetesen gazdasági káoszt eredményezne. Ha 
azonban olcsó helyi erőforrások és fejlett kistermelői technológia birtokában volnánk, és ha 
ezen túl még hajlandók volnánk kiegyezni a pazarlás magas szintjével, akkor talán képesek 
lennénk felosztani az amerikai gazdaságot kezelhető méretű regionális és szubregionális 
egységekre. Az egységek közötti csere rossz hatásfokú és költséges volna -  nagy volna a
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készletezés, rugalmatlan a kínálat és kereslet, számottevő a veszteség stb. Ennek fejében 
viszont az embereknek nagyobb szabadságuk lenne, hogy autonóm módon cselekedjenek. 
Az effajta társadalom lehetővé tenné, hogy minden ember autonóm cselekvő legyen -  
szemben napjaink társadalmával, melyben a viszonylag kisszámú autonóm ember mintegy 
élősködik az engedelmes, hatalomféltő tömegek testén.’’37 Az anarchizmus kritikájaként is 
felfogható, hogy a történelmi tapasztalat szerint^az_emberek nagy többsége inkább válasz
totta a hatékonyságot és a jólétet -  akár a piaci elosztás és az állami beavatkozás árán is -, 
mint a morális autonómia teljességét.

Nehezen tudja feloldani az anarchizmus az antiszociális magatartás problémáját. Feltéte
lezi, hogy a társadalmi élet döntően önszabályozó (self-regulating) jellegű, és ez az önsza
bályozás állam nélküli eszközökkel is meg tudja oldani a deviancia problémáját: az indivi
dualista anarchisták kompenzációkat nyújtó védügynökségekkel, a kollektivista anarchisták 
pedig a közösségi élet konvencióival. Úgy vélik, hogy mivel az emberek önként csatlakoznak 
e közösségekhez, alávetik magukat az erkölcsi önszabályozás (moral self-regulation) meg
egyezéses rendjének. De miként várható el az emberektől, hogy alávessék magukat e 
kötöttségnek? -  teszi fel a kérdést David Miller.38 Ezen a ponton a morális önszabályozás 
elve a szabadság elvével kerül szembe -  nem történik más, mint a régi, szabadságkorlátozó 
konvenció felváltása egy újjal. A morális önszabályozás elve csak viszonylag zárt, kicsiny 
és stabil közösségekben működhet. Ebben az esetben viszont a társadalom apró közös- 
ségizolátumokra hullik szét. Talán éppen a jog i szabályozás elfogadása az ár, amelyet meg 
kell fizetnünk azért, hogy nyitott társadalomban élhessünk.39

Az állam társadalmi természetének elemzésekor nemcsak a gazdaság és az állam, hanem 
az állam és a nemzet viszonyának félreértése miatt is bírálható az anarchista elmélet. Az 
állam anarchista felfogás szerint emberek egy tetszőleges csoportja, amely egy adott 
területen önmagának követeli a legalizált erőszak monopóliumát. Ez a meghatározás két
ségkívül tartalmazza az igazság magvát. Ugyanakkor azonban kimondatlanul azt feltételezi, 
hogy az emberek egyetlen motivációja az államnak való engedelmeskedésre a szolgalelkű- 
ség, a félelem. Az anarchizmus eltekint attól, hogy a modern államok többsége nemzetállam, 
amely cselekedeteinek egy nem elhanyagolható részében a nemzet akaratát, a nemzeti 
identitást fejezi ki, mi több, a nemzeti identitás egyik oka az állam létrejöttének.40 Miközben 
tehát az anarchizmus joggal bírálja a nemzetállami keretek szűkösségét, sokszor elnyomó 
jellegét, valójában nem tud mit kezdeni a nemzeti identitás jelenségével, s nem veszi 
figyelembe azt, hogy az „emberi természetet” befolyásoló szocializációs folyamat egyik 
legfontosabb faktora a nemzeti azonosságtudat megteremtése.

Demokraták részéről gyakran éri az a vád az anarchistákat, hogy az államhatalom 
szerepének differenciálatlan megítélése miatt nem tesznek különbséget demokratikus és 
diktatórikus rendszerek között, s egyként vetik el mind a kettőt. Bakunyin;az anarchisták 
álláspontját így fogalmazta meg: JVIinden állam, még a legrepublikánusabb és a legdemok
ratikusabb is ... lényegében nem képvisel mást, mint a tömegek felülről lefelé történő 
irányítását a művelt és éppen ezért kiváltságos kisebbség segítségével, amely úgymond 
jobban érti a nép igazi érdekeit, mint maga a nép.”41 Száz évvel később a politikai filozófia 
nyelvén Wolff magyarázta el az anarchizmus dilemmáját: „Ha az autonómia és az uralom 
eleve összeegyezhetetlen, akkor csak két lehetőség marad számunkra. Vagy felcsapunk a 
filozófiai anarchizmus hívének -  és minden kormányt illegitim testületként kezelünk .... vagy 
pedig leteszünk arról, hogy a politika világában az autonómia ábrándját kergessük, s (egy 
implicit ígérettel) elfogadjuk az adott pillanatban legigazságosabbnak és leghasznosabbnak
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tűnő kormányformát. Amennyiben ez utóbbi lehetőséget választjuk, nincs többé egyetemes 
vagy a priori okunk arra, hogy a demokratikus, és nem pedig valami egyébfajta kormányzás 
mellett kötelezzük el magunkat."42 Mivel azonban egy anarchista nem adhatja fel a morális 
autonómia melletti elkötelezettségét, nem marad más választása, „mint kategorikusan 
elutasítani bármilyen, az egyik embernek a másik fölötti legitim uralmára vonatkozó igényt"43.

Mannheim szerint „az anarchistáknál egyfajta létvakságról lehet beszélni" ezzel kapcso
latában; ugyanis minden anarchistánál dominál a „tekintély" versus „a szabadság harcosa" 
„minden részkülönbséget betömő, mindent leegyszerűsítő antitézise -  egy olyan ellentét, 
amelynél a rendőrállamtól a demokratikus-republikánuson át a szocialista államszervezetig 
minden egyképpen »tekintélyen alapuló«, és csak az anarchizmus jelenik meg szabad
ságként. Ugyanez az egyszerűsítésre való hajlam kihat a történelemképre is.”44 Az anarchista 
történelemszemlélet így egy kétfokú stádiumelméletre emlékeztet, amelynek kulcsmozza
nata a társadalmi forradalom: az uralom állapotából az uralomnélküliség állapotába való 
átlépés. Ebben az anarchizmus egy bizonyos fokig hasonlít a marxizmusnak a történelmet 
osztályharcok történetének tekintő formációelméletére. „Eme világérzés számára a történel
mi történés nem más, mint minden tópia (rend) mindig megújuló leváltódása egy belőle 
felemelkedő utópia által. Csak az utópiában és a forradalomban rejlik valós élet, az intézmé
nyes létrend állandóan csak rossz maradvány, amely az utópia apályából és a forradalomból 
fennmaradt. így a történelem útja az egyik tópiától az utópián keresztül a következő utópiáig 
vezet, és így tovább.’’45

Az anarchizmus államfelfogása az alábbi következtetéseken alapszik: mivel minden állam 
a kényszerítésre épül, minden állam elvetendő, és senki sem vállalhat önfeladás nélkül 
kötelezettséget arra, hogy támogassa vagy engedelmeskedjék neki. Mivel egy állam nélküli 
társadalom kivihető alternatíva, az államot meg kell szüntetni, el kell törölni. Ebből következik, 
hogy a többségi akaraton nyugvó demokratikus állam is kényszerítő erő, állam, tehát mint 
olyan: rossz. A kényszert csak az szüntetheti meg, ha a döntéshozatal egyhangú, mert ebben 
az esetben nincs kivel szemben kényszert alkalmazni. Az ezen az elven működő döntéshozó 
szervek tehát elkerülik az államiság csapdáját. A logika következetes, de a demokratikus 
állam védelmezőinek nézőpontjából mégis kétségbe vonható. Robert A. Dahl például az 
alábbi kérdéseket tette fel: Tegyük föl, hogy a kényszer eredendően rossz -  jelentheti-e ez 
azt, hogy nincsenek olyan körülmények, amikor igazságosan alkalmazható? Ha bizonyos 
esetekben igazságosan alkalmazható, nem lehet-e létrehozni e funkciók ellátására az 
államot? Ha létrehozható az állam, kell-e mindig engedelmeskednünk neki? Ha feltételezzük, 
hogy egy jó vagy megfelelőjillamban élünk, el kell-e utasítanunk minden esetben az általa 
hozott törvényeket?4qJI>ahl szerirlf) ha végiggondoljuk az e kérdésekre adható válaszokat, 
akkor arra jutunk, hogy 1. az állam nélkül az erőszak még kevésbé kívánatos formái 
nyernének teret; 2 . az állam nélküli társadalomban az egyes szervezeteknek sokkal nagyobb 
esélyük van létrehozni egy elnyomó jellegű államot; 3. 'áz állam nélküli társadalomban a 
társadalmi ellenőrzés csak nagyon kicsi, autonóm és szoros kötelékkel összefűzött közös
ségekben tartható fenn; 4 ,Ilyen típusú zárt közösségek nagyszámú létrehozása sem nem 
lehetséges, sem nem kívánatos. Dahl következtetése tehát az, hogy még mindig jobb 
kiépíteni egy elfogadható államot, mint megpróbálni állam nélkül élni.47 Évelése tehát a 
„legkisebb rossz" elvéből indul ki, amikor a létező (és nem az eszményi) társadalmat alapul 
véve a demokrácia mellett tesz hitet.

Az 1930-as évek végére -  a spanyol forradalom bukásával és a totalitariánus államok 
stabilizálódásával -  az anarchizmus kifulladt: megszűnt tömegmozgalomként létezni, s
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eltűnt a nagy hatású társadalmi-politikai mozgalmak térképéről. Azóta búvópatakként él 
tovább, s tör fel időről időre ott, ahol megjelenik a lázadás szelleme. Ezért az 1960-as éveket 
a határozott fellendülés jellemzi.48 Megnőtt az érdeklődés a klasszikus anarchista elméletek 
iránt és az anarchista mozgalom 1968 diáklázadásain és forradalmain is nyomot hagyott.49 
Mégis tényként kell leszögeznünk, hogy mára az anarchizmus új társadalmi rendszert alkotni 
képes ideológiai mozgalomként és szervezett tömegerőként egyaránt a politikai élet perifé
riájára szorult. Ezzel és a jóléti állam eszméjének háttérbe szorulásával is magyarázható, 
hogy a hetvenes évektől megjelentek és nagy hatást gyakoroltak az állam és az egyén 
viszonyát újragondoló, klasszikus liberális elméletek. Az anarchizmus azt állította, hogy még 
a liberális állam is megszegi az egyének alapjogait, s ezáltal nem képes fenntartani a 
társadalom morális egyensúlyát. Ezzel fordult szembe Robert Nozick, amikor annak bizo
nyítására tett kísérletet, hogy létrehozható egy olyan minimális állam (minimal state), amely 
eljárásában nem sérti meg ezeket a jogokat: egyidejűleg fenntarthatja legitimitását és 
méltányolhatja az emberek jogait. Érvelésében mellőzi az utilitariánus szempontokat, s arra 
vállalkozik, hogy kimutassa: a magánügynökségekből az „ultraminimális” államon keresztül 
kifejlődő minimális (liberális) állam morálisan is elfogadható és legitimálható.50

Ugyancsak a liberális állam védelmében érvel Loren Lomasky, amikor rámutat az alapjo
gok és a spontán rend kialakulása közötti feszültségforrásokra. A spontán rend létrejötte 
ugyanis nem kerülhet ellentmondásba az alapjogokkal, s garantálni csak akkor tudja azokat, 
ha jogi intézményrendszerrel segíti elő betartásukat. Lomasky szerint amennyire abszurd 
annak feltételezése, hogy atomizált egyének egymástól függetlenül mindenki számára 
elfogadható morális jogokat alkotnak, ugyanannyira abszurd azt feltételezni, hogy az állam 
-  teljesen függetlenítve magát a társadalomtól -  hatályon kívül helyezheti ezeket a jogokat. 
A morális jogok ugyanis -  hasonlóan a nyelvhez, vagy a gazdasági struktúrához -  az 
emberek interakcióiból, közösen megélt tapasztalataikból fakadnak, s azok is tartják fenn 
őket.51

Az anarchista társadalomfilozófia -  kétségtelen támadhatósága ellenére -  érvényes 
meglátásokkal járult hozzá a demokráciaelméletek kritikájához. Érvrendszere nemcsak az 
állampolgári engedetlenségi mozgalmak elméleti kiindulópontjává vált, hanem segített 
mindazoknak, akik a létező demokrácia kereteinek kitágítását igényelték, s egyszersmind 
napjainkig folytatódó izgalmas filozófiai vitákat kavart.52

Szemben a szocialistákkal és a liberálisokkal, az anarchisták sosem váltak elnyomó 
rezsimek kiszolgálóivá vagy társutasaivá, mert mindenki másnál világosabban mutattak rá 
a hatalmi viszonyok elégtelenségére egy új társadalmi integráció megteremtésében. Az 
anarchizmus sikertelen volt abban, hogy ideáljait a gyakorlati cselekvési programok nyelvére 
fordítsa le, s így politikai hatása -  a fentebb részletezett okokból -  csekély maradt. Jelentő
sége azonban tagadhatatlan a politikai filozófiában, amennyiben rámutatott a liberalizmus 
határaira: az individualizmus és a politikai rend összeegyeztethetőségének nehézségeire.53 
Ebből a szempontból az anarchizmus elméleti értelemben egyaránt tekinthető a liberalizmus 
és az antietatista szocializmus élő lelkiismeretének.

Annak ellenére, hogy nem nyújtott beváltható alternatívát, az anarchizmusnak történelmi
leg igaza volt az állampárti, autoritariánus szocialista hagyománnyal folytatott évszázados 
kritikai vitájában. Igaza volt akkor, amikor -  még az eljövendő forradalomról szólva -  arra 
figyelmeztetett, hogy a központosított, tekintélyelvű szociáldemokrata és kommunista moz
galom politikai forradalma nem adhat életet egy új, szabad társadalomnak. S igaza volt akkor
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is, amikor a már létező szocialista berendezkedés -  a szovjet típusú bolsevik rendszerek -  
bürokratizmusát, diktatórikus voltát mindenki másnál előbb leplezte le.54

AZ ANARCHIZMUS HELYE A POLITIKAI IDEOLÓGIÁK 
KÖRÉBEN

Az anarchizmust -  akárcsak a mai alternatív politikai mozgalmakat -  igen nehéz elhelyezni 
a baloldaliság és jobboldaliság hagyományos politikai skáláján. Ennek oka éppen az 
anarchizmus sokszínűsége; ahogy a zöld-mozgalmakban egyaránt találkozhatunk az újbal
oldallal érintkező bázisdemokratikus irányzatokkal, az individuális autonómia vagy a kon
zervatív értékőrzés politikai áramlataival, úgy az anarchizmus is -  mint láttuk -  részben eltérő 
és egymással is vitában álló szellemi áramlatokat fog át. A demokrácia szemszögéből az 
anarchizmus szélsőliberális eszme, mert megkérdőjelez minden uralmat, s az egyéni sza
badság hangoztatásával különbözik a szocializmusoktól is. A liberalizmus szempontjából 
viszont szociális, mert előtérbe helyezi a szolidaritás értékeit. Bár mint kritikai gondolat 
mozgalomként általában a politikai baloldalon jelent meg, maga az elmélet bizonyos ese
tekben jobboldaliság és baloldaliság ütközőpontján áll.

írásunkban a baloldaliság és jobboldaliság fogalmait az általánosan elfogadott értékmen
tés értelemben használjuk. E szerint a baloldalt a társadalmi viszonyokba való beavatkozás 
igénye, a haladásba vetett hit jellemzi, míg a jobboldal a szerves változás, a hagyományok 
és a tekintély tiszteletéből indul ki. A baloldal mögött inkább a természetjogi-racionalista, míg 
a jobboldal mögött inkább a történeti vagy vallási alapon nyugvó társadalomfelfogás áll. A 
baloldalt a szabadság és az egyenlőség összeegyeztetésének eszméje vezérli, míg a 
jobboldal illuzórikusnak tartja ezt a kísérletet, és lemond ennek igényéről. Demokráciákban 
a baloldalt inkább az állami beavatkozás fenntartása vagy növelése, a jobboldalt pedig az 
állami beavatkozás minimalizálása jellemzi. Demokratikus rendszerekben a baloldal prog
ramja a jóléti állam, amely biztosítja a versenyben lemaradottak emberhez méltó életfeltéte
leit; a jobboldal programja pedig a szabad piac, a szabadabb verseny, elfogadva a nagyobb 
társadalmi különbségeket. Antidemokratikus rendszerekben a szélsőséges baloldal ideoló
giai elkötelezettség alapján történő diszkriminációvá, a szélsőséges jobboldal pedig faji, 
vallási, nemzeti vagy etnikai alapú diszkriminációvá torzulhat. Jobboldali diktatúrákban a 
születés, a rang, a nemzethez tartozás adhat előjogokat, míg a baloldali diktatúrákban ezeket 
az előjogokat a kommunista párthoz tartozás vagy a hozzá való feltétlen hűség biztosíthatja.

Két fontos komponensére szűkítve az anarchista elméletet, szembetűnő, hogy a balol
daliság—jobboldaliság elkülönülése a kollektivista, illetve individualista értékek mentén tagol
ható.

A kollektivista (kommunista) anarchisták feltételezik, hogy a természetes emberi szolida
ritás meghatározó volta miatt az egyének önmaguktól is a termelés kollektív szervezésének 
útját választják, tehát a kommunista berendezkedés nem szorul erőszakra, uralmi jellegű 
külső megerősítésre. Az individualista (libertariánus) anarchisták ezzel szemben abból 
indulnak ki, hogy az embereknek természetes hajlamuk van a kereskedésre, javaik szabad 
cseréjére, s a kommunista termelési és elosztási rendszer korlátozza ezeket a hajlamokat, 
következésképpen csakis erőszakkal és kényszerrel tartható fenn.

Mindkét irányzatnál megfigyelhető bizonyos eltávolodás az anarchizmus eredeti tanításá-
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tói. A kollektivisták elfogadták a politikát, de továbbra is megtagadták a tulajdont, míg az 
individualisták elfogadták a tulajdont, de elutasították a politikát. A politika elfogadása a 
kollektivista anarchistáknál abban áll, hogy az államellenesség fenntartása mellett felhasz- 
nálandónak ítélték a közvetlen demokrácia eszközrendszerét. Míg az anarchizmus elveti a 
politikát mint az uralom reprezentációs rendszerét, addig a közvetlen demokrácia csupán a 
politika modern intézményrendszerét (állam, pártok, képviseleti parlament) teszi zárójelbe. 
Hívei szerint a liberális demokrácia lényegében pártdemokrácia, mert nem az egyéneket, 
hanem a pártokat és a pártok mögött álló érdekközösségeket képviseli. Korlátái az egyénnél 
kezdődnek, mert az individuumot sohasem lehet reprezentálni, s így nem vehet mindenki 
részt a döntéshozatalban. A közvetlen demokrácia azt igényli, hogy a direkt participáció 
révén saját identitását mindenki egyénenként és a közösség részeként egyaránt definiálhas
sa.

Anarchista szempontból a közvetlen demokrácia problémája abban áll, hogy nem küszö
böli ki az uralom jelenségét. A képviselet eltűnése nem jelenti a kényszer eliminálását. Az 
önigazgatás is igazgatás, amelyben jelen vannak a politika, a döntés, a végrehajtás, a 
parancs motívumai, jelen van a kisebbség és többség feszültsége. Az önigazgatás is lehet 
retrográd vagy konzervatív, mint ahogyan nem zárja ki a helyi elitek kialakulását sem. Mégis, 
politikailag ez volt az a forma, amely egy már demokratikus társadalom közegében az 
anarchizmus elveihez viszonylag legközelebb álló módon egészítheti és szélesítheti ki a 
működő pluralista demokráciát.

A közvetlen részvétel problémája tehát többrétű:
-  a közvetlen demokrácia elfogadása gyakorlati, politikai előrelépést, de elvi kompro
misszumot jelent az anarchizmushoz képest;
-  a közvetlen demokrácia nem helyettesítheti a képviseleti rendszert, anélkül társadalmi 
méretekben nem is tud működni;
-  politikai demokrácia nélkül társadalmasítás, gazdasági demokrácia elvileg sem lehet
séges, a gyakorlatban pedig bebizonyosodott, hogy a demokrácia mint politikai rende
zőelv csak elszigetelten vagy részlegesen vihető át a gazdaság szférájába, amelyet 
történetileg szinte mindig a piac és a központi tervezés különböző kombinációi határoztak 
meg.
A létező politikai intézményrendszer elutasítása, de a politizálás termelési egységekhez 

(elsősorban a gyárakhoz) kötődő formáinak elfogadása jellemezte a szindikalizmust és az 
anarchoszindikalizmust (vagy más néven: forradalmi szindikalizmust). A merényletszervező 
anarchizmus bukása után a XIX. század végén Fernand Pelloutier arra szólította fel az 
anarchistákat, hogy lépjenek be a szakszervezetekbe, s a szindikalizmus a századfordulóra 
Franciaországban és általában a latin országokban vezető munkásmozgalmi irányzattá 
nőtte ki magát. Elmélete szerint a harc legfontosabb eszköze, s egyben beteljesítője az 
általános tömegsztrájk. Ez a sztrájk nem reformokért, munkáért és kenyérért, gazdasági vagy 
politikai engedményekért folyik, hanem ez már maga a forradalom, a leghatékonyabb módja 
a rendszer szétzúzásának és a forradalmi potenciált elsősorban hordozó munkásság 
felszabadításának.55

Az anarchoszindikalizmus elsősorban erőteljesebb állarntagadása és forradalmi gyakor
lata miatt különíthető el a szindikalizmustól, amely a kapitalizmus viszonyai között is inkább 
lehetségesnek tartotta a munkásság helyzetének fokozatos javítását. Az anarchizmustól a 
szindikalizmussal együtt abban különbözött, hogy osztálykategóriákban fogalmazott, s az 
emberiség általános céljai helyett a munkásság céljainak megvalósítására törekedett. Jel
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lemzője volt továbbá, hogy egy bizonyos szervezeti formát {szakszervezet) és egy bizonyos 
forradalmi módszert {általános sztrájk) kitüntetettként kezelt. Megjelent az anarchizmustól 
idegen elmélet- és értelmiségellenesség (amely ösztönös válasz volt a jórészt értelmiségi
ekből álló „politikus osztály” kialakulására), és az ouvrier-ista osztályöntudat, amelyben az 
akarat, a tett, az egység, vagyis maga a gyakorlat győzedelmeskedett az itt tisztán pejoratív 
értelmű ideológia felett. A szakszervezet ebben mint azt „akarat iskolája” jelent meg, amelyet 
a munkáserők közvetlen akciója tesz hatékonnyá. „Az anarchoszindikalisták azt hirdették, 
hogy a győzelem után a társadalom életének igazgatását a munkásság gazdasági szerve
zetei, a gazdasági élet alapsejtjei vehetik át. A központi államszervezet helyét a forradalom 
másnapján a szakszervezetek kooperációja foglalja el.”56

Érdemes nyomon követni az egyik alapkategória, a direkt akció jelentésváltozásait. Az 
anarchizmus különböző elméleteiben egyaránt jelentett spontán forradalmiságot (ahol a 
tömegek szándéka és cselekvése közé nem iktatódnak politikai vezetők); gondosan elter
vezett merényleteket, erőszakos, konspirativ akciókat és az erkölcsi tett propagandáját, azaz 
morális felvilágosítást, önismeretre nevelést. Az anarchoszindikalizmus politikai szótárában 
viszont a direkt akció alatt az általános tömegsztrájkot mint a parlamenti politizálás alterna
tíváját értették. A terrorista-anarchista francia Ravachol 1886-ban még gyújtóbombát dobott 
le a francia parlament karzatáról; húsz évvel később az anarchoszindikalista befolyás alá 
került CGT határozatában a direkt akció már egészen mást jelentett: a társadalmi forradalom 
általános sztrájk révén történő megvalósítását.

Az anarchizmus másik ága a különösen az észak-amerikai kontinensen erős individuális 
(libertariánus) anarchizmus, amelynek alfája és ómegája az egyéni szabadság. Az individu
alista anarchistákra nagy hatást tett Max Stirner egoista elmélete, amelynek továbbfejleszté
sére az individualizmust sohasem pejoratív jelzőként értelmező amerikai kultúra ideális 
terepnek bizonyult. Josiah Warren szerint az egyéni szuverenitásra (self-sovereignity) épülő 
társadalomnak a következő elveket kellene követnie:

-  a munka megfelelő, elfogadott és igazságos díjazása;
-  a személyek és a tulajdon biztonsága;
-  minden egyes ember lehető legnagyobb szabadsága;
-  a gazdaságos termelés és a javak gazdaságos felhasználása;
-  a természetes javak (például föld) mindenki számára korlátlan birtokolhatósága;
-  harc helyett kooperáció az egyének között;
-  a viszály, a háború, a bizalmatlanság, az elutasítás szokásaival való szakítás; a béke, a
rend és a társadalmi együttérzés szellemének megteremtése.57
Habár Warren kísérletet tett a konvencionális pénz munkaegységekkel történő helyettesí

tésére, későbbi követői erről letettek, és a liberális szellemű amerikai közegben megpróbál
ták az anarchizmust a tulajon elfogadásának alapjára helyezni. Benjamin Tucker például azt 
vallotta, hogy az igazi anarchizmus nem más, mint következetes manchesterizmus.58 Ennek 
a kijelentésnek a századfordulón paradox módon antikapitalista éle volt: tiltakozás a szabad 
versenyt és a szabad kereskedelmet megfojtó, újonnan létrejött monopóliumok ellen, és a 
liberalizmus által megteremtett új renddel szemben visszafordulás -  az amerikai populisták
hoz hasonlóan -  a jeffersoni ideálokhoz.

Warren, Heywood, Greene, Ingalls, Andrews, Spooner, Tucker, Thoreau, DeCleyre és a 
többiek meg voltak arról győződve, hogy az egyén privátszférájába való beavatkozást jelenti 
az adókivetéstől a kötelező védőoltáson át a többségi döntéshozatalig minden állami akció,
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sőt az állam létezése mint olyan. Feltételezték ugyanakkor, hogy mindenki ismeri és elfogadja 
a szabad társadalom fundamentális axiómáját: az egyén és a tulajdon sérthetetlenségét.59

Az individuális anarchisták a kollektivistákhoz képest másként -  praktikusabban -  képzel
ték el a társadalmi forradalmat, az állam által ellenőrzött kapitalista társadalomból az állam 
nélküli társadalomba vezető utat. Egyrészt megpróbálták a libertariánus jelölteket támogatni, 
amely persze anarchista szempontból következetlen álláspont volt, hiszen ezzel látszólag 
elismerték a választás, a többségi szavazás legitimitását. Másik, híressé vált módszerük volt 
az adófizetés megtagadása, a passzív rezisztencia, az állampolgári engedetlenség szítása 
az állammal szemben. Végül anyagilag támogattak olyan alternatív, államon kívüli intézmé
nyeket, amelyeket alkalmasnak ítéltek arra, hogy az állami intervenciótól mentesen és az 
állami intézményeknél hatékonyabban működjenek (kölcsönbankok, postaszolgálatok, ön
kéntes választott bíróságok stb.).80

Amíg azonban a libertariánus elméletnek aXIX. században antikapitalista felhangjai voltak, 
a XX. század második felére ezek eltűntek, és a libertariánusok -  egyre inkább elfogadva a 
klasszikus liberalizmus tanításait -  anarchokapitalisták lettek. Ebben szerepet játszott a 
kapitalizmus megújulási képessége, a hetvenes évektől bekövetkező információs-techno
lógiai forradalom, valamint a jóléti állam elméletének visszaszorulása. Ennek elméleti refle
xióiként egyre nagyobb visszhangra találtak a klasszikus liberalizmus különféle régi és új 
képviselői (Adam Smith, Karl Menger, Ludwig von Mises, Milton Friedman, David Friedman, 
Friedrich A, Hayek, Robert Nozick, James Buchanan, Loren Lomasky stb.).

Az államszocialista rendszerek elnyomó természetének ismeretében elfogadottá vált 
Hayek azon nézete, mely szerint egy erősen korlátozott állam mellett lehetséges a jogok 
egyenlősége és az egyéni szabadság, míg a materiális egyenlőség igényének megvalósítási 
kísérlete okvetlenül az állam túlhatalmába torkoll.61 Mint láttuk, Nozick is úgy érvel, hogy az 
anarchikus társadalmi rendből spontán módon kifejlődhet a minimális állam. Az „anarcho- 
kapitalista" Murray Rothbard úgy definiálja a „kizsákmányolás” és a „kényszer” fogalmát, 
amelyből világosan kitetszik, hogy ezek nem a piaci működés, hanem csakis a politikai 
beavatkozás eredményeképp jönnek létre. Az emberi természet elméletének különösebb 
kidolgozása nélkül is feltételezi, hogy az emberek többsége a természetjogok keretei között 
célracionális, önérdekű magatartást tanúsít.62

A mai amerikai „anarchokapitalista” libertarianizmus tehát szorosan összekapcsolódott a 
klasszikus liberalizmus reneszánszával, s így az anarchista elméletek jobboldali pólusán 
helyezkedik el. Kissé élesebben úgy is fogalmazhatunk, hogy míg az anarchista tradíció ^  
baloldali, kollektivista-kommunista irányzata felolvadt az újbaloldal apályát követő alternatív m >  
mozgalmakban, addig a jobboldali, tulajdonpárti individualista anarchizmus értékeit a felerő
södő klasszikus liberális ideológia szívta feljAz anarchista hagyomány e kettéválása és e 
két irányzat egymástól való eltávolodása azonban csak elvont ideológiai síkon okoz felold
hatatlan ellentmondást. A mozgalom szintjén, az állami túlhatalommal szembeni fellépés
ben, a környezetet és az alternatív életformákat védő szabadságkiterjesztő célú tüntetéseken 
azonban gyakran együtt lépnek fel, fognak össze az anarchizmus mai képviselői.

Összefoglalva tehát a kollektivista-kommunista és az individualista-libertariánus anarchiz
mus különbségeit, ki kell emelnünk, hogy míg a kollektivista hagyomány a társadalmi 
szolidaritásra, a tulajdonnélküliségre, a kölcsönös segítségre, a közvetlen részvételre és a 
szükségletek szerinti redisztribúcióra (pozitív szabadság) helyezi a hangsúlyt, addig az 
individualista tradíció az egyéni szuverenitást és szabadságot, a magántulajdont és szabad 
kereskedelmet, valamint mindenfajta kényszer teljes hiányát (negatív szabadság) emeli ki.
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Összeköti őket az uralomellenesség, a változtatás igénye, a vágy egy állam nélküli, szabad 
társadalom iránt.

Az anarchizmus e két ágának elkülönítése megkönnyíti az anarchizmus elhelyezését a 
különböző ideológiai alapon létrejött berendezkedések között. Természetesen az anarchiz
mus mint rendszer sehol sem jött létre, ezért vállalnunk kell, hogy alábbi modellünkben az 
anarchizmus és a liberális szocializmus ideáltípusait megvalósult rendszerek reáltípusaival 
együtt tüntessük fel.

ÁLLAMELLENESSÉG
t

BALOLDAL

kollektivista individualista

Ábránk koordináta-rendszerében az egyik tengelyt az államiság-államellenség ellentét
párja képezi, míg a másikat a baloldal-jobboldal hagyományos pólusai. Ezzel természetesen 
feltételezzük azt, hogy a baloldali és jobboldali értéktartományok nem szűkíthetők le az 
államiság-államellenesség tartalmaira. A mai nyugati demokráciákban ugyanis a társadalmi 
konszenzus magas foka révén a politikai irányzatok eltérő történeti-ideológiai gyökerei 
gyakran elmosódnak, háttérbe szorulnak, s a baloldalt pusztán a gazdaságba való fokozot
tabb állami beavatkozással, a jobboldalt pedig'á piaci mechanizmusokba való állami be nem 
avatkozással azonosítják. Modellünkben azonban nagyrészt nem demokratikus rend
szereket és ideológiákat vizsgálunk, amelyekben a baloldaliság és jobboldaliság sokszor 
egészen más tartalmakat is hordoz. (Ilyen például a fejlődéshez való ideologikus viszony, 
vagy a nemzethez, a valláshoz, az egyházakhoz és a történelmi tradíciókhoz való viszony.)

Az ábra centrumában a liberális demokrácia változatos formái állnak, amelyeket a jóléti 
állam különböző mérvű elfogadása és a piaci elosztás által dominált vegyes gazdaság
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jellemez. A politikai döntéshozatal többségi elvű, azaz demokratikus, de különböző mérték
ben elismerik a kisebbségben maradtak jogait is. A politikai életet makroszinten a képviseleti 
elv határozza meg, amelyet a közvetlen demokrácia és a helyi önkormányzat legkülönbö
zőbb formái egészítenek ki. Egy ilyen rendszerben a kormányzás filozófiája lehet szociálde
mokrata, liberális vagy konzervatív, mindez azonban nem jelent lényegi eltérést a politika és 
a gazdaság alapvető viszonyaiban. A liberális demokrácia az egyéni szabadság, a helyi 
közösségi jogok és az ellenőrzött állami beavatkozás egyensúlyának történetileg kialakult 
optimuma. Olyan kormányzási rendszer, amely három alapkövetelményt elégít ki: „tisztes
séges és mindenre kiterjedő versengést szabályos időközönként, erőszak kizárásával, 
minden valamirevaló kormánypozícióért egyének és szervezett csoportok (elsősorban 
politikai pártok) között; magas fokú politikai részvételt a vezetők és intézmények kiválasztá
sában rendszeres és törvényes választások útján, amelyből egyetlen (felnőtt) társadalmi 
csoport sincs kizárva; valamint a polgári és politikai szabadságjogok -  szólásszabadság -  
oly fokú szintjét, amely biztosítja a politikai verseny és részvétel integritását.”63

E centrumon kívül elhelyezkedő rendszerek és elképzelések valamilyen módon mind 
szemben állnak a liberális demokráciával. Az etatizmus-antietatizmus tengely két végpontját 
a totalitarianizmus és az anarchizmus képezi. Az anarchizmus demokráciakritikáját már 
ismertettük: lényege, hogy nem csupán minimalizálni kell az állam és a többségi döntésho
zatal szerepét, hanem az államot el kell törölni, mert korlátozza az egyén morális autonómi
áját és a közösségi szolidaritást. Az ellenkező pólust, a totalitariánus rezsimeket ezzel 
szemben az erősen központosított, monisztikus hatalmi struktúra jellemzi, amelyben az 
uralkodó csoport nem tartozik felelősséggel semmiféle választott testületnek, hatalmából 
intézményesített, békés eszközökkel kimozdítani nem lehet. A társadalmi életet a kizáróla
gos, részletekbe menő (totális) ideológia hatja át, s a lakosság mozgósítását ideokratikus 
monopolisztikus intézmények látják el, ide értve az egyetlen mozgósító tömegpártot, ame
lyek így együtt gyakorlatilag elfojtanak minden autonóm társadalmi és politikai kezdeménye
zést.64 A társadalmat felülről átpolitizálják, ami által megszűnik a politika mint egyének és 
csoportok szabad érdekartikuláló és akaratérvényesítő tevékenysége. Az állam és a mono
polhelyzetű párt teljesen összeolvad (állampárt), s közigazgatási funkciói alárendelődnek 
az elit politikai és ideológiai céljainak. A pártállam megszünteti vagy kontrollálja a privát szféra 
területeit, a mindennapi kommunikációt, gyarmatosítja a civil társadalmat, s a rezsim „legiti
mációját” az állampolgároktól megkövetelt teljes ideológiai azonosulás, illetve az ellensze
gülőkkel szemben alkalmazott terror biztosítja.65

Friedrich és Brzezinski hat egymással összefüggő tulajdonsággal határozta meg a 
totalitariánus rendszereket: hivatalos ideológia, egypártrendszer és vezérközpontú diktatú
ra, terrorista államrendőrség, kommunikációs monopólium, fegyvermonopólium és közpon
tilag irányított gazdaság.66 Ezen intézmények funkciója az, hogy széttörve az összetartás 
szálait, atomizált, engedelmeskedő egyének tömegévé züllessze a társadalmat. A baloldali 
(kommunista) totalitarianizmus megszünteti a magánvállalkozást, és a piaci viszonyokat a 
centralizált tervgazdasággal váltja fel; míg a jobboldali (fasiszta) totalitarianizmus névlege
sen fenntartja a magánvállalkozást, de a piac működését teljesen alárendeli a pártállami 
bürokrácia igényeinek. Mind a kommunista, mind a fellazuló autoritariánus-paternalista 
szocialista rendszereket a többé-kevésbé dogmaként tisztelt marxista-leninista ideológia 
uralja. Ez az ideológia annyiban hasonlít az anarchizmusra, hogy opponálja a kapitalista 
gazdaságot, és végcéljaként hasonlóképpen állam nélküli társadalmat kíván megvalósítani 
az egyenlőség és szabadság elvei alapján. (E vonzó céljai miatt nem kevés értelmiségit
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hódított meg, akik önmagukat -  messianisztikus küldetéstudatuknál fogva -  a társadalom 
élcsapatának tekintették.) Megegyeznek továbbá jövőorientációjukban, internacionalizmu
sukban, a társadalmi forradalom igenlésében, valamint abban, hogy a világot nem csupán 
értelmezni, de megváltoztatni kell. Történelemszemléletükben hasonló a bekövetkező minő
ségi változás -  mint hangsúlyozottan evilági megváltás -  feltételezése is. A különbségeket 
vázlatosan az alábbi szembeállítások jellemzik:

történelmi materializmus 
osztálykategóriák
a történelem osztályharcok története 

a politikai eszközök elfogadása 

anyagelvűség
az egyenlőség megteremtése fontosabb, 
még a szabadság átmeneti korlátozása árán 
is
a gazdasági fejlődés

a tőkés tulajdonviszonyok megszüntetése a 
közvetlen cél, az államiság kiküszöbölése 
távolabbra tolódik
a forradalmat egy élcsapat (párt) vezeti: elit 
és tömeg kettősségének elfogadása

a célok és eszközök inkongruenciája 
a forradalom utáni átmeneti időszak elfoga
dása

A marxisták azzal vádolták az anarchistákat, hogy nem tesznek különbséget különböző 
termelési módok között, s úgy látták, hogy az anarchizmus mint a radikális kispolgárság 
ideológiája, politikai hatásában a burzsoázia egészének tesz szolgálatot.68 Az anarchisták 
viszont úgy tekintettek a marxizmusra, mint az új, professzionális értelmiség ideológiájára, 
amelynek célja, hogy elősegítse egy új uralkodó osztály kialakulását.69 Velük szemben úgy 
vélték, hogy az anarchista forradalomnak olyan tömegforradalomnak kell lennie, amely 
átmetszi a hagyományos osztályhatárokat.

Az államszocialista autoritarianizmussal és totalitarianizmussal szemben jött létre a libe
rális szocializmus ideológiája, amely egyúttal alternatívát kívánt nyújtani az elszigetelődő 
anarchizmussal szemben is. Olyan korban jött létre a századfordulón, amikor a szocializmus 
előretörése és a liberalizmus hanyatlása megállíthatatlannak látszott, ám jelentkeztek már a 
szocializmus diktatórikussá fajulásának első jelei is. A liberális szocializmus sokszor egy
mással is vitatkozó teoretikusai (Dühring, Shaw, Carey, Oppenheimer, Loria, Wallace és 
Henry George, valamint Magyarországon Jászi Oszkár és -  időskori írásaiban -  Bibó István) 
azonban úgy látták, hogy a liberalizmus nemcsak egy múló pillanat az emberiség történel
mében, hanem vannak maradandó, egyetemes értékei is. A monopolkapitalizmussal szem
ben megpróbálták átmenteni a liberalizmus egyes eredeti értékeit, s megkísérelték össze
egyeztetni azokat a szocializmussal. Úgy látták, hogy az angol (fabiánus) szocializmus

anarchizmus 
egyének és csoportok 
a történelem eddigi menete puszta uralom
váltások története
a politikai eszközök lenézése (egyes eszkö
zök elfogadása) 
idealizmus
szabadság és egyenlőség csak együtt te
remthető meg

a termelőerők és a termelési viszonyok dia
lektikája a történelem mozgatórugója 
az államiság megszüntetése az elsődleges, 
a tulajdon eltörlése ebből következik

az élcsapat (párt) tagadása: a forradalom 
spontán tömegmozgalom, amely nem szo
rul vezetőkre
a célok és eszközök megfelelésének igénye 
az átmeneti időszak tagadása67
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működőképes alternatíváját nyújthatja a gazdasági monopóliumokat létrehozó nyugati 
liberalizmusnak és a politikai monopóliumokat teremtő keleti szocializmusnak. A liberális 
szocializmus elveti a forradalom eszméit, inkább egy szellemi-erkölcsi átalakulásban, „a 
minőség forradalmában", egy új reformációban bízik. „Míg a kontinentális szocializmus a 
kenyérkérdést és a hatalmi kérdést tolja előtérbe, addig az angol szocializmus a jogi s az 
erkölcsi problémát tekinti a szocializmus igazi alapvetésének”70, s ez a fajta „harmadik út” 
jelenthet kiutat a liberalizmus elmélyülő és az etatista szocializmus kezdődő válságából.

A liberális szocializmus és az anarchizmus gondolatrendszerében számos azonosságot 
fedezhetünk fel, ami nem meglepő, mert az első elmélet gyökerei is egészen Proudhonig 
vezethetők vissza. Fontos kiemelni a szabadság és egyenlőség egyidejű hangsúlyozását, 
ami Bibó Istvánnál úgy fogalmazódik meg, hogy a nyugati szabadságtechnikák szocialista 
adaptációja nem ellentétes a kizsákmányolásmentes társadalomra való törekvéssel.71 Mind
két elmélet elveti a diktatúra gondolatát, megkérdőjelezi a gazdasági determinációt, és a 
szolidaritás eszméjére hivatkozva antimilitarizmust hirdet. Megegyeznek a műveltség, a 
kulturális nevelés fontosságának és az erkölcsi megújulás szükségességének elismerésé
ben is. Jövőképük szintén hasonló, feltételezésük szerint az emberiség útja a decentralizá
ción keresztül a harmónia állapota felé vezet. Ahogy Jászi Oszkár fogalmaz: „Nem egy 
mindenható közösségi hatalom, hanem szabad egyének szabad kooperációja a legfelsőbb 
politikai célkitűzés.”72 Jászi szerint a liberális szocializmus „nemcsak kacérkodik a demok
ráciával, de azt végső konzekvenciáig: minden életképes csoport önrendelkezési és önkor
mányzati jogáig kiépíteni és megvalósítani akarja. Decentralizáció, önkormányzat és szövet
kezés: ez az új szocializmus politikai programjának az alapja.’’73 A liberális szocializmus 
teoretikusai megegyeznek abban, hogy „az igazi szellemiség tényleg anarchista” (Jászi), s 
„a feladat nem egyszerű uralomváltás, hanem az uralom jelenségének a megszüntetése”74. 
Az ide vezető út Bibónál is a szabadságjogok tág rendszerére épülő önkormányzati körök 
kialakítása, a hatalmak teljes elválasztása, az uralmi funkciók kiegyensúlyozása és szolgá
lattá való átalakítása. Bibó 1971-ben írt politikai testamentumában felhívja a figyelmet arra, 
hogy egy magas technikai szinten álló, uralom nélküli, an-archikus társadalom megszerve
zése egyszersmind a keresztény erőszaknélküliség erkölcsi maximájának egyetlen, politi
kailag hatékony megvalósítása. Mivel „merőben morális szentenciáknak a hirdetésével 
nyilvánvalóan nem fogunk egy államszervezetet moralizálni tudni" -  írja Bibó75, mintha csak 
közvetlenül az anarchistákkal vitatkozna -, a szervezeti biztosíték an-archia eléréséhez az 
uralom szétdarabolása, az egyes uralmi formák kölcsönös ellenőrzése és az önkormányzati 
rendszer kiépítése lehet.76

Az anarchizmus és a liberális szocializmus eltérései az alábbiak:

liberális szocializmus
az uralmi helyzetek teljes elválasztása és 
kölcsönös kiegyenlítése 
a társadalom ellenőrzi az államot a demok
ratikus jogrend alapján 
a tulajdon és a politika elismerése 
„új reformáció” szükségessége 
az új társadalomban a szellemi munka el
sődlegessége valósul meg

anarchizmus
az uralmi helyzetek kiküszöbölése

államiság és demokrácia egyaránt uralmi 
formák, ezért megszüntetendők 
a tulajdon és/vagy politika tagadása 
társadalmi forradalom szükségessége 
az új társadalomban szellemiség és gyakor
lat organikus egysége jön létre

467



a demokrácia önkormányzatiságot és sza- a demokrácia a többség és a képviselet 
bad szövetkezést jelent, ezért összeegyez- elvére támaszkodik, ezért összeegyeztethe- 
tethető az erkölcsi autonómiával tetlen az erkölcsi autonómiával
(Jászi) (Wolff)

Ugyancsak itt, a liberális szocializmus modellje mellett említendők a különféle alternatív 
szocialisztikus ideológiák és törekvések. Ezek mai változatairól az új társadalmi mozgalmak 
kapcsán még szólunk, de itt kell említést tennünk az újbaloldal és az anarchizmus kapcso
latáról. E viszonyt nehéz egyértelmű kategóriákkal meghatároznunk, mert az újbaloldal maga 
sem egyetlen irányzat, hanem áramlatok sokaságának gyűjtőfogalma. Az újbaloldalon belül 
az anarchizmus mellett jelentkezett a trockizmus, a marxizmus, a szituacionizmus, a sparta- 
kizmus, a blanquizmus, a krisztianizmus, a zen buddhizmus, a neofreudizmus, a psziche- 
delizmus, a szindikalizmus és a többi felsorolhatatlan árnyalat. Társadalmi bázisát a közép- 
osztály egy része, a lecsúszott, marginalizálódó rétegek, a diákok, az értelmiségiek, valamint 
olyan csoportok alkották, amelyek hirtelen kerültek át egyik osztályból a másikba, így 
átmeneti helyzetben voltak. Közös élményük, hogy a fejlett ipari társadalom „a manipulált 
egyént oly mértékig önmagába integrálja” , hogy maga is igenli elidegenedését -  az újbalol
daliak ez ellen tiltakoznak. Az elidegenedés az a kulcsszó, amelyben megtalálják a fogyasz
tói társadalom kritikáját; amelynek lényegét a fiatal Marx elidegenedéselmélete nyomán 
Herbert Marcuse fogalmazta meg: „A valóság az elidegenülésnek egy előrehaladottabb 
fokát alakítja ki. Az elidegenülés teljesen objektívvá vált; az elidegenült szubjektumot elnyeli 
a maga elidegenült létezése. Egyetlen dimenzió létezik csak, s az van jelen mindenütt és 
minden formában.”77

Az újbaloldal elsősorban létrejöttének megváltozott társadalmi környezete miatt volt új. A 
második világháborútól a hatvanas évek végéig tartó időszak a jóléti állam aranykora volt, 
több nyugati országban a „gazdasági csoda” évtizedei. Többé nem volt lehetséges forra
dalmi mozgalmat szervezni a munkásosztály elszegényedésére hivatkozva, hiszen a való
ságban éppen ellenkező folyamat zajlott le. A gazdasági konjunktúrával együtt járó életszín
vonal-emelkedés elterjesztette a polgári életformát: a munkásság régi közösségei felbom
lottak, s a munkásosztályt egyre kevésbé lehetett potenciális forradalmi erőnek tekinteni. Ez 
is hozzájárult ahhoz, hogy megváltozott a kritikai mozgalmak bázisa, de megváltoztak 
követelései is. A materiális kérdések helyét egyre inkább a kulturális vagy pszichológiai 
kérdések foglalták el -  úgymint az életstílus, az életminőség, a személyközi kapcsolatok, az 
emberek mentális vagy emocionális állapota -, s a társadalomkritika iránya a termelés 
szférájáról a mindennapi élet más területeire (fogyasztás, szabadidő stb.) tevődött át. Az 
újbaloldal forradalmi célja az volt, hogy megtalálja azt a harmadik utat, amely egyaránt 
elkerüli az ipari kapitalizmus és a bürokratikus szocializmus tévútjait. Ilyen szempontból a 
posztindusztriális átmenet előhírnöke volt, bár forradalmi eszméiben sokszor még az állam
szocializmust is balról támadó, szélsőséges, diktatórikus jellegű mozgalmakkal szimpatizált. 
Az anarchista csoportok az eszmék és mozgalmak e kavalkádjában mindvégig jelen voltak 
ugyan, de fokozatosan elveszítették saját, mindenki mástól különböző identitásukat, s végül 
a modern kapitalista társadalom egyik kultúrkritikai áramlatává szelídültek. Gyakorlati céljaik 
között már egyre kevésbé szerepelt a kapitalizmus megdöntése és az állam eltörlése -  
megelégedtek azzal, hogy a társadalmi élet tereinek kitágítását követeljék, amelyekben az 
alternatív életstílusok és életformamodellek kifejlődhetnek.78

A liberális (laissez faire) kapitalizmus az anarchizmustól politikailag jobbra helyezkedik el.
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A liberalizmus a modernitás ideológiája,79 amelynek filozófiai gyökerei egészen a reneszán
szig nyúlnak vissza, s elveit olyan gondolkodók fejtették ki, mint Locke, Voltaire, Hume, 
Constant, Paine, Acton, Adam Smith, John Suart Mill vagy Herbert Spencer. Alapelvei az 
egyéni szabadság, a magántulajdon és a piacgazdaság. Az egyéni szabadság jogokon 
alapul, amelyek egy része természetjogi eredetű, tehát a társadalomtól független, a másik 
része pedig -  a polgár jogai -  az emberek szabad megegyezéséből, a társadalmi szerző
désből fakad. Egy részük elidegeníthetetlen (mint az élethez, a szabadsághoz való jogok), 
másik részük pedig átruházható (mint a tulajdonjogok). A szabadságjogok addig terjednek, 
míg nem sértik mások ugyanazon elidegeníthetetlen jogait. Az egyéneknek megvan az 
ellenálláshoz való joguk az állam által alkotott „igazságtalan” joggal szemben, de a rezisz
tencia nem válhat államellenes forradalommá, a szerződésen alapuló, tehát legitim állam 
szuverén hatalmával szemben, mert a szerződés felbontható. A liberális elméletben a jogok 
megerősítésre szoruló morális igények, s ennek garanciáját az államnak vállalnia kell. Az 
állam mindazonáltal veszélyes lehet a szabadságra, ezért a politikában, de még inkább a 
gazdaságban a lehető legminimálisabb térre kell visszaszorítani.

A liberalizmus megegyezik az anarchizmussal abban, hogy a társadalmat önszabályozó 
rendszernek tekinti, amelyet azonban nem egy evilági megváltást ígérő eszményített ember
képből vezet le, hanem az eszményített piac láthatatlanul szabályozó társadalmi termé
szetéből. A liberalizmus szerint senki nem rendelkezik a társadalomban az abszolút tudás 
privilégiumával; atársadalom azáltal működik, hogy minden benne élő embernek személyes 
tudása van, amelyet saját hatókörén belül a legmegfelelőbben hasznosíthat. A spontán, 
önszabályozó rend szabályai és eljárásai nem egyik napról a másikra alakulnak ki, hanem 
a „próba és hiba" folyamatában fokozatosan tökéletesednek a gazdaság és a politika piacán. 
A liberalizmus szerint az állami redisztribúció nemcsak nem hatékony, hanem igazságtalan 
is, mert egyaránt megsérti a szerződési szabadságot és a szerződéstől való tartózkodás 
szabadságát. A liberalizmus szabadságfogalma negatív szabadságfelfogást jelent, amelyet 
a jogállamiság, a „jog uralma” biztosít. Ugyanakkor nemcsak az államiságot, de a jogkiter
jesztést is korlátok között kívánja tartani, mert minden jogkiterjesztés megnöveli a társada
lomban lévő erőszakmennyiséget azáltal, hogy a jogokat legitim módon szankcionálja. Talán 
ez magyarázza a liberálisok tartózkodását a demokratikus állammal szemben. Ideáljuk nem 
a demokrácia (amely a legitimált többségi intervenció veszélyét rejti magában), hanem az 
alkotmányosság.

A liberalizmus eredetileg -  az anarchizmushoz hasonlóan -  nem osztálytársadalomban 
gondolkodott, hanem viszonylag homogén társadalomban, amelynek alapvető aktora az 
önálló gazdaságot űző személy, az individuum. A liberalizmus szintén társadalomelvű, s 
nem államelvű ideológia. A klasszikus elmélet „hallgatólagos elképzelése az volt, hogy a 
tiszta piacon a jövedelmek kiegyenlítődnek, s nem felhalmozódnak", s ez okozza a társa
dalmi homogenitást.80

A liberalizmussal szemben megfogalmazott anarchista kritika egyfelől arra irányul, hogy 
a liberalizmus meghazudtolta önmagát, s a piaci egyenlőtlenségek kialakulásával megsér
tette az „egyenlő szabadság” eszméjét. Ez a kritika közel áll a liberális eszme eredeti 
célkitűzéseihez, de leleplezi utópikus mivoltát, amikor kimutatja, hogy ezek az ideálok ezen 
az úton nem valósíthatók meg. Az anarchista kritika másik iránya már a liberalizmus 
kiindulópontjának helyességét is megkérdőjelezi, amikor az individulális versennyel szem
beállítja a társadalmi szolidaritás princípiumát.81 Mindazonáltal -  mint korábban elemeztük
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-  napjainkra a libertariánus „anarchokapitalizmus” igen közel került az újjáéledő klasszikus 
liberalizmus elveihez.82

Az anarchizmus természetesen mind államellenességében, mind a gazdasági kizsákmá
nyolással szemben elfoglalt álláspontjával élesen szembeszáll a jobboldali autoritariánus, 
illetve államkapitalista rendszerekkel, valamint ezek etatista, populista vagy konzervatív 
ideológiáival. Ezekből a rendszerekből ugyanis éppen azok az elemek -  az egyéni szabad
ság tisztelete, a társadalomelvűség, az önszabályozó rend -  hiányoznak, amelyek miatt az 
anarchizmus a liberalizmussal rokonítható.

Az anarchizmus közvetlen öröksége ma a Nyugat-Európában, Észak- és Dél-Amerikában 
és a világ több más területén sporadikusan működő számos anarchista és anarchoszindi- 
kalista munkás- és értelmiségi csoportban és lapban él tovább. Hatásuk viszonylag Olasz
országban és Spanyolországban a legnagyobb (olasz elméleti folyóiratuk a Rivista A). 
Említést érdemel emellett a Francia Anarchista Föderáció (FAF), a német ökológiai mozga
lommal együtt fellépő anarchizmus, valamint a minden nagyobb nyugat-európai országban 
helyi föderációkkal rendelkező szindikalistainternacionálé, a Nemzetközi Munkásszövetség 
(AIT).83 Az elmúlt évek fejleménye a gazdag orosz anarchista hagyományra támaszkodó 
szovjetunióbeli anarchizmus és anarchoszindikalizmus újramegjelenése és politikailag je
lentős kapcsolatteremtése a független munkásmozgalommal.84

Az anarchizmus több eleme azonban az anarchista csoportokon kívül, más mai szellemi 
irányzatokban és politikai mozgalmakban is megjelenik. Ezek a napjainkban jelentkező 
irányzatok -  az új társadalmi mozgalmak és a tőlük nem függetlenül jelentkező posztmodern 
filozófia -  az anarchista értékvilág, az anarchista szellemiség számos vonását továbbörökí
tik. Ilyen anarchista alapértékek, mint már utaltunk rá: az uralkodónélküliség, a pluralista 
jelleg, az alternatives, a szabad választás alapján való elfogadás, az írásbeliség profanizá- 
lása, az emberközpontúság, a humanista jelleg, a függetlenség, az autonómia, a változtat
hatóság, az uralom- és tekintélyellenes lázadás, a morális és társadalmi felszabadulás és a 
decentralizáció.85

Néhány anarchista szerző írása kétségtelenül tartalmazott időnként arról szóló doktríná
kat, hogy hogyan kell a forradalmat végrehajtani, s hogy milyen lesz az új társadalom. Kevés 
azonban a meghatározott utópiára -  pontos megvalósítást követelő kényszerutópiára -  
vonatkozó elképzelés. Ellenkezőleg, az anarchisták általában tudatosan hangsúlyozták, 
hogy az elképzelt uralom nélküli társadalom anarchiaképe előre megrajzolhatatlan, hiszen 
az irányába történő menetelés elkerülhetetlenül magába foglalná az elnyomás és az uralom 
mozzanatát. Ehelyett az anarchista eszmény flexibilis jellegét, az autonóm aktotok víziójának 
és tetteinek fontosságát hangsúlyozták. Az anarchista hagyomány ezért ritkán szült kény
szerutópiát, gyakrabban a pozitív értékek összességéből körvonalazódó ideált.

Minél doktrinerebb volt az anarchista tanítás -  minél inkább az állam frontális támadására, 
a forradalom menetének precíz előírására és az utópia pontos megrajzolására törekedett -, 
annál kevésbé reális ma. Az anarchizmus nem áll egyedül ezzel: a rigid doktrínák más 
politikai hagyományok esetében sem állták ki a gyakorlat próbáját. A klasszikus liberalizmus 
szociális vonásokkal, a jóléti állam intézményeivel egészült ki; a kommunizmus falanszter
társadalma megbukott; s válságba jutott a szocializmus központosító-újraelosztó doktrínája 
is. Ám minél inkább az anarchizmus pozitív értékideáljára, az anarchista szellemiség érté
keire helyezzük a hangsúlyt, annál inkább találunk olyan mai törekvéseket, amelyekben 
megnyilvánul öröksége.

o Kötetünk befejezéseként röviden utalunk a nem szigorú értelemben vett anarchista, ám
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az anarchista szellemiség értékeit képviselő mai filozófiai iskolákra és politikai irányzatokra: 
a posztmodernizmusra, a feminizmusra, a zöld-mozgalomra és a föderalizmusra -  s mai 
aktualitásuk társadalmi körülményeire.

POSZTMODERNIZMUS ÉS ANARCHISTA 
SZELLEMISÉG*

Az anarchizmus mai jelenléte többféle síkon értelmezhető az anarchista szellemiség meta
forikus jelenlététől az anarchizmus konkrét politikai hatásáig: a posztmodern gondolkodás
ban kétségkívül szellemi-metaforikus értelemben van jelen. Mielőtt a posztmodernizmusban 
megjelenő anarchista szellemiségre utalnánk, röviden jellemeznünk kell magát a posztmo- 
dernizmust mint gondolkodási iskolát, szellemi irányzatot.86 (A posztmodernizmus emellett 
az egyik mai vezető építészeti és képzőművészeti irányzat elnevezése is.)

A posztmodernizmus megjelenése a XX. századi nyugati filozófia ismeretelméleti válsá
gának logikus következménye. Hasonlóan más kritikai elméletekhez -  elsősorban a tu
dásszociológiához és a filozófiai hermeneutikához -, a posztmodernizmus a nyugati gon
dolkodás alapszerkezetét kritizálja. Tagadja tehát azt az elképzelést, miszerint a nyelv 
egyszerűen tükrözi a valóságot s tagadja a mindenhol, mindenkire érvényes univerzális 

jgazságok létezését. Más szavakkal: tagadja azt az alapvető módot, ahogyan a tudás és 
jelentés megalkotása a felvilágosodás óta folyik a nyugati filozófiai és tudományos hagyo
mányban.

E nyugati hagyomány célja az volt, hogy általános, mindent felölelő elveket tárjon fel, 
amelyekkel megismerheti a természeti és társadalmi valóságot. Míg a tudás szerepe az volt, 
hogy pontosan megjelenítse ezt a valóságot, a nyelvnek eszközszerep jutott: feladata a 
valóság közvetítése, kommunikációja maradt. A felvilágosodás szellemét követő filozófiai 
iskolák azt feltételezték, hogy a valóság és a róla alkotott koncepciók között közvetlen 
kapcsolat van. Úgy gondolták, hogy a valóság tőlük függetlenül létezik és közvetlenül 
megismerhető. A jelentésnek és az igaz kijelentéseknek tehát a „valóság” szolgált alapul, s 
a filozófia a „valóságot” tükröző, politikai és ideológiai érdekektől független, objektív tudás 
tudományának tartotta magát.

Már a XIX. században jelentkeztek azonban azok az elméletek, amelyek megkérdőjelezték 
ezt a szemléletet, s szembeszálltak a racionális, független, érdekmentes megismerésre 
képes ego egyszerű elképzelésével. Marx a történelemnek és társadalomnak az egyén erejét 
messze meghaladó szerkezeti erőit hangsúlyozta; Freud a tudattalan fontosságára hívta fel 
a figyelmet; Nietzsche pedig „az ember legrégebbi illúziójának" nevezte az „igazság” 
képzetét, s relativizálta az igazság megtalálásának vágyát: "Miért ne inkább az igazság 
ellentétét? És bizonytalanságot? Sőt: tudatlanságot? ’’87 A nyelvész Saussure meglátása, 
miszerint a szavak és dolgok közti összefüggés teljesen önkényes, tovább erodálta a 
nyelvről mint a „valóság” megjelenítéséről alkotott elképzelést. Végül Wittgenstein filozófiája

*A  posztm ode rn izm us és anarch ista  sze llem iség  és A „n ö is é g ”  m in t fe lfo rga tás : a fem in izm us  
és az anarch is ta  sze lle m isé g  című részek Marjut Ruti (Harvard Egyetem) társszerzői 
közreműködésével, a szerző F em in ity  As S ubvers ion: The P o litica l Im p lica tio n s  o f the P ost-M odern  
F em in is t F ocus on „ th e  F e m in in e " című kézirata részleteinek felhasználásával készültek.
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alapjaiban rázta meg a tudás korábbi elméletét. Wittgenstein szerint a jelentés a kontextustól, 
a nyelvi környezettől függ és társadalmi megállapodás kérdése; minden tudás -  s így maga 
a tudás képzete is -  „a nyelvi játszmában" teremtődik: képtelenség tehát kiugrani nyelvi 
játszmáinkból, s „objektív" tudást szerezni.

Ami a XX. századi filozófiát megkülönbözteti a korábbi ismeretelméletektől, az pontosan 
a nyelv fontosságának hangsúlyozása, egyfajta „nyelvi forradalom". Ennek jelentősége így 
foglalható össze: „a XX. század »nyelvi forradalmának« fő vonása az, hogy elismeri: a 
jelentés nem olyasvalami, ami egyszerűen »kifejeződik« vagy »tükröződik« a nyelvben: 
hanem valójában a nyelv teremti meg"Be. A jelentés tehát társadalmilag és nyelvileg konst
ruált, nem pedig egyszerűen a „valóság" által adott. Következésképpen, a jelentések 
rendszere, a nyelv nem lehet a társadalmi és politikai környezettől független, elvont rendszer. 
Ha pedig a jelentés bizonytalan, amit újra és újra kell alkotnunk a diskurzus folyamatában, 
akkor ez igencsak megkérdőjelezi a felvilágosodás filozófiájának az egyetlen, általános, 
megkérdőjelezhetetlen „igazságról" alkotott elképzelését. Annak elismerése tehát, hogy 
nincs közvetlen hozzáférési lehetőségünk a „valósághoz", bizonytalanná tesz. Nem világos 
többé, hogy milyen kritérium alapján lehetséges a döntés a különböző megjelenítések 
(reprezentációk) és elméletek, a különböző, „igazságról” alkotott kijelentések között.

A posztmodernizmus elméletírói— Lacan, Derrida, Lyotard, Deleuze, F oucau lt-kiteljesítik 
a XX. századi filozófia röviden jellemzett nyelvészeti fordulatát. Radikális értelmezésük abból 
indul ki, hogy nincsen jelentés és tudat a nyelven kívül Számukra az a tény, hogy a jelentés 
társadalmilag és nyelvileg alkotott, megkérdőjelez minden bizonyosságot, s lehetetlenné 
tesz bármiféle kijelentést általános erkölcsi és tudományos „igazságokról” . Nincs garancia 
a jelentés azonosságára, senki sem lehet az általános igazság birtokában. A posztmoder
nizmus tehát frontálisan támadja az objektív tudás fogalmát, és azt állítja, hogy minden, az 
igazságról tett kijelentés érdekekhez kötött, s így kivétel nélkül minden eszmerendszer 
ideologikus: magában rejti a hatalom mozzanatát. A hatalom és a tudás szétválaszthatatlanul 
összefonódik tehát a nyilvános diskurzusban és az emberi nyelvhasználat és gondolkodás 
minden területén -  állítja a posztmodernizmus, s lázadást indít az ezt elleplező ideológiák 
ellen. A posztmodernizmus célja, hogy „leleplezze a tudás/hatalom teljes körű jelentését 
ezen építményekben, s ezáltal rávilágítson nagyfokú őszintétlenségükre. A korábbi elméle
tépítmények alkotóelemei közötti határvonalak berobbantása által a posztmodem a »magas« 
és »alacsony« kultúra differenciálatlanodását, s egyáltalán, a hagyományos filozófia minden 
kétértékű oppozíciójának a megszűntét kívánja előidézni” -  írja Böröcz József.89

Ehhez a szemlélethez közel álló szemléletmódot alkalmaz Noam Chomsky a tömegkom
munikáció nyelvének elemzésében és Paul Feyerabend a tudományelméletben. Mindketten 
tudatosan utalnak az anarchizmus szellemi örökségére, és nyíltan vállalják a politikai 
anarchizmussal való szimpátiát.90 A posztmodernizmus és az anarchista szellemiség közötti 
összefüggés azonban általában ennél közvetettebb jellegű.

A posztmodernizmus által kiteljesített nyelvészeti forradalom azért fejez ki anarchista 
szellemiséget, mert egyfajtanyelvi anarchizmust hirdet. A nyelv nem független az érdekektől, 
a hatalomtól, hanem éppen ellenkezőleg: minden megjelenítés érdekek által vezérelt-állítják 
a posztmodern szerzők. így lehetetlen egy nyelvhasználatot, egy megértési rendszert, egy 
értelmezési keretet kiemelni és központi helyre helyezni, ahonnan a többi megértési mód 
igaza megítélhető lenne. Nincsen tehát uralkodó nyelvi rendszer, nincsen központi autoritás: 
vagy ha van, az nem legitim, s ezt meg kell mutatni: ellene lázadni kell. A lázadás szelleme, 
a meglévő tekintélyelvű világkép természettőlvalóságának tagadása és széttörésének kö
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vetelése; a központi viszonyítási alap, koordináta-rendszer szétzilálása; az autoritás elvetése 
és az értelmezések egyenlőségének hirdetése azok a tulajdonságok, amelyek a posztmo
dern nyelvészeti forradalmat az anarchista szellemiség kifejezőjévé teszik.91

A „NŐISÉG” MINT FELFORGATÁS:
A FEMINIZMUS ÉS AZ ANARCHISTA SZELLEMISÉG

A posztmodernizmus elsősorban szellemi és akadémiai irányzat, s kevés kivételtől eltekintve 
nem kapcsolódott konkrét, aktuális társadalmi-politikai mozgalmakhoz. Ez azért érthető, 
mert nyelvkritikai beállítódása a politikai ideológiák iránti mély szkepszist is magában 
foglalja, s így nehéz elképzelni, hogy gondolati tőkéje miként szolgálhatna valamely ideoló
giát követő napi mozgalmat. Ugyanakkor azonban a posztmodernizmus politikai jelentősé
ge elvitathatatlan, két értelemben is. Egyfelől kritikai potenciálja valamennyi politikai „-izmus" 
egyoldalúságának, esetlegességének és érdekvezéreltségének kimutatására felhasználha
tó. Másfelől a posztmodern nyelvelmélet gyakran éles kultúrkritikába fordul, s kimutatja a 
nyugati kultúrkör, illetve az emberi civilizáció alapvető társadalmi és nyelvi szerkezeteinek 
elnyomó jellegét. A posztmodernizmus itt a feminizmussal találkozik, s ez a találkozás 
egyszersmind a posztmodernizmus legkomolyabb politikai potenciált hordozó randevúja.

A feminista mozgalom első hulláima a múlt században, a női választójogért folytatott 
szüfrazsettmozoalomból született. A mozgalom az 1360-as évekbenjjjJendületet kapott, s 
az élet valamennyi területén egyenjogúságot -  egyenlő fizetést, karrierlehetőségeket, politi
kai képviseletet, szexuális élvezetet -  követelt a nőknek (az abortuszhoz és a fogamzásgát- 
láshoz_való joggal-együtt). E formális jogokért folytatott küzdelem mellett a feminizmus 
1970-es évektől kezdődően azokra az informális, hétköznapi elnyomó magatartás-, tudás- 
és nyelvi formákra is figyelmet fordított, amelyek az említett formális jogok megléte mellett 
is akadályozzák a nők érvényesülését. A feminista kritika nyomán létrejött és valamennyi 
nyugati nyelvben bevetté vált egy új fogalom, a szexizmus, amely azokat az előítéletszerú, 
nemegyszer agresszív elvárásokat fedi, amelyek kötelező érvénnyel kötnek a különböző 
életterületeken való viselkedést az ember neméhez .92

Az informális, hétköznapi szexizmus megnyilvánulásainakés a mögöttük fekvő nyelvi-tár
sadalmi mélyszerkezeteknek a kritikája az a terület, ahol a feminista elemzők felhasználták 
és politizálták a posztmodernizmus szemléletét. így alakult ki számgsiemínista irányzat 
egyikek_ént a posztmodern feminizmus, amely ma -  elsősorban Nyugat-Európában -  a 
legnagyobb hatásúj^kariérniai-értelmiséoi feminista iskola.

A nyugati logikai rendszer válságba jutott, s nem tud megfelelni a posztmodern kihívásnak 
-  állítják a posztmodern feministák, s hozzáteszik: ez a válság nem semleges a nemek 
tekintetében. Végül is egy olyan narratív rendszer válságáról van szó, amelyet férfiak alkottak, 
s amely nem reprezentálja a „feminint", a „nőit” . A nyugati gondolkodás vakfoltja ez: a 
„feminin” elmondatlan, kimondatlan, elnyomott maradt: „kiírták”, „leírták" a történelemből; 
része a csend. Ez a csend hozzájárult a nők marginalizált és alávetett helyzetéhez, s ezt a 
csendet akarja megtörni a posztmodern feminizmus: felforgatni a meghatározó patriarchális 
gondolkodásmintát, megszakítani folyamatosságát.

A szubverzió vágya abból táplálkozik, hogy a nyugati gondolkodásmintát általában 
jellemző kétpólusú ellentétek [binary oppositions] (jó-rossz, igaz-hamis, menny-pokol,
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minden-semmi stb.) megléte szerkezetileg összefügg a férfi-nő ellentétpár jelentésével. Míg 
a maszkulin, a „férfi” érték a pozitív póluson elhelyezkedve előnyt élvez, addig az elnyomott 
feminin, „női” érték a maszkulin érték negatív lenyomataként, inverzeként, alvilágaként 
határozódik meg a hétköznapokban, a magas- és a tömegkultúrában.

A posztmodern feminizmus célja, a maszkulin logikai rendszerfelforgatása egyben a nemi 
különbség újraalkotásának igényét is magában foglalja -  köztük levő hierarchia nélkül. 
Ennek eszköze a feminista diskurzus, a női írás -  a női történetírás, a női szépírás -  
megteremtése: a nőélmény kiírása. „A feminin szöveg -  írja Helene Cixous -  nem lehet 
kevesebb, mint felforgatás. Vulkanikus: megírása feltépi a férfibefektetéseket védő, régről 
felhalmozott tulajdont; nincs más út. A nő számára nincs hely, mert a nő nem férfi. Ha a nő 
valódi nő, ez azért van, hogy mindent szétzúzzon, hogy darabokra törje az intézményi 
kereteket, hogy szétrobbantsa a jogrendszert, s hogy megtörje az »igazságot- nevetéssel.” 93

A nőiség ebben az értelemben felforgatás, összefüggéstelenség, irracionalitás, többértel
műség. Szimultán jelentése tudatosan megsérti a kétpólusú ellentétek maszkulin törvényeit. 
Célja, hogy megzavarja azokat a gondolkodási szerkezeteket, amelyekkel az uralkodó 
struktúrák jelentéseket hoznak létre, s megteremtik az „igazság” fogalmat, megjelenítik a 
„valóságot”, és legitimizálják magukat. Röviden: a „nőiség” támadást intéz a meghatározott, 
objektív, fixált tudás és jelentés elképzelése ellen.

A posztmodern feminizmus tehát elveti „az identifikáció logikáját"94, s ennek szellemében 
nem határozza meg a „nőiség” pontos tartalmát sem. A „nőiség” egyszerre több jelentést 
tartalmazó, anarchista szemléletet tükröző fogalma nem teszi lehetségessé és szükségessé 
a meghatározást. Lényege éppen a két nem fixált jelentéseinek, s az elnyomó gondolkodási 
szerkezet, a kétpólusú ellentétek rendszerének felforgatása. A nőiség így a felforgatás 
metafórájává válik -  a „nőit" nem szükséges a nőkhöz, s a maszkulint a férfiakhoz kötni: a 
férfiak is lehetnek „nőiek", képviselhetik a „női", anarchisztikus szemléletet.95 „Vannak férfiak 
(bár túl kevesen) -  írja Cixous -, akik nem félnek a nőiségtől."96 A „nőiség" posztmodern 
feminista értelmezése így a felforgatás terét jelöli, amit bárki elfoglalhat: nők és férfiak 
egyaránt -  bár a nőknek jobb esélyük van erre elnyomott helyzetüknél fogva.

Az elnyomó és általánosító nyugati logika mélyszerkezetének gyökeres felforgatása a 
társadalom és diskurzusai teljes újragondolásának és újrarendezésének követelményét 
jeleníti meg. Cixous szavaival a cél nem kevesebb, mint teljesen átírni a régi játékszabályokat, 
„felrobbantani a Törvényt”97.

Miért pont úgy van, ami „van” ; s miért kellene pont így lennie? -  eme tiszteletlen feminista 
kérdésfeltevés hordozza az anarchista szellemiség örökségét. Az uralkodó rendszer és 
gondolkodási szerkezeteinek felborítása, a merev jelentések széttörése, a flexibilis, sokszínű 
jelentések propagálása és a hierarchiaellenesség azok a vonások, amelyek a posztmodern 
feminizmust az anarchizmussal társítják. S bár az anarchisztikus szemléletű posztmodern 
feminizmus csak egyetlen -  e lm é le tiirányza ta  a sokágú feminista mozgalomnak, a 
mozgalom egészéről is elmondható, hogy az elnyomás -  a patriarchális elnyomás -  
ellenében, atekintélyellenesség, és az emberi emancipáció jegyében született. A feminizmus 
fő sodrát, fő hatásirányát általában az jellemzi, hogy a „nők felszabadítását összekapcsolja 
a férfiakéval; mindkét nem számára megszüntetendőnek tartja a hierarchikus-uralmi viszonyt 
és az uralom- és erőszakmentes, kooperatív kapcsolatok létrehozásának a híve a nemek
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A ZÖLD-MOZGALOM ANARCHISTA SZELLEMISÉGE

A posztmodern filozófia és a feminizmus egyaránt az európai gondolkodás „vakfoltjait" 
térképezte fel, és korábban megkérdőjelezhetetlen axiómákat tett kérdésessé. Mint Mann
heim Károly rámutat, a fennálló rend meghaladásának lényegi körülménye e rend termé- 
szettőlvalóságának, természetességének megkérdőjelezése, elméleti reflexiója." Az új kri
tikai szempontok alapvetően új fogalomrendszert, új nyelvet hoznak magukkal. így sem a 
posztmodernizmus, sem a feminizmus nem kapcsolódik kizárólagosan egyetlen azelőtti 
politikai és filozófiai „-izmushoz” sem. Más dimenzióban operálnak, mint a racionalizmus, 
az univerzalizmus, illetve a liberalizmus, a konzervativizmus és a szocializmus ideológiái;

fennálló, egymással szemben álló ideológiákat. Rokonuk 
itkező zöld-mozgalom is, melynek programjában tételesen 

szerepel: „ami ma érvényes, lehet, hogy holnap többé már nem érvényes -  még ha eddig 
ezredévig számított is"100.

A mai nyugat-európai -  legerőteljesebben Németországban színre lépő -  zöld-mozga
lomban jól elkülöníthetően együtt hat több irányzat. Nagyjából egy időben, s egymással 
részleges átfedésben jelentkezett a zöldek politikai pártja, a konkrét célok szolgálatában 
szerveződő állampolgári környezetvédő (például atomenergia-ellenes) mozgalmak együt
tese és az alternatív életforma-mozgalom. Bár más részcélok érdekében, más-más területen 
tevékenykednek, világlátásuk, elméleti-filozófiai alapállásuk hasonló.

Elemzésük szerint101 a globális késő kapitalizmus korszaka valamennyi társadalmi értéket 
és életszférát alárendeli a gazdasági növekedés uralkodó értékének és logikájának. A zöldek 
szerint ehelyett a gazdasági növekedés ütemét ökológiai értékeknek és szociális szempon
toknak kell szabályozniok. Véleményük szerint e korszakban a gazdasági növekedés 
szolgálatába állított ipar-tudomány-technológia hármasa a szentháromság rangjára emelke
dett, s egyfajta elszabadult „motorként” határozza meg a társadalomfejlődés modelljét. 
Ehelyett be kell őket illeszteni az össztársadalmi célok és kulturális minták keretei közé. A 
zöldek alapvető felismerése, hogy a természeti tartalékok végesek, s így nem zsákmányol- 
hatók ki a végtelenségig. A végtelen gazdasági növekedés értéke értelmetlen a Föld véges 
természeti rendszerében. Előbb-utóbb kimerülnek a véges energiahordozó erőforrások (az 
olaj, a szén). Mértéktelen használatuk és a gazdasági növekedés vak logikája aláássa más 
véges természeti rendszerek (az oxigénkészletet biztosító erdők, az ózonpajzs) egyensúlyát 
is^Az ökplógiai egyensúly megbontása így visszafordíthatatlan változásokhoz, végső soron 
katasztrófához vezet. Ebbe az irányba vihet új technológiák (a nukleáris energia) használata 
is: a nukleáris reaktorok nem lehetnek száz százalékig biztonságosak (nem beszélve az 
atomenergia harci felhasználásáról).

Az „elszabadult Prométheusz” megrendszabályozásának és az autoritás, sőt szentség 
rangjára emelt ipar-technika-tudomány hármasság humanizálásának követelése mellett a 
zöld-mozgalom alternatív víziót is szembeállít az avítt ipari modellel. A zöldek egyfelől az 
alternatív technológiák (nap, szél, vízenergia) fejlesztését szorgalmazzák, másfelől ehhez 
kapcsolódóan felvázolnak egy alternatív társadalmi modellt is.

A modern társadalmak alrendszereinek elkülönülése -  a gazdaság, a kultúra, a jog, a 
politika szétválása -  egymástól idegen szereptörmelékek viselőjévé teszi az embert -  
érvelnek a zöldek kiindulásképpen. Az elkülönült tevékenységrendszerek összehúzására, 
új harmóniájának megteremtésére ezért új típusú közösségeket kell létrehozni. Míg az 
elkülönült tevékenységrendszerek a centralizált, bürokratikus, hierarchizált intézményrend

„keresztbe metszik” az addig 
ebben ai\J970-e3 évektől jele
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szerből következnek, az új közösségek megteremtésére decentralizált, antiautoritárius, 
bázisdemokratikus, önigazgató társadalomszervezés adhat alapot. Ezen elvek az erőszak 
kiküszöbölésének követelményét is magukban foglalják, s egyaránt elutasítják a nyílt erő
szak -  a háború és az emberi jogok eltiprása -  és a strukturális erőszak, a gazdasági-társa
dalmi kizsákmányolás különböző formáit. A zöld-ideál az erőszakmentes társadalomé, 
amelyben eltűnnek az erőszak személy-, csoport- és államközi formái, s ami végső soron 
az állami erőszakszervezet teljes leépüléséhez vezethet.102

A zöldek sokszor tudatosan hangsúlyozzák kötődésüket az anarchista hagyományhoz. 
Többségük ugyan kényszerűségből elfogadja a pártszerú működés, a parlamenti politizálás 
kényszerét, ám leszögezik: „a zöldek nem akarnak semmiféle hatalmat... éppúgy gyanús 
nekik mindenféle hierarchia... Már maga a »kormányzás« szó is ellenérzéseket vált ki egyes 
zöldekből, mert valami köze van a hatalomhoz és a hierarchiához. ...Azt szeretnénk, ha a 
politika területén ... az uralommentes kommunikáció terjedne el. ...A »Semmiféle hatalmat 
senkinek!« jelszó átalakítandó a »Minden hatalmat mindenkinek!« formulává. De nem egy 
félreértett anarchia értelmében, mint mindenki önkénye, hanem mindenki figyelembevétele
ként."103

Az anarchista mozgalom egyik örököseként a zöld-mozgalom elutasítja a centralizációt, 
a hierarchiát, a formalizáltságot és a bürokratizáltságot. Ezzel a bázisdemokrácia anarchista 
szervezeti modelljét állítja szembe, amelynek jellemzői: „1. Decentralizált: a szervezet célja, 
hogy az önállóság maximumát biztosítsa az egyének és a közösségek számára. 2. Hálózati 
jellegű: egyenjogú, független közösségek és csoportok együttműködésén alapul, nincse
nek szintenként elosztott igazgatási jogok és kötelezettségek, hanem az egyeztetés, az 
együttműködés kapcsolja össze őket. 3. Spontán-informális: szakítva a modern szervezetek 
ügyrend- és alapszabály-fetisizmusával, a lehető legminimálisabban szabályozzák a szer
vezeti magatartást és viszonyokat; a független egyének és közösségek spontán önszabá
lyozását kívánják elérni. 4. Közvetlen demokrácia: az érintettek közvetlen beleszólását, a 
társadalmi bázis aktivitását, önigazgatását biztosító szervezeti szerkezetek, amelyek kizárják 
a képviseletet”104, vagy rendszeres rotációval mérséklik azt.

Az erőszak nélküli -  Tolsztoj, Schmitt, Buber és mások által képviselt -  anarchizmushoz 
való kapcsolódás jele a zöld-mozgalom egyik központi értéke, a teljes erőszakmentesség 
elve, amely a zöldek esetében azonban nem feltétlenül jár együtt vallásos hittel. Antje Vollmer, 
a német Zöld Párt egyik, volt parlamenti képviselőjének szavaival a párt távlati célja, hogy 
„olyan erőszakmentes társadalommal rendelkezzünk, amelyben az állam mint olyan elhal. 
...az államunkban meglévő haladó polgári tradíciókat a bázisdemokrácia, a radikális demok
rácia elemeinek és egy adag anarchizmusnak is ki kell egészíteniük.” 105

A zöld-mozgalom célkitűzése, az erőszaknélküliség lényegében megegyezik az 1970- 
1980-as években erős új békemozgalom, valamint a feminizmus erőszak nélküli alapértéké
vel. A különbség az, hogy míg a zöld-mozgalom az ember-ember és az ember-természet 
közötti erőszak felszámolásán dolgozik, addig a békemozgalom az erőszaknélküliséget 
antimilitarizmusként értelmezi, s a nemzetközi konfliktusok erőszakmentes megoldását és 
a harci potenciálok leépítését propagálja; a feminizmus pedig „a férfi-nő viszonyban jelent
kező uralom, apatriarchalizmus, illetve ...a latens és manifeszt »férfierőszak« visszaszorítását 
tűzi ki célul”106.

Az új társadalmi mozgalmak -  a zöld-mozgalom, a feminizmus, az új békemozgalom -  
tehát szorosan kapcsolódnak egymáshoz.107 Ugyanakkor több szálon is kapcsolódnak az 
anarchista hagyományhoz. Egyfelől az anarchista szellemiség megjelenítésében, az anar

476



chista alapértékek szellemi-metaforikus képviseletében, másfelől -  konkrétabb, politikai 
terminusokban -  a végcél, a stratégia és a szervezeti modell kérdésében. Szabó Máté szerint 
az új társadalmi mozgalmak és az anarchizmus közös céljai, kapcsolódási pontjai a 
következőképpen foglalhatók össze:

„1. A végcél szintjén az uralom, a hatalom, az erőszak és a hierarchia felszámolása a 
polgári társadalom és a politikai állam legkülönfélébb szféráiban, amely végső soron az 
állam felszámolásához vezethet. Új vonás a klasszikus anarchizmussal szemben, hogy az 
uralom és erőszakmentesség követelménye nem csak és nem is elsősorban a politika, 
hanem egy sor privát jellegű létszféra problémájává válik az új társadalmi mozgalmakban.

2. A stratégia szintjén: a célul tűzött erőszakmentes társadalomhoz az új társadalmi 
mozgalmak nagy többsége erőszakmentes politika révén keresi az utat... Az új társadalmi 
mozgalmak társadalomváltoztató stratégiája szakít az anarchistáknak a „Nagy Forradalom” 
létrehozására irányuló törekvésével és a mindennapok „apró forradalmai” , a civil szférában 
lejátszódó változások révén el akarja kerülni mind a reformizmust, mind a forradalmiságot, 
amelyek egyaránt az államra koncentráló stratégiák. Az alternatívok és az anarchisták 
társadalomváltoztató stratégiájának alapja egyaránt a „társadalom az állam ellen” gondolat, 
amely a társadalom öntörvényű átalakulására, önigazgatásának kibontakozására alapozva 
kívánja felszámolni a hagyományos értelemben vett államot.

3. A szervezeti modell vonatkozásában az alternatív mozgalomban megjelenik a bürok
ráciától és az uralomtól mentes mozgalom megvalósításának igénye. Hasonlóan az anar
chista mozgalom egy részéhez, az alternatív társadalmi mozgalmak bázisdemokratikus, 
decentralizált, autonomista, önigazgató jellegű szervezeti modelleket alakítanak ki.” 108

Az új társadalmi mozgalmak felhívják a figyelmet: az erőszak, az uralom, a hatalom, az 
autoritás jelenségei nemcsak a politika szféráját jellemzik, hanem jelen vannak a magán
szférában, a mindennapok világában is. Ez a szemléleti újítás -  egyfajta tekintélyellenes, 
„hétköznapi anarchizmus” meghirdetése -  a figyelmet a hétköznapi (a szexualitásban, az 
oktatásban, a munkahelyen megjelenő) elnyomó magatartásformákra fordítja. Ily módon 
megszünteti a magánember és az állampolgár merev kettéválasztását. Az új társadalmi 
mozgalmak ezért nemcsak a politika szintjén fejtenek ki hatást, hanem szorosan kapcsolód
nak életforma-mozgalmakhoz is. „Aprópénzre váltják", s a hétköznapok valóságában is 
megvalósítják politikai meggyőződésüket -  és fordítva: a politika mezején is képviselik 
hétköznapi hitvallásukat.

A zöld-mozgalom és más új társadalmi mozgalmak szellemében és szervezeti rendjében 
egyaránt felmerülnek tehát anarchista elemek. Az erőszaknélküliség célkitűzése és gyakor
lata, a politikai és magánszférában egyaránt képviselt elnyomás-, hierarchia- és tekintélyel- 
lenesség, valamint a bázisdemokratikus, önigazgató szervezeti modell követése azok a fő 
mozzanatok, amelyek az új társadalmi mozgalmakat az anarchizmus örököseivé teszik.

A FÖDERALIZMUS ÉS AZ ANARCHISTA ÖRÖKSÉG

Az anarchista szellemiség metaforikus jelenlététől az anarchizmus konkrét, ma is aktuális 
politikai hatásáig haladva végül a föderalizmus eszmekörét kell röviden számba vennünk. 
Míg a posztmodernizmus elsősorban filozófiai irányzat, az új társadalmi mozgalmak pedig 
a mindennapok és a politika szintjén egyaránt aktívak, addig a föderalizmus egyértelműen 
a makroszervezetek, elsősorban a politikai intézmények szerveződésére vonatkozó elv.
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A föderalizmus több egységből -  tagszervezetből, tagállamból, régióból -  álló, összetett 
politikai rendszereket jellemző rendezőelv, amelynek lényege, hogy a rendszer egységeit 
alapvető politikai integritásuk meghagyásával egyesíti. Egyszersmind sokszínű gondolat
rendszer, amelyet különböző korszakokban, különböző társadalmakban különböző politikai 
irányzatok képviseltek. Nemegyszer föderalista pártok alakultak az eszmerendszer képvise
letére -  ennél gyakoribb azonban, hogy a föderalizmus más irányzatokhoz kapcsolódva, 
azokkal részben összeolvadva jelentkezett. A számos föderalizmusértelmezés két logikai 
végpontjaként a demokratikus és az anarchista értelmezést érdemes elkülöníteni.

A föderalizmus mint demokratikus rendezőelv lényege, hogy az állampolgárok közvetle
nül választanak képviselőket a helyi (regionális, állami) politikai egységek és a központi 
(föderatív) egység kormányzó testületéibe. Az eredmény ily módon a politikai, állami 
rendszer megkettőződése, egy kétszintű hatalmi rendszer létrehozása.

Az anarchizmus föderalizmusértelmezése szerint a képviselő-választások elkerülendők. 
A helyi közügyek intézésére hivatott gyűlések ehelyett tanácskozást folytatnak, s a döntések 
közös megegyezés alapján, önkéntes együttműködéssel valósulnak meg. Az eredmény ily 
módon az állam elhagyása, annak funkcionális helyettesítése lenne -  az állam erőszakfunk
ciójának mellőzésével.

A kétféle föderalizmusértelmezés mögött két eltérő filozófiai alapállás húzódik meg. Az 
emberek eredendően önzőek, ezért technikai keretek, formális követelmények és kötelezett
ségek biztosítják a demokráciát -  állítja a demokrata álláspont. Az emberek eredendően jók, 
ezért kevés technikai kérdést kell rögzíteni, s több hagyható az autonómiára épülő sponta
neitásra -  feltételezik az anarchisták.

Lényegi eltérés a két álláspont között, hogy a demokrataértelmezés szerint a tagállamok
nak széles körű, ám pontosan meghatározott cselekvési autonómiája van: nem függetlenek 
tehát, hanem megosztják a kormányzati funkciókat a központi kormánnyal. Az anarchista 
föderációk tagszervezetei azonban teljesen függetlenek. Az anarchista föderalizmus alap
elve, hogy a magasabb szintű föderális gyűlések csak a tanácskozás és egyeztetés 
funkcióját tölthetik be, s nem hivatottak a tagszervezetek függetlenségét csorbító döntések 
meghozatalára. Az anarchista föderációk tehát felső, irányító szint nélküli, hálózat jellegű 
szervezetek, amelyek a politika területén kívül, különféle szakmai egyesülések formájában 
is működhetnek. Ilyen típusú szervezetek működésére mutatnak gyakorlati példát az anar
chisták szerint a telefontársaságok, a postai szervezetek és a vonattársaságok nemzetközi 
hálózatai, amelyek központi vezetés nélkül, a tagtársaságok közvetlen együttműködésén 
alapulnak, s mégis megbízhatóan működnek.109

További fontos eltérés a kétféle föderalizmusértelmezés között a nemzetállamokhoz való 
viszony. A demokratikus föderalizmus egyrészt a nagy területű nemzetállamok (az USA, 
Németország, Ausztrália) és a többnemzetiségű országok (Svájc, Kanada, India) szervező
désének alapelve; másrészt az államok együttműködésével foglalkozik. Az anarchista 
föderációk azonban az államot helyettesítő funkciót töltenének be, s alternatívát kívánnak 
nyújtani a politikai nacionalizmussal szemben. Az anarchista föderalizmuselmélet így -  a 
nemzetállam szintjének kihagyásával -  egyrészt a nemzetalatti (helyi), másrészt a nemzet
fölötti (regionális) föderációk létrehozásának kérdésére összpontosít. Proudhon megfogal
mazásában „Európa túl nagy ahhoz, hogy egyetlen konföderációt alkosson; inkább a 
konföderációk konföderációjának kellene lennie. Ezért... a reform első intézkedésének az 
olasz, görög, batáviai (holland), skandináv és dunai konföderációk jogi újraalkotásának kell 
lennie. Ez vezethet a nagy államok decentralizációjához, amit az általános leszerelés követ.
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Ezen körülmények között valamennyi nemzet visszanyerné szabadságát, és az európai 
erőegyensúly eszméje valósággá válna. Minden politikai író és államférfi ezt tűzte ki célul -  
ám ez mindaddig lehetetlen marad, amíg a nagyhatalmak centralizált államok maradnak. 
Nem meglepő, hogy a föderáció eszméje elveszett a nagy államok tündöklése közepette, 
hiszen ez természete szerint békés, szelíd, s önmagát felszámoló szerepet játszik a politikai 
színpadon."110

Az anarchista eszmerendszerben a föderalizmus a legfontosabb makroszervezetekre 
vonatkozó elv. Ennek ellenére a nemzetközi anarchista szervezetek föderációin kívül, nem
zetközi társadalmi-politikai szervezőelvként -  meglehetősen hatástalan maradt. Mivel az 
anarchjsta föderalizmus -  csakúgy, mint az anarchista gondolatrendszer egésze -  az uralom 
mozzanatának kiküszöbölésére törekszik a közügyekből, az uralommentesség'kívánalma 
ugyanúgy eredménytelen maradt a nemzetközi kapcsolatok területén, mint az elvont állam
mentesség követelménye a belpolitikai küzdőtéren. (A nemzetközi föderalizmus demokrati
kus értelmezése ugyanakkor rendkívül időszerű lett az Európai Közösség tervezett födera- 
lista szellemű megszervezésével. Ennek oka, hogy a demokratikus föderalizmus elve jól 
illeszkedik a mai kapitalizmus gazdasági természetéhez. A XX. század végére a kapitalizmus 
kinőtte a nemzetállam kereteit, és globális jelenséggé vált -  ezt a folyamatot teljesítette ki a 
kommunista világrendszer bukása. Globálissá vált nemcsak abban az értelemben, hogy az 
egész világon országok és cégek kereskednek egymással, hanem maguk a nemzetközivé 
lett cégek hatoltak be a nemzetállamok felszíne alá a föld minden táján. A nemzetközi cégek 
globális beruházásaihoz ugyanakkor globális pénz- és árupiacok és információs rendszerek 
kapcsolódnak. Mindez fokozatosan elavulttá teszi a nemzeti szuverenitás hagyományos 
fogalmát. E folyamatba illeszkedik Nyugat-Európa egységesülése, amely egyértelműen 
üzleti érdekek elsődlegességével éleszti újjá a demokratikus föderalizmus fogalomkörét.111 
Kelet- és Közép-Európában ezzel szemben a nacionalizmusok meghaladásának szüksé
gessége és a kisebbségek védelmének érdekei szólnak a regionális demokratikus föderáció 
megteremtése mellett.)

Míg a nemzetközi színtéren az anarchista föderalizmus nagyrészt hatástalannak bizonyult, 
addig a nemzetalatti, helyi szinten nem maradt folytatás nélkül. Az anarchista föderalizmus 
mai örököse a municipalizmus. A municipalizmus a radikális helyi önigazgatás követelmé
nyét fogalmazza meg a helyi állami intézmények működésével szemben. A municipalizmus 
az 1980-as években megerősödő civil társadalmi mozgalmak, állampolgári kezdeményezé
sek közé tartozik, s a helyi funkciók visszaperlését tűzte ki célul a „nemzetállam mindenható 
szuverenitásától”112. Míg a hagyományos radikalizmus és az autoriter szocializmus a köz
ponti, állami irányítás megszerzését, illetve befolyásolását tűzte ki célul, addig a municipa
lizmus olyan szomszédsági, kerületi és városi intézmények megalkotását szorgalmazza, 
amelyek függetlenek az államhatalomtól, és szükség esetén akár szemben is állnak vele,

É kezdeményezések az USA, Kanada és Anglia több városában viszonylagos sikerrel 
jártak. Az 1980-as évek például az USA több városában olyan liberálisok és radikálisok 
sikerét hozták, akiknek ténykedése a központi hatalomtól független helyi hatalom municipa- 
lista újraszervezésének irányába mutatott. E kísérletek színhelyei Santa Monica, Santa Cruz 
(Kalifornia), Burlington (Vermont); továbbá Montreal, London és egyes észak-angliai váro
sok.113 Egyfelől anyagi célkitűzések -  lakbérszabályozás, a rászorulók lakáshoz juttatása, a 
beépítetlen területek védelme, a spekuláció megfékezésének vágya -  jellemzik a municipa- 
lista mozgalmat, amely együttműködik a helyi szocialistákkal is. Másfelől azonban -  míg a 
kezdeményezésekben részt vevő szocialisták a társadalmi egyenlőtlenségek rövid távú
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csökkentését célozzák, s csak közvetlen anyagi intézkedéseket sürgetnek -  a municipalista 
mozgalomban részt vevő alternatívok a gyökeres politikai és kulturális váltás, az önigazga
tás, az államtól való függetlenedés, a közvetlen demokrácia szükségességét is hangsúlyoz
zák.

Németországban és más európai országokban a municipalizmust az emberi méreteket, 
regionalizmust, decentralizációt hangsúlyozó zöld-mozgalom is inspirálja -  emeli ki Murray 
Bookchin. „A kettó ideológiai szempontból jól illeszkedik egymáshoz. Hasonlóképpen, a 
baloldali és ökofeministák antihierarchikus mentalitása jól illeszkedik azokhoz az antihierar- 
chikus polgári mozgalmakhoz, amelyek szomszédsági tanácsokon és gyűléseken alapul
nak. Hihetetlen politikai vakság kellene ahhoz, hogy ne lássuk: a decentralizált emberi 
közösségek ökológiai víziója -  érzékenyen kialakított technológiával, polgári intézményekkel 
és a helyi ökorendszerek használatával -  megegyezik az ember léptékű politikai municipa- 
lizmus radikális összetevőivel. A feminizmus viszont nemcsak a patriarchátusban, hanem a 
nemzetállamban is megjelenő uralomtól és hierarchiától való szabadság legfontosabb 
követelését adja mindehhez.” 114

Felmerül a kérdés, hogy a más alternatív mozgalmakkal jól együttműködő municipalizmus 
törekvései mennyiben anarchista jellegűek -  hiszen a helyi politika befolyásolására, közvet
len, helyi demokrácia kialakítására törekszenek. Vagyis nem képviselik a szoros értelemben 
vett, filozófiai értelmű anarchia, a totális szabadság követelését -  ahol a kisebbséget, ha 
akár csak egy emberből áll is, nem lehet akarata ellenére a döntések elfogadására kény
szeríteni.

Bakunyin válasza a dogmatikus, csak filozófiai szinten képviselhető anarchista követelés
re -  miszerint az anarchisták részt vehetnek a helyi politikában, mert „mindig a helyi 
választások tükrözik legjobban az emberek igazi attitűdjeit és akaratát"115 -, ha túlzás is, 
kulcsot adhat a municipalizmus anarchista jellegének megértéséhez. A mai municipalista 
mozgalom e szerint két szálon kapcsolódik az anarchista hagyományhoz. Egyfelől -  az 
anarchista föderalizmus örököseként -  helyi föderációkat követel, és az önigazgatás létre
hozásán fáradozik. Ebben az értelemben a municipalizmus közvetlenül folytatja az anarchiz
mus politikai hagyományát.

Másfelől az anarchizmus nem idő és tér felett álló filozófiai doktrína, hanem aktív népmoz
galmakhoz kapcsolódó társadalomformáló ideológia, amely különböző korokban és társa
dalmi környezetekben egyes rétegek valós szükségleteit fejezte ki. így például a párizsi 
kommün a francia munkásság, a Mahno-mozgalom az ukrán parasztság, a spanyol anar
chizmus a városi értelmiségiek, munkások és Andalúzia és más vidékek parasztjainak 
vágyait és érdekeit jelenítette meg. Napjainkban új népmozgalmak jelentek meg, amelyek 
új, valós igényeket fejeznek ki. Ezek egyike a municipalizmus, amely a modern politikai 
rendszerek természetéből, az állami centralizációból következő helyi hatalomnélküliség ellen 
szerveződik. Az anarchizmus így ma is népmozgalmakhoz kötődő ideológiaként, valós 
kérdésekre adott válaszkísérletként jelenik meg az új társadalmi mozgalmakban -  így a 
municipalizmus és az antimilitarizmus nyelvén."

Összefoglalásképpen elmondható, hogy az új társadalmi mozgalmak közös nevezőjét az 
anarchizmus központi értékei, tekintély-, hierarchia- és erószak-ellenesség adják. Ezekben 
a mozgalmakban, a mai progresszióban megjelenő szellemiség tehát anarchista, és nem 
szocialista jellegű. Bookchin szavaival „az anarchizmushoz -  különösen a közelmúltban 
kifejlődött ökoanarchista formájához -  kapcsolható hierarchiaellenesség, s annak az elnyo
mott csoportokra -  nőkre, etnikai csoportokra, idősekre, vagyontalanokra s kevésbé a
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munkásságra -  gyakorolt vonzereje formálják az elméleti alapot, amely egyesíti az »új 
társadalmi mozgalmak« gyűjtőfogalma alá tartozó különféle irányzatokat, csoportokat és 
helyi mozgalmakat. A szabadság nem érhető el az osztályok egyszerű eltörlésével, hanem 
csak akkor, ha a hierarchia valamennyi formája eltűnik: e mély meggyőződés hozza az 
ökológiát közös nevezőre a feminizmussal és a feminizmust a társadalmi élet új etikai és 
funkcionális szemléletét megvalósító közösségekkel. Az e látszólag független mozgalmakat 
egyesítő alapelvek a részvétel és a kölcsönös segítség -  nemcsak a lakóhelyi közösségek 
között, hanem a bioszféra egészében és a férfiak és nők között egyaránt. Ez a szemlélet 
nem szocialista, hanem anarchista; távol áll az otthoni uralmon és a munkahelyi kizsákmá
nyoláson alapuló társadalomba való beilleszkedéstől; s kizárja a tulajdon- és államcentrikus 
társadalmi renddel való szocialista kompromisszumok pragmatikus gyakorlatát. Mindennek 
tudata... a mai új társadalmi mozgalmakhoz csatlakozók többségét egyesítő ideál. A femi
nista mozgalmaknak nem volna okuk a szociális ökológiai mozgalmakhoz kapcsolódni -  
és ugyanígy, a szociális ökológiai mozgalmaknak sem volna okuk a municipalista mozgal
makhoz csatlakozni, ha a minden hierarchia és uralom alól felszabadult emberiség lényegi 
anarchista gondolata nem volna ökológiai, feminista és municipalista víziókká fordítható a 
jövő harmonikus világáról és a véglegesen megosztott világ mai gyógyulásának szükséges
ségéről.” 116

POSZTINDUSZTRIALIZMUS ÉS POSZTMATERIALIZMUS: 
ÚJ TÁRSADALMI MOZGALMAK A POSZTMODERN 
KORSZAKBAN

Az új társadalmi mozgalmak a fejlett országokban, Nyugat- és Észak-Európa, az USA, 
Kanada és Ausztrália társadalmaiban jelentek meg először. E társadalmak két alapvető 
szempontból térnek el a többitől. Egyfelől „hiány utáni" társadalmak: tömeges jólétet, 
viszonylagos bőséget biztosítanak polgáraik széles körének. Másfelől stabil tömegdemok
ráciák. A magas gazdasági fejlettség és a demokratikus politikai rendszer az új társadalmi 
mozgalmak jelentkezésének elvont előfeltételei, bázisát pedig többségében alkalmazotti 
középosztályi és értelmiségi rétegek adják.

Az alternatív mozgalmak fellépése és történelmi idővel mérve gyors előretörése mögött a 
XX. század végének mély társadalomszerkezeti változásai állnak. Az e mozgalmakat hordo
zó széles, a társadalom jelentős részét magába foglaló középosztályi réteg kialakulása, 
általában pedig a magas iskolai végzettséggel rendelkező alkalmazotti rétegek létszámának 
növekedése a nyugati társadalmakposztindusztriális fordulatának következménye. Az 1960- 
as évektől fokozatosan kialakuló posztindusztriális társadalom lényege Daniel Bell szerint a 
„javakat termelő társadalom átváltozása információs vagy tudástársadalommá”117. Ez az 
átváltozás a gyakorlat szintjén az árucikkek gyártása felől a szolgáltatások irányába való 
eltolódást, az új technológiák használatát és a technikai elitek térhódítását hozza magával. 
A posztindusztriális társadalmat leginkább jellemző társadalmi valóság az ember alkotta 
szimbólumok valósága -  szemben a természeti világgal és az ipari társadalmat jellemző 
anyagi világgal-: alapvetően „az emberek közti játszmák” birodalma.118 A posztindusztriális 
gazdaság húzóágai a tudásigényes ágazatok, a számítógépipar, a robottechnika, a tudo
mányos kutatás-fejlesztés és az üzleti-információs szolgáltatások. Mindezzel össztársadal
mi szinten együtt jár a szabadidős és pihenési elfoglaltságok, az emberek magukra fordított
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idejének és értékének növekedése, a képi világ (a tömegkultúra és a reklámok) előretörése, 
az érzéki élmények fokozottabb megbecsülése és az ezeket az igényeket kiszolgáló ágaza
tok és szolgáltatások -  a vendéglátóipar, a turizmus, a tömegkommunikáció, a kozmetikum- 
és divatipar, a szórakoztatóipar, a reklámszolgáltatások -  fellendülése.

A nyugati társadalmak posztindusztriális fordulata nemcsak a társadalomszerkezetet és 
a gazdasági húzóágazatokat, hanem a társadalom értékszerkezetét is fokozatosan átalakítja. 
Az 1970-es évek elejétől kezdve több széles körű empirikus szociológiai kutatás bizonyította, 
hogy növekvő számú társadalmi csoportnak „nincs többé közvetlen viszonya a gazdasági 
biztonság kényszereivel"119. Életének középpontja tehát többé nem a mindennapi megélhe
tés biztosítása és anyagi életkörülményeinek jobbítása. Ezt az értékváltást a posztmateria
lizmus fogalma foglalja össze. A posztmaterializmus azt a társadalmi állapotot jelzi, amely
ben a népesség növekvő része olyan cikkeket, szolgáltatásokat és értékeket helyez előtérbe, 
amelyek az életminőséget jobbítják -  szemben az anyagi javak felhalmozásának célkitűzé
sével. A XX. század második felében -  elsősorban azokon a területeken, amelyek egykor a 
kapitalizmus szellemének kibontakozását segítő protestáns etika hatása alatt álltak -  a 
„gazdasági fejlettség hosszú távú következményei kezdtek érződni. Azok a nemzedékek, 
amelyek példa nélküli prosperitásban és gazdasági biztonságban nőttek fel, fokozatosan 
magukévá tették a posztmaterialista értékeket.” 120

Az értékválasztásokban bekövetkező posztmaterialista „csendes forradalom” a nem 
anyagi szükségletek -  a közösség érzése, az ökológiai értékek, a környezetvédelem, a 
kreativitás-felé való fordulást hozta magával. Ugyanakkor növekvő vágyat arra, hogy ezeket 
a célkitűzéseket akár a gazdasági növekedés értékével szemben is képviseljék. A posztma
terialista értékeket elsősorban a fiatal, magasabb iskolai végzettségű rétegek helyezik 
előtérbe, akiknek korosodásával a posztmaterializmus hatóköre is jelentősen megnőtt az 
elmúlt két évtizedben. Egyes felmérések szerint néhány országban -  Hollandiában, az 
NSZK-ban és Angliában -  a posztmaterialista értékek népszerűsége már meghaladta a 
materialista értékek hatókörét, míg más nyugati országokban lassan közelít ahhoz.121 A 
posztindusztriális gazdasági és társadalmi átalakulás és az ezzel együtt járó posztmateria
lista értékrendszer tömeges elterjedése azok a mélyszerkezeti változások, amelyek a politika 
színterén az új társadalmi mozgalmak megjelenéséhez vezettek.

Hiba volna azonban mindebből egyenes vonalú következtetéseket levonni az alternatív 
mozgalmak és a bennük megjelenő anarchista szellemiség jövőbeni terjedésére vonatko
zóan. Az említett társadalomszerkezeti és értékváltozások ugyanis nem iktatták ki a nyugati 
társadalomfejlődés alapvető keretét. A posztindusztriális és a posztmateriális átalakulás 
egyaránt a kapitalizmus keretében zajlik, s az alternatív mozgalmak is a kapitalista fejlődés 
mindent átható valóságában, az életszférák elkülönülése közepette működnek. Ennek 
logikája -  a nehezen változtatható városszerkezetektől a munkahelyi kényszereken és a 
szexista reklámokon át az alternatív értékek elpiacosításáig -  áthatja a fejlett társadalmak 
mindennapjait és az eredeti alternatív értékek terjedését, illetve felszívásukkal és fogyasztói 
termékekké alakításukkal alárendeli őket a piac logikájának. A posztindusztrializmus és a 
posztmaterializmus tendenciái ezért -  bár megváltoztatva egyes összetevőit, mély nyomot 
hagynak korszakunk képén -  nem határozzák meg annak alaptermészetét.

A korszak meghatározása inkább posztmodern kapitalizmus lehet. Míg a posztindusztria
lizmus fogalma a gazdasági és a társadalomszerkezet változását, a posztmaterializmus az 
értékvilágét fejezi ki, addig a posztmodern fogalma a szellemi-politikai változásokra is utal. 
Összefoglaló fogalom tehát, amelynek lényege a társadalmi nyilvánosság (a közügyekről
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való polgári „okoskodás") modelljének szétesése, a nyilvános diskurzus tömegkultúrává 
válása, a racionalizmus térvesztése. Míg a posztmodern filozófia radikálisan relativizálja az 
öröknek hitt igazságokat, profanizálja az ideológiákat és kimutatja az eszmerendszerek -  
valamennyi eszmerendszer -  érdekvezéreltségét; addig a posztmodern kulturális gyakorlat 
a „bármi mehet” szemléletet, a „szimulákrumok" valóságát,122 a fogyasztói kultúra új, 
immáron megkérdőjelezhetetlenül szervesnek tűnő változatát hozta létre. Ezzel összhang
ban a posztmodern politika a közügyekről való nyilvános diskurzus visszaszorulását, a 
társadalmi nyilvánosság szétmállását és tömegkultúrává válását, valamint a politikai válasz
tások piaci, s a politikai folyamatok technikai jellegű átalakulását hozta magával.

Hogyan hasonlítható össze az új társadalmi mozgalmak strukturális helyzete a klasszikus 
anarchizmuséval? A klasszikus XIX. századi anarchizmus gazdasági tekintetben az ipari 
kapitalista termelés, politikailag pedig a nemzetállami keretek, a centralizáció folyamata elleni 
küzdelem jegyében jött létre. A klasszikus anarchizmus társadalmi bázisát és ideológusait 
nagyrészt az ipari kapitalizmusba beilleszkedni képtelen, abból szerkezetileg kilógó rétegek, 
a parasztság és a kézműves munkásság, a városi szegények rétege és az arisztokrácia adta. 
Kulturális értékeit tekintve az anarchizmus az anyagiasság (materializmus) tendenciája ellen 
lépett fel, s idillt rajzolva a kapitalizmus előtti társadalmak megszépített múltját vetítette a 
jövőbe.123

A XX. század végének új társadalmi mozgalmai az új, posztindusztriális kapitalizmussal 
állnak szemben. Ez a kapitalizmus elhagyta az ipari centralizáció korszakát, és sok tekintet
ben decentralizálttá vált (például a számítógép-hálózatok használata, a kis- és középválla
latok felvirágzása révén). Az alternatív mozgalmakban megjelenő decentralizáció anarchista 
értéke azonban továbbra is szemben áll a nemzetközi nagyvállalatok kezében összponto
suló gazdasági hatalommal. Eltérően a klasszikus anarchista mozgalom helyzetétől, az új 
társadalmi mozgalmak résztvevőinek jelentős része azonban -  bár sok fiatal, nő és szegény 
támogatását élvezi -  nincs marginális helyzetben, hanem értékes kulturális -  ritkábban 
gazdasági -  tőke tulajdonosa. A klasszikus anarchizmus uralomnélküliségének idillje nem 
vehette fel a versenyt az állam és a piac materializmusával, s nem tudta megakadályozni a 
társadalom különelvű alrendszereinek és életszféráinak szétválását. A mai új társadalmi 
mozgalmak is a gazdaság primátusa és az azzal együtt jelentkező hierarchiák ellen lépnek 
fel, de a „hiány utáni” állapot, a posztmaterializmus tömeges terjedése viszonylag kedve
zőbb terepet ad a materializmus-, az uralom-, a tekintély- és a hierarchiaellenes, az életmi
nőség jobbítására figyelő törekvések számára. Történelmi léptékkel mérve, a posztinduszt
riális és posztmaterialista átalakulás logikája nekik dolgozik. Ugyanakkor az új társadalmi 
mozgalmak artikulált értékei és a hétköznapi, kis változásokra is figyelő stratégiája reálisabbá 
teszi törekvéseiket a klasszikus anarchizmus Nagy Forradalmánál és elvont államel- 
lenességénél.

Bookchin szavaival „a kapitalizmus odáig fejlesztette a technológiát, hogy a nyugati 
világban immár a fölösleges dolgokra irányuló szükségletek is kielégíthetőek. Mindez a 
jómódban élő embereknek azt a jelentőséget -  történelmi szempontból nézve luxust -  adja, 
hogy szükségleteik és a használt technikák közül sokat ökológiai és társadalmi alapon 
megkérdőjelezhetnek. Nem véletlen, hogy a számítógépesítés és robotizáció újonnan 
kialakuló korszakában milliók engedhetik meg maguknak, hogy a »növekedés határaival« 
és a »természettel való harmónia« kérdéseivel foglalkozzanak -  olyan elvekkel, amelyek az 
ember természetbe való beavatkozásának korlátozására és egyfajta hierarchiamentes érzé
kenység kialakítására szólítanak. Az »egyszerű élet«, az »állatok jogai«, a »munkaigényes
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technológiák« és a »tisztelet a természet iránt« mai értékei igen kevés támogatót találtak volna 
a hosszú századok során, amikor az egyszerű anyagi értelemben vett jólét kimérája is 
reménytelenül elérhetetlen maradt a kisebbségi eliten kívül mindenki számára.’’124

TEKINTÉLYELLENES MOZGALMAK -  
KELET-KÖZÉP-EURÓPA

Mindez azonban elsősorban a fejlett tőkés országokat jellemzi. Az új társadalmi mozgalmak 
kérdései másképp jelentkeznek a közép- és kelet-európai új demokráciákban. E társa
dalmak egyrészt nem „hiány utáni" társadalmak: mivel a tömeges jólét időszaka még nem 
köszöntött be, a gazdasági növekedés e társadalmak fő célja. Másrészt a kelet-európai fiatal 
demokráciák stabilitása és kidolgozottsága egyelőre nem áll a nyugati demokráciák olajozott 
működésének szintjén. Jalta Európának nemcsak politikai, hanem szellemi megosztottsá
gához is vezetett: a szovjet megszállás a gazdasági pusztítással együtt konzerválta a térség 
szellemi alulfejlettségét is. A posztindusztrializmus, a posztmaterializmus és a posztmoder
nizmus címszavaival leírható nyugati „posztkorszakkal" a szemben a posztkommunizmus 
korszaka itt a jól működő indusztrializmus vágyát, a materializmus felvirágzását és a 
modernség ideológiáját hozta.

Kelet-Európábán a posztmodern filozófia relativizáló szemlélete teljesen, s az azt megelő
ző „nyelvészeti fordulat” irodalma is nagyrészt hiányzik. A pozitivizmus uralma atársadalom- 
és természettudományokban kevés kivétellel megkérdőjelezetten. Lényegében nincs femi
nista mozgalom, mert a női emancipáció kérdése a szegénység miatt másként vetődik fel. 
Keleten a kommunista rendszerek gazdasági kényszerrel irányították a nőket a munkaerő- 
piacra: egy családnak általában szüksége van két keresőre. A női emancipáció vágya ezért 
az otthonmaradás, a házimunka vágyott tehetőségeként, az egykeresős családfenntartás 
álmaként jelenik meg -  míg Nyugaton a munkáért való lázadással kezdődött. A nőket a 
házimunkába visszaszorító tömeges női munkanélküliség hatása és az abortusz tilalmának 
visszaállítására tett kísértetek azonban új helyzetet teremthetnek és alapot adhatnak az 
emancipáció követelésének és a feminizmus megjelenésének.125 Emellett szól az is, hogy 
a mai feminizmus hangsúlyozottan kulturális, a női csoportok identitástudatának megterem
tésén munkálkodó mozgalom, s a kulturális szférában való megjelenése ezért csak közve
tetten kapcsolódik a gazdaság állapotához.

A politika szférájában Kelet-Európábán jelenleg a fiatal posztkommunista demokráciák 
intézményi infrastruktúrájának, a pluralizmus és korporatizmus jól működő finomszerkeze
teinek kialakítása köti te az építő politikai erőket. Ezért -  bár a térség ökológiai rendszere 
romlottabb, mint Nyugat-Európáé -  a zöld-mozgalmak elsősorban egyes környezetromboló 
létesítmények ügyei köré szerveződtek. Egyelőre nem hordozzák egy átfogó technológia- 
és társadalomkritika igényét és egy új, bázisdemokratikus társadalmi modell ígéretét. Amíg 
a föderalizmus Nyugaton föderalista államok belügyeiben és az Európai Közösség kialakí
tásában egyaránt technikai (adminisztratív, jogi, pénzügytechnikai) kérdés, addig Kelet-Eu- 
rópában egyelőre az egymásra vicsorgó nacionalizmusok megszelídítésére vonatkozó 
szerény javaslat. A municipalizmus a populizmus és a nacionalizmus veszélyével járhat, s 
alighanem a „demokratikus totalitarianizmus” veszélyét hordozza.126

Kelet-Európábán ma az új politikai és gazdasági szerkezetek -  stabil, jól működő demok
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ratikus parlamenti pluralizmus és gazdasági növekedés -  autoritásának felépítése van 
napirenden. Ezek visszásságait kritizálni, ellenük lázadni és egy finomabb, élhetőbb és 
igazságosabb politikai, gazdasági és mindennapi rendszert követelni lényegében csak 
megszületésük után lehet. Mindez azonban nem a nyugati modell pontos követelésének 
jóslatát jelenti. Nincsen ugyanis közvetlen ok-okozati viszony a gazdasági-társadalmi válto
zások és az új társadalmi mozgalmak megjelenése között. Az összefüggés jóval közvetet
tebb ennél. Az új mozgalmak hangsúlyozottan kulturális jellegűek, új identitástudat megte
remtésén munkálkodnak. Ezért a kulturális intézményrendszer befolyásolására való képes
ségük, a politikai tér űrjeinek betöltéséretett kísérleteik és a társadalmi nyilvánosságban -  a 
médiában -  való megjelenésük a hagyományos mozgalmakénál fontosabb tényező szer
veződésük és hatásuk szempontjából. Tény, hogy Kelet-Európábán egyelőre szűk az új 
társadalmi mozgalmakat hordozni képes posztindusztriális alkalmazotti-középosztályi réteg. 
Egyelőre ugyancsak viszonylag szűk a posztmaterialista értékeket követni képes csoportok 
-  például fiatalok -  rétege is. Az új társadalmi mozgalmak értékei ezért -  az eddigi kísérletek 
tapasztalatai szerint-viszonylag kis értelmiségi csoportokban, „fölülről" terjednek el. Kelet- 
Európa valószínűleg e tekintetben is folytatja a reformértelmiségieknek nagy -  lényegében 
helyettesítő -  szerepet adó tradícióját.

A mai kelet-európai demokráciák semmiképpen sem a posztmodern kapitalizmus rend
szerei. Az új társadalmi mozgalmak lehetőségeinek szempontjából ez egyfelől hátrány, mert 
a régió gazdasági alulfejlettsége következtében itt ma nem a posztindusztriális fordulat, 
hanem az eredeti tőkefelhalmozás és a gyarmatosítás elszenvedésének párhuzamosan 
haladó folyamata zajlik. Másfelől azonban előny is lehet: működik még a széles társadalmi 
diskurzus, a közügyeket nagy publicitással megvitató társadalmi nyilvánosság; a tömegkul
túra csak fokozatosan erodálja a nyilvánosságot és teszi fogyasztóivá a politikai kultúrát.

Az anarchizmus öröksége ma Kelet-Európábán sem az elvont államellenesség, hanem 
az új, demokratikus államhatalommal szembeni egészséges kétkedés és a korrupcióval 
szembeni morális egyensúly lehet. A hatalom akarva-akaratlanul korrumpál, mert professzio- 
nalizálódik és bürokratizálódik -  fogalmazta meg „az oligarchia vastörvényében" az anar- 
cho-szindikalista Robert Michels. Michels a túlcentralizált, parlamenti frakcióra összponto
sító német szociáldemokrata párt anarchoszindikalista kritikája közben formálta meg a 
politikai szociológia máig alapvető tételét. Ez a tétel akkor is érvényes marad, ha a stabilitás 
követelménye Kelet-Európábán ma az elitpolitika, a parlamenti és értelmiségi politizálás 
előnyeit hangsúlyozza. A társadalom az állam ellen127 gondolatának mai megjelenési formái 
az oligarchiákkal szemben alulról felfelé építkező új társadalmi mozgalmak, az állampolgári 
kezdeményezések szervezése, a polgári engedetlenség, a rotáció elve és gyakorlata. Ezek 
a törekvések hatástalanok maradnak, ha mereven államellenes, s nem az elitpolitikát 
ellensúlyozó szerepet töltenek be, mert a professzionalista elitek kialakulása ugyan kritizál
ható, de kikerülhetetlen folyamatnak tűnik.

Ha Közép- és Kelet-Európa történetének következő időszakában folytatódik a plurális 
demokrácia meggyökeresedése és megvalósul a gazdasági növekedés és az ezzel járó 
társadalom- és értékszerkezeti változások lehetősége, akkor a mai mozgalmi csírákból 
életerős új társadalmi mozgalmak sarjadhatnak, és egyre gyakrabban lesz érezhető az 
általuk képviselt anarchista szellemiség hatása. Hogyan foglalható össze ennek mai üzene
te?

Az anarchisztikus lázadás ellenfele a posztmodern filozófia számára a merev, hierarchikus 
gondolkodási szerkezetek, az érdekeket leplező, értékhangsúlyokkal terhes kétpólusú el
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lentétek ideologikus világa. A feminizmus számára a tekintélyelvű, férfi dominálta, patriar
chális gondolkodási és társadalmi hierarchiák. A zöld-mozgalom számára a gazdaság 
istenítése, a veszélyes technológiák felelőtlen használata, a szűk látókörű tudomány kizáró
lagosságra törekvése, a politikai uralom és az állami erőszak. A föderalizmus számára a 
centralizáló, despotikus, szűkítő jellegű politikai szervezetek. Az említett mozgalmak közös 
kritikai nevezője a hierarchiaellenesség, az alárendelő, elnyomó társadalmi és gondolko
dási szerkezetekkel szembeni tekintélyellenes, delegitimáló, kritikai, felforgató alapállás.

Az anarchisztikus szellemiség mai képviselete ugyanakkor egy építő, pozitív víziót, egy új 
társadalmi- és gondolkodási szerkezet létrehozásának igényét is magában foglalja. A közös 
nevező itt az autonómia tisztelete, az alulról építkezés, az egyenlőségre, kiegyensúlyozott
ságra, decentralizációra törekvés, a föderatív jelleg, a mellérendelés elvének követése a 
mindennapokban és a politika világában egyaránt.

Az állam elleni frontális támadás igénye és az állam eltüntetésének anarchista vágya 
mindmáig irreálisnak bizonyult. Bár az állam „eredendő rosszaságának” állítása ma is 
megszívlelendő figyelmeztetés marad, a lehető legszigorúbban ellenőrzött és a lehető 
legkisebb térre visszaszorított állam elfogadása mégis a legkisebb rossz választásnak tűnik.

Az anarchizmus klasszikus gondolkodóitól nem áll távol az anarchizmus fogalmának 
tágabb értelmezése, az anarchisztikus értékideál képviselete. Ahogyan Rudolf Rocker 
mondja tanulmányunk elején idézett írásában: „az anarchizmus nem rögzített és zárt társa
dalmi rendszer, hanem inkább az emberiség történelmének egyfajta irányzata”. Malatesta 
megfogalmazásában: „Nem arról van tehát szó, hogy ma, holnap vagy ezer év múlva elérjük 
az anarchiát, hanem arról, hogy ma, holnap és folyton az anarchia felé vezető úton 
haladjunk."128

Kik akkor az anarchisták? S mi különbözteti meg őket a többi embertől? Sebastian Faure 
így válaszol Anarchista Enciklopédiádban: „Nincs, és nem is lehetséges libertariánus 
Hitvallás vagy Katekizmus.

Ami azonban létezik és anarchista doktrínának nevezhető, az olyan általános alapelvek, 
alapvető koncepciók és gyakorlati alkalmazásaik összessége, amelyekről egyetértés szüle
tett; egyetértés mindazok között, akiknek gondolkodása ellenséges az autoritással szem
ben, és akik -  közösen vagy elszigetelten -  küzdenek minden fegyelmezés és korlátozás 
ellen, legyen az akár politikai, akár gazdasági, intellektuális vagy morális jellegű.

Bár sokféle anarchistatípus lehetséges -  és létezik is -, mindannyiuknak van egy tulajdon
sága, amely megkülönbözteti őket az emberiség másik részétől. Az egyesítő pont az 
autoritás elvének tagadása a társadalmi szervezetekben -  azoknak a korlátozásoknak a 
gyűlölete, melyek az autoritás alapján álló intézményektől erednek.

Ilyformán mindenki, aki tagadja az autoritást és küzd ellene, anarchista.’’129

Kötetünkbe elsősorban az anarchizmus klasszikusainak írásait válogattuk. Az anarchiz
mus mai képviselőinek bemutatása már egy másik könyv feladata lehet.

1990. szeptember
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anarchista hitvallását, másfelől részben valóságos, részben fiktív titkos forradalmi társasá
gokat -  elsősorban a Szociáldemokraták Nemzetközi Szövetségét -  szervezett. 1868-ban 
Genfben élt, csatlakozott az I. Internacionáléhoz, és súlyosan összeütközött Marxszal, aki 
1872-ben a hágai kongresszuson hosszú harc után sikerrel kizáratta Bakunyim és követőit 
(a szakadás hosszú időre kettéválasztotta a világ forradalmi mozgalmait). Bakunyin elvetette 
a politikai ellenőrzést, a centralizációt, és a tekintélyelvű alárendeltséget a forradalmi moz
galomban. Mindezeket jellegzetesen német gondolkodási és szervezeti formáknak tartotta, 
'Ss'szembeállította velük a képzetlen orosz paraszt lelkületét és az erőszakos forradalmi 
eszközök használatának szükségességét. Élete végén pénzügyi problémákba bonyolódott, 
egészsége megrendült, ám nemzetközi szervezkedését folytatta. Hatása Angliában, Svájc
ban, Németországban, Olaszországban és Spanyolországban (ahol 1936-ig az anarchisták 
maradtak a legerősebb forradalmi irányzat) érvényesült. Magyarországon Szabó Ervinre 
hatott.

Berkman, Alexander (1870. november 21., Vilnius - 1936. június 28., Nizza) -  orosz-amerikai 
anarchista mozgalmár és szerző. Középosztálybeli zsidó családból származott, Szentpéter
váron, majd Kaunasban (Litvánia) nőtt föl. Fiatalkorában hatással voltak rá az orosz terrorista 
nihilisták. 1887-ben az USA-ba emigrált: New Yorkban hamarosan csatlakozott a radikális 
zsidó munkáscsoportokhoz, s megismerkedett Johann /Wosftal, aki erősen hatott rá. Két év 
múlva találkozott Emma Goldmannal, akihez ezután hosszú, közel fél évszázadig tartó 
viszony fűzte. A homesteadi fémmunkássztrájk alatt -  válaszképpen a sztrájkoló munkások 
ellen indított harcra és többük meggyilkolására -  1892. július 23-án sikertelen, ám súlyos 
sérülést okozó merényletet követett el Henry C. Frick, a Carnegie Acélgyár menedzsere ellen. 
22 év börtönbüntetésre ítélték, amiből 14 évet letöltött. 1906-ban szabadult, s öt éven át 
Prison Memoirs of an Anarchist [Egy anarchista börtönvallomásai] (1912) című emlékiratán 
dolgozott, amelyet többen Kropotkin memoárjaihoz hasonlítottak. 1917 előtt hatásosan 
agitált az USA-nak az első világháborúba való belépése ellen. Ezért 1917-ben Goldmannal 
együtt letartóztatták s két év börtönre ítélték. 1919-ben szabadult, s Goldmannal együtt 
Oroszországba deportálták. Berkman ismerte Trockijt, s kezdetben rokonszenvezett a 
forradalommal. Bürokratikus vonásai miatt azonban fokozatosan szembefordult vele, s a 
kronstadti matrózok lázadásának leverése (1921) után 1922-ben elhagyta Oroszországot. 
The Bolshevik Myth [A bolsevik mítosz] (1925) című könyve a forradalmi rezsim egyik első 
radikális kritikája. Életének hátralévő részét Németországban, majd 1930-tól Franciaország
ban töltötte. A bebörtönzött anarchisták és szindikalisták segítéséért küzdött, s orosz
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irodalmat fordított. Hosszú börtönbüntetései alatt szerzett betegségei élete végén részleges 
bénultságot okoztak.

Buber, Martin (1878. február 8., Bécs-1965. június 13., Jeruzsálem) -  a XX. század egyik 
legjelentősebb vallásfilozófusa. Német zsidó családból származott; hároméves korától 
nagyszülei nevelték Lembergben (ma Lvov). Egyetemi tanulmányait Bécsben, Berlinben, 
Lipcsében és Zürichben folytatta. Nietzsche és a hasszidizmus, valamint Kierkagaard és a 
német misztikus Jacob Böhme hatott rá erőteljesen. 1916-1924 között a Der Jude [A Zsidó] 
című folyóiratot szerkesztette. Filozófiát és etikát tanított a frankfurti egyetemen (1923-1933), 
majd a társadalomfilozófia professzora volt a jeruzsálemi héber egyetemen (1938-1951). 
Bibliai tárgyú tanulmányai, vallásos egzisztencializmussal, miszticizmussal foglalkozó 
esszéi és összehasonlító valláselméleti írásai tették ismertté. Az Izraeli Tudományos Akadé
mia első elnökeként síkraszállt az arab-zsidó megbékélés és a keresztény-zsidó párbeszéd 
mellett. Gondolatrendszere ott érintkezik az anarchizmussal, ahol egy vallásában megújult 
közösségi társadalom és a kibucok alapelveit fejti ki. Magyarországon Kornis Mihály író tett 
kísérletet a buberi dialóguselv újragondolására az 1980-as évek második felében.

Ciliga, Ante (1898., Segotici [ma Jugoszlávia]-) -  horvát származású forradalmár. Fiatalon 
csatlakozott a Horvát Szociáldemokrata Párt kommunistabarát frakciójához. 1922-ben a 
Horvát Kommunista Párt titkárává választották, majd a Komintern Balkáni Irodájának jugo
szláv képviselője lett Bécsben. 1926-ban Moszkvába küldték pártiskolába. 1929-ben csat
lakozott a trockista ellenzékhez, s részt vett a pártiskola jugoszláv frakciójának lázadásában, 
amely elítélte a Komintern Jugoszlávia-politikáját. 1930-ban letartóztatták. Három évet bör
tönben, majd két és fél évet szibériai száműzetésben töltött. Rómában él, az Új nap küszöbén 
című horvát nyelvű politikai folyóirat szerkesztője.

Godwin, William (1756. március 3., Wisbeach-1836. április 7., London) -  angol filozófus és 
író, az anarchista társadalomfilozófia első képviselője. Radikális, nem anglikán protestáns 
(disszenter) lelkész fiaként nőtt fel, s maga is disszenter lelkészként működött több kisvá
rosban 1777 és 1782 között. Bölcsésztanulmányai után hamarosan magáévá tette a XVIII. 
század haladó -  szekuláris, libertariánus, individualista, optimista és bohém -  gondolkodá
sát. Fő műve, az Enquiry Concerning Political Justice (1793) a francia forradalom védelmé
ben íródott (Burke támadása ellenében), ám egyszersmind az individualista, libertariánus 
filozófia credójává is vált. A könyv első kiadásában megfogalmazott racionalista filozófiai 
anarchizmus szerint minden szabály és intézmény -  beleértve a házasságot -  szükségtelen. 
(A későbbi kiadásokban Godwin elismeri, hogy a törvény és a hagyomány valamelyest 
szükségesek.) Godwin abból a -  felvilágosodásban általános -  feltételezésből indul ki, hogy 
az emberek nagyjából egyforma adottságokkal születnek, és eltérő magatartásuk eltérő 
körülményeikből fakad: a rossz környezet rosszá, a jó környezet jóvá teszi őket. Az ész 
[reason] használatában -  amellyel az ember választ jó és rossz környezet között -  nyilvánul 
meg a szabadság, s ezt a szabadságot az oktatás adja. Az emberek természetes jóságába 
vetett hit a földi tökéletesedés eszméjéhez, az uralom nélküli társadalom elképzeléséhez 
vezet. Míg a felvilágosodás francia filozófusai teljes harcot indítottak az egyház (a papok) és 
az állam (a királyok és nemesek) által képviselt, az emberek jóságát megrontó intézmények 
ellen, Godwin jelentősége, hogy ezt a kritikát a társadalmi mikrokörnyezet -  a család, az 
iskola, a szomszédság és a munkahely -  intézményeire is kiterjesztette. Szerinte még a
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karmesteri pálca is szükségtelen és elnyomó jellegű -  karmester nélkül a zenészek szaba
dabban, gazdagabb harmóniákat csalnának elő hangszereikből. Legismertebb regénye, az 
Adventures of Caleb Williams [Caleb Williams kalandjai] (1794) azt mutatja be, hogyan 
erőszakolják meg a társadalom tirannikus kiscsoportjai az ártatlan hőst. Más anarchista 
gondolkodókkal szemben Godwin nem jellemezte sem az együttműködést, a kölcsönös 
segítséget, sem pedig a gazdasági kollektivizmust az anarchista társadalmat összetartó 
erőként. Nagy hatással volt Wordsworthre és Coleridge-re; Shelley a Queen Mab című 
művében (1813) kísérelte meg a godwini világot költészetté fordítani. Magánélete többször 
sajátos próbára tette Godwin elveit. így többhavi, a házasság átkos intézményét megtagadó 
együttélés után 1794-ben tradicionális házasságot kötött az ismert feminista írónővel, Mary 
Wollstonecrafttal. Lánya, Mary 1814-ben megszökött a költő Shelley vel, s e hű tanítvány i 
viselkedés elismerése helyett Godwin őrjöngött -  egészen addig, amíg a kapcsolat formális 
házasság útján révbe nem ért. Végül a pénzügyi nehézségek közé került anarchista segít
séget volt kénytelen elfogadni, a kormánytól s 1833-tól haláláig az államkincstár szinekúráján 
Sít.

Goldman, Emma (1869. június 27., Kaunas-1940. május 14., Toronto) -  orosz zsidó 
származású nemzetközi anarchista aktivista munkásnő. 1885-ben emigrált az USA-ba, ahol 
egy Rochesterben (New York állam) lévő ruhagyárban dolgozott. Közeli kapcsolatba került 
Johann Mosttal. 1889-ben New Yorkba költözött, és megismerkedett Alexander Berkmannel. 
1919-ben, miután mindketten ellenezték a katonai behívásokat, Oroszországba deportálták 
őket, ahol előbb lelkesedtek a bolsevik forradalomért, majd hamarosan kiábrándultak belőle. 
Később Angliában, Kanadában és Spanyolországban élt. Fellépett a nőemancipációért és 
a fogamzásgátlásért; a korai feminizmus egyik nagy hatású képviselője.

Grave, Jean (1854. október 16., Le Breuil sur Couze-1939. december 8., Vienne-en-Val) -  
francia anarchista mozgalmár, publicista, szerkesztő. Először kovácsmesterséget tanult, 
majd cipészinas volt, ezt követően a tengerészgyalogságnál szolgált. 1879-ben csatlakozott 
a Francia Dolgozók Pártja föderációjához, 1881-ben részt vett a londoni anarchista kong
resszuson. 1882-ben letartóztatták, de bizonyítékok hiányában szabadon engedték. 1883- 
ban Reclus kérésére Genfbe utazott, ahol Kropotkinnal együtt szerkesztette a Le Révolté 
című lapot, amelyet később, 1887-től Párizsban La Révolte címen jelentetett meg. Egy cikke 
miatt 1891 júniusában letartóztatták, s hat hónapot a St. Pélagie börtönben töltött. Itt írta meg 
aLasociétémouranteetl’anarchie [A haldokló társadalom] című művét, ami miatt 1894-ben 
két év börtönbüntetésre ítélték, de egy év letöltése után amnesztiát kapott. Az 1894-ben 
betiltott La Révolte pótlására beindította a Temps Nouveaux-X, és megjelentette a Temps 
Nouveaux Kiskönyvtárát. Ez utóbbi keretében 30 oldalnál nem hosszabb brosúrákat készít
tetett tízezer példányban, a széles tömegek számára könnyen érthető stílusban. Kísérletet 
tett egy anarchista iskola létrehozására, ami azonban nem valósult meg. 1890-ben jelentést 
készített a párizsi anarchista kongresszus számára, amit azonban betiltottak. 1905-ben 
belekeveredett a XIII. Alfonz spanyol király elleni, az Operánál elkövetett merényletbe, 
letartóztatták, de hamarosan szabadlábra helyezték. 1913-ban a Temps Nouveaux képvise
letében vett részt a nemzetközi anarchista kongresszuson, ahol a francia anarchisták 
föderációjának létrehozását szorgalmazta. 1914 nyarán Angliába utazott, s a háborús éveket 
itt töltötte el. Dolgozott a La Bataille és a Freedom című lapoknak, 1916 februárjában aláírta 
a német militarizmust elítélő Tizenhatok Nyilatkozatát. 1919 júliusában tért haza Franciaor
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szágba, Plessis-Robinsonba vonult vissza, ahol megjelentette a Publications de la Révolte 
et des Temps Nouveaux című időszaki kiadványt. Emlékiratai 1930-ban láttak napvilágot.

Guérin, Daniel (1904. május 19., Párizs-) -  francia újságíró, szociológus, történész, dráma
író. Az École des Sciences Politiqués-en végzett. A Centre laique de auberges de jeunesse 
alapítója (1933) és a Théátre des Nations, kulturális tanácsadója (1959-1960) volt. A Francia 
Szociológiai Társaság tagja. Műveinek többsége a gyarmatok felszabadításával, az USA 
kapitalizmusával, a szexualitással és a libertariánus szocializmus lehetőségével foglalkozik.

Guillaume, James (1844. február 16., London-1916. november 20., Maria [Neuchátel mel
lett]) -  svájci anarchista, szabadgondolkodó. Irodalmat és történelmet tanult Neuchátelben, 
Zürichben és Párizsban, majd tanári oklevele megszerzése után Svájcban tanított. Részt vett 
1866 szeptemberében az I. Internacionálé genfi kongresszusán, majd egy évre rá a laussan- 
ne-i kongresszuson. 1869 januárjában a Francia-Svájci Föderáció első genfi kongresszusán 
bensőséges barátságot kötött Bakunyinnal, majd 1871 februárjában Ferdinand Buissonnal. 
Cikkeket írt az anarchista Égalité és Progrés számára, amely miatt lemondatták tanári 
állásáról. 1873-tól fordításokból tartotta el magát. 1872 szeptemberében a Jurái Föderáció 
küldötteként részt vett az Internacionálé hágai kongresszusán, ahol Bakunyin oldalán ahhoz 
a kisebbséghez csatlakozott, amely harcot indított Marx és Engels nézetei ellen. A szakadás 
után még részt vett az 1873-as genfi kongresszuson, de ezt követően már csak a Jurái 
Föderációban szervezkedett. Barátságot kötött Proudhonnal és Kropotkinnal. 1878-ban 
lemondott a Jurái Föderáció bizottsági tagságáról, és Párizsba költözött. Itt történeti kutatá
sokat folytatott, cikkeket írt a Revue frangaise számára. 1889-től francia állampolgár volt, 
közeledett a szocializmus eszméihez, és a századfordulótól kezdve a CGT aktív támogatója 
volt. 1915-ben támogatta a CGT háborús politikáját, egyúttal támadta a német szocialistákat.

Kropotkin, Pjotr Alekszejevics, herceg (1841. december21., [régi i. sz. szerint december9.] 
Moszkva-1921. február 8.) -  orosz politikai és társadalomfilozófus, az anarchista elmélet 
egyik megalkotója és legjelentősebb képviselője. Hadiiskola után II. Sándor cár nemesi 
apródjaként szolgált egy évet. Hercegi címét fiatalon elvetette. 1862-től 1867-ig Szibériában 
állomásozott tisztként, ahol paraszti és kozák közösségeket tanulmányozott. 1872-ben 
Svájcban találkozott Európa vezető szocialistáival és anarchistáival, s meggyőződéses 
anarchistaként tért vissza Oroszországba. 1874-ben libertariánus nézeteiért és munkások 
számára írt propagandaanyagok terjesztéséért letartóztatták, ám 1876-ban megmenekült. 
Előbb Franciaországban tartózkodott, ahol bebörtönözték (1883-1886), majd 30 éven át 
Angliában élt (1886-1917). Zoológiái és néprajzi tanulmányai alapján fejlesztette ki a köl
csönös segítség elméletét, mely szerint nem a verseny és harc, hanem az együttműködés 
vezeti a magasabb rendű fajok fejlődését. Ezen az alapon kritizálta a szociáldarwinizmust 
és dolgozta ki az erőszak nélküli anarchista társadalomszervezés elméletét, különösen 
hangsúlyozva az oktatás szerepét. Az orosz forradalom kitörése után 1917-ben visszatért 
Oroszországba, ahol a munkás- és paraszttanácsok az önigazgatás, az államnélküliség 
ígéretét hordozták számára, ám hamarosan kiábrándult a tekintélyelvű bolsevik rezsimből. 
Hatása a XIX. század végén és a századfordulón volt jelentős az európai anarchista 
mozgalmakra, elsősorban Angliában és Oroszországban. Magyarországon gróf Batthyány 
Ervin képviselte a kropotkini anarchizmust.
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Landauer, Gustav (1870.április7., Karlsruhe-1919. május 1., München) -  zsidó származású 
német anarchista filozófus, szerkesztő, író, forradalmi aktivista. Középosztálybeli kereske
dőcsaládból származott, irodalmat, filozófiát és politikai gazdaságtant tanult több német és 
svájci egyetemen. Dühring, Th. Hertzka, Proudhon és Kropotkin írásai hatottak rá. Az 1890-es 
években csatlakozott a szocialista mozgalom radikális ifjúsági szárnyához (Die Jungen), 
amely szembekerült a szociáldemokrata párt nyugodtabb parlamenti irányvonalával. 1893- 
től 1899-ig a Der Socialist szerzője, majd 1909-től 1915-ig az új folyam alapító szerkesztője 
volt. A századforduló után fokozatosan kifejlesztett misztikus anarchizmusa Buberrel (aki 
több művét publikálta) és Schmitt Jenő Henrikkel rokonítja. 1919-ben részt vett a müncheni 
kommunista tanácsköztársaság megalakításában; a német kormány csapatai ölték meg.

Mahno [Mihnenko], Nyesztor Ivanovics (1889. október 27. [14.] Szaragova [Huljai Polje, 
Jekatyerinoszláv]-1934. július 25., Párizs) -  ukrán anarchista forradalmár és gerillahadvezér. 
Szegényparaszti családból származott, apja egyéves kora előtt meghalt; gyermekkorában 
kondásként, majd gépfestőként kereste kenyerét. 1905 után részt vett az anarchista mozga
lomban (a forradalmi irodalom terjesztésében és az azt pénzelő kisebb betörésekben). 
1908-ban elfogták s börtönbe került; 1910-ben szervezkedésért halálra ítélték, majd büntetését 
fiatal kora miatt a moszkvai Butirki börtönben életfogytiglani kényszermunkára változtatták. A 
börtönben ellenszegülés miatt többször magánzárkára ítélték, ahol tébécét kapott. A börtön
ben ismerkedett meg Peter Marin-Arsinov forradalmár fémmunkással -  a későbbi történésszel 

aki több iskolai stúdiumra tanította. Amikor az 1917. februári forradalom hősökként kisza
badította őket, Mahno azonnal visszatért Huljai Poljére, ahol földművesszakszervezetet, 
szabad községet és paraszttanácsot szervezett, amely a földhöz juttatott szegényparasztok
nak a volt birtokossal és a kulákokkal egyenlő birtokrészt, eszközöket és termelési lehetőséget 
adott (ezt több más terület paraszttanácsa is követte). 1918-ban forradalmi katonai egysége
ket szervezett Délkelet-Ukrajnában, amelyek egyszerre harcoltak a megszálló központi hatal
mak (osztrák, német és magyar) csapatai és a fehérek, majd a központi bolsevik kormány 
ellen. Komoly szerepet játszott Gyenyikin (1919) és Wrangel (1920) vereségében és az 
ukrajnai forradalmi tanácsok megalapításában. Ezek Mahno hadseregére, az Ukrajnai Forra
dalmi Felkelők Hadseregére támaszkodva és anarchista értelmiségiek támogatásával önkor
mányzatú paraszt-, munkás- és katonatanácsokat hoztak létre. Mahno találkozott Leninnel és 
Kropotkinnal: Leninnel súlyos nézetkülönbség alakult ki közöttük, Kropotkinnal egyetértettek. 
Fokozatosan élesedő ellentéteik miatt 1920-ban a bolsevikok törvényen kívül helyezték. 
1921-ben megsebesült, majd Romániába távozott, ahonnan hamarosan kiutasították. 1922- 
ben Lengyelországba került, elítélték, ám a rendőri megfigyelés alól Berlinbe, majd Párizsba 
szökött. Elszegényedett és egészsége megrendült: 1928-ban a robbanógolyó által okozott 
sérülésével megműtötték, s a börtönben szerzett tébécéje kiújult. 1929-ben a francia anar
chisták gyűjtést rendeztek számára. 1934-ben egy párizsi szegénykórházban halt meg.

Malatesta, Errico (1853. december 14., Santa Maria Capua Vetere [Nápolyi Királyság]—1932. 
július 22., Róma) -  olasz anarchista agitátor. Fiatalon csatlakozott az I. Internacionáléhoz, 
majd hamarosan az anarchista mozgalom egyik vezetője lett. Közreműködött romániai, 
olasz, egyiptomi, spanyol, francia, belga és svájci anarchista csoportok megszervezésében, 
majd Észak- és Dél-Amerikában (elsősorban Argentínában) szervezkedett. Életében 12 évet 
börtönben, 35 évet száműzetésben töltött, és háromszor ítélték halálra. Munkásságában a 
forradalmárok és munkások szervezeteinek szerepét hangsúlyozta. 1899-ben előadókörutat
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tett az USA-ban, ahol egy folyóiratot is szerkesztett, 1900-tól Londonban élt (kivéve 1913- 
1914-es forradalmi agitációs útját Olaszországban). 1919-ben amnesztiával tért vissza 
Olaszországba, az 1922-es fasiszta hatalomátvételig aktívan politizált. Utak az anarchia felé 
című írását a magyar Társadalmi Forradalom című anarchista lap is közölte 1919-ben.

Most, Johann (1846. február 5., Augsburg [Németország]-1906. március 17., Cincinnati 
[USA]) -  német származású munkás, anarchista aktivista, újságíró. Fiatalon sikertelenül 
keresett munkát és barátokat Németországban, az Osztrák-Magyar Monarchiában, Olasz
országban és Svájcban, s csatlakozott a zürichi Nemzetközi Munkásszövetséghez [Interna
tional Workingmen's Association]. 1868 és 1878 között Bécsben, Berlinben és Chemnitzben 
szerkesztett szocialista újságokat; kétszer a parlamentbe választották; két évet Ausztriában 
töltött börtönben, hármat Németországban. Számos sikeres előadást tartott, pamfleteket és 
dalokat írt, majd kiutasították Németországból és Ausztriából. 1878-ban Londonban meg
alakította a nagy hatású Freiheit című hetilapot, amely fokozatosan anarchista irányba 
fordult. (A Freiheiten olvasták Magyarországon is, ahol a radikális ellenzéki szocialisták 
csoportjára hatott a nyolcvanas évek elején.) 1880-ban Mostot kizárták a német szocialista 
pártból, majd miután cikkében II. Sándor meggyilkolását dicsőítette, 16 havi börtönre ítélték. 
1882. december 12-én New Yorkba érkezett, ahol a társadalmi forradalom mártírjaként 
fogadták. A német nyelvű munkások alkotta anarchista közösség karizmatikus vezetője lett. 
Háromszor kapott börtönbüntetést a Blackwell’s lsland-i börtönben „a tett propagandája", 
a direkt terrorista akciók hasznának taglalása és technológiai kivitelezésükhöz adott bősé
ges írásos tanácsai miatt. Ő maga sohasem követett el merényletet. 1892-ben elítélte 
Alexander Berkman Frick gyáros elleni merényletét, s ezután hatása jelentősen csökkent 
(bár a Freiheit még megjelent). Kevés hosszabb művet írt, önéletrajza: Memorien, Erlebtes, 
Erforschtes und Erdachtes (4 kötet).

Proudhon, Pierre Joseph (1809. január 15., Besangon-1865. január 19., Párizs) -  francia 
libertariánus szocialista-anarchista elméletalkotó, újságíró, „az anarchizmus atyja": elméle
tének egyik megalkotója és legnagyobb hatású képviselője. Szegény kisiparosi-paraszti 
családból származott, ám ösztöndíjat nyert a besangoni kollégiumba. Itt ismerkedett meg 
az utópista szocialista Charles Fourier-val, akinek hatása alá került. 1938-tól a Besangoni 
Akadémia ösztöndíjával Párizsban tanult. Itt írta Qu’est-ce que la propriété? [Mi a tulajdon?] 
című művét (1840). Ebben leszögezte: „a tulajdon lopás” abban az esetben, ha kizsákmá
nyolásra használják, szemben a szabadság megőrzéséhez szükséges személyes termelő
tulajdonnal. 1843-tól Lyonban dolgozott, és a takácsok titkos mutualista mozgalmának 
hatása alá került. A Proudhon által adoptált mutualizmus -  szemben a jakobinizmus politikai 
centralizmusával -  a munkásegyletek gazdasági önkormányzatában és hitelintézményeiben 
látta a társadalmi forradalom útját. Párizsban tett útjai során megismerkedett a feminista 
szocialista Flora Tristannal, Marxszal, Bakunyinnal és az orosz szocialista író Herzennel. 
1846-ban összetűzött Marxszal, ellenezve annak tekintélyelvű és központosító szervezeti 
elképzeléseit a szocialista mozgalomban. 1848-ban sikertelenül kísérelte meg egy kölcsön
ös munkáshitelen alapuló népbank felállítását. III. Napóleon kritizálásáért 1849-től 1852-ig 
börtönben ült, majd a további rendőrségi zaklatások elől 1859-1862 között Belgiumban élt 
menekültként. Itt fejlesztette ki nacionalizmuskritikáját és a világföderáció elképzelését (Du 
Principle federatif [1863]). Meghatározó hatással volt az I. Internacionáléra, Bakunyinra, 
Kropotkinra, az orosz népi mozgalomra, az olasz radikális nacionalistákra (1860-as évek),
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a spanyol föderalista mozgalomra (1870-es évek) és a mediterrán országokban erős 
szindikalizmusra. Az 1920-as évekig a francia munkásradikalizmus fő elméleti forrása. A 
decentralizációról vallott felfogása -  akár az elméleti gyökerek tudatosítása nélkül -  széles 
körben hat egész máig.

Reclus (Jean-Jacques-) Elisée, (1830. március 15., Sainte-Foy-la-Grande-1905. július 4., 
Thourout, [Bruges mellett]) -  francia földrajztudós és anarchista. 1871-ben nemzeti gárdis
taként részt vett a párizsi kommün védelmében, s ezért életfogytiglani börtönbüntetésre 
ítélték. Az európai tudósok tiltakozása kiszabadította. Anarchista aktivitása 1879 után tető
zött, Kropotkin mellett a Nemzetközi Munkásszövetség [International Workingmen's Asso
ciation] vezetőjeként tartották számon. 1892-ben az összehasonlító földrajz professzorának 
nevezték ki Brüsszelben, s megkapta a Párizsi Földrajztudományi Társaság aranymedálját. 
Földrajztudományi fő műve: La Nouvelle Géographie universelle, la terre et les hommes 
(1875-1894; 19 kötet).

Rocker, Rudolf (1873. március 25., Mainz-1958) -  német-amerikai anarchista vezető, 
társadalomfilozófus, aktivista. Szüleit korán elvesztette, katolikus árvaházban nőtt fel, majd 
szocialista nagybátyja támogatta. Könyvkötő lett, s fiatalon bekapcsolódott a (bismarcki 
antiszocialista törvények után részben illegális) szocialista mozgalomba. Hamarosan eltá
volodott a Marx-Lassalle-féle irányvonaltól, és a libertariánus szocializmus felé fordult. 
Elsősorban Proudhon, Fourier, Bakunyin, Kropotkin, Tolsztoj, Reclus és Tucker hatottak rá. 
Hosszú élete során közeli kapcsolatba került Louise Michellel, Domela Nieuwenhuisszel, 
Malatestával, Kropotkinnal, Landauerrel és Ferrerrel. 1893-1895 között Párizsban élt politikai 
menekültként, majd Londonba ment, ahol támogatta a zsidó radikális munkásmozgalmat. 
1898-tól 1914-ig a jiddis nyelvű Arbeiter Freint [A Munkásbarát] című lap és a Germinal című 
társadalomelméleti folyóirat szerkesztője volt. Támogatta az anarchista ideálhoz közel álló 
kibucmozgalmat is, s nem zsidó származása ellenére a cionista eszme terjesztője és a 
mozgalom elismert alakja lett. Az első világháború után visszatért Németországba, ahonnan 
Hitler hatalomra jutása után az USA-ba menekült. Terjedelmes életműve nagyrészt német és 
jiddis nyelven született.

Spooner, Lysander (1808. január 19., Athol [Massachusetts]-1887. március 14., Boston) -  
amerikai ügyvéd, publicista, reformer. Mivel egyetemet nem végzett -  jogi tanulmányait 
magánúton folytatta -, a fiatal Spoonert nem vették fel az ügyvédi kamarába. Bár a kamarai 
tagságot diplomához kötő rendelkezést jogilag megtámadta, felvételét nagy többséggel újra 
elutasították, s így tagság nélkül nyitott jogi irodát. 1844-ben a posta ragadta meg figyelmét. 
Ebben az időszakban az állami posta 12 és fél centet számított postaköltségként a New York 
és Boston között küldött levelekre és 25-öt Boston és New York között. Mivel úgy gondolta, 
hogy az államnak nincs joga monopolizálni a postai szolgáltatásokat, Spooner postát 
szervezett, amely egységesen 5 centért továbbította a leveleket Boston, New York, Phila
delphia és Baltimore között. Üzlete gyorsan nőtt, mígnem a központi kormányzat beperelte 
és bezáratta a vállalkozást. Spooner ekkor annak bizonyításába fogott, hogy az állami postát 
alacsonyabb árak is kellőképpen támogathatják. S valóban: a kongresszus 1845-ben és 
1851-ben csökkentette az árakat, majd a következő évek újabb csökkentéseket hoztak. 
Spooner aktív, megbecsült és nagy hatású abolicionista (a rabszolgaság intézményét 
eltörölni kívánó) publicista is volt. Fiatal korában számos pamfletét közölt a kereszténység
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ellen, s később (1870-ben) egy híressé vált ügyben jogi védelmet biztosított egy ügyfelének, 
aki nem kívánt esküt tenni tanúskodáskor arra hivatkozva, hogy a bizottságnak a vizsgálat
ban erre nem volt joga. Számos pénzelméleti és közgazdasági művet is írt.

Stirner, Max [eredeti nevén Johann Caspar Schmidt] (1806. október 25., Bayreuth-1856, 
június 26., Berlin) -  német államellenes filozófus, az anarchizmus elméletének egyik megal
kotója. A liberális Rheinische Zeitungnak írt cikkeket, amelyet többek között Marx szerkesz
tett. Később azonban Marx elutasította Stirner nézeteit, „Szent Max”-nak titulálva őt. Stirner 
az egyéniség valóságalkotó szerepét hangsúlyozta, azt állítván, hogy az osztályok, az állam, 
az emberiség csak elvont fogalmak, s ezért nem kell komolyan vennünk őket. A véges, 
empirikus ént középpontba állítva, az „egoisták” a valódi egyéniségek öntudatát kultiválta.

Tolsztoj, Lev (Nyikolajevics) gróf (1828. szeptember 9. [régi i. sz. szerint augusztus 28.], 
Jasznaja Poljana [Tulai terület]—1910. november 20. [november 7.], Astapovo [Rjazani 
terület]) -  orosz író, a világirodalom legnagyobb regényíróinak egyike, erőszak nélküli 
keresztény anarchista filozófus, reformer. Elégedetlenül a kazanyi egyetemen folyó oktatás
sal, 1847-ben Tolsztoj visszatért Jasznaja Poljana-i birtokára, majd 1852-ben belépett a 
hadseregbe. Ebből kiábrándulva 1857-ben látogatást tett Franciaországban, Svájcban és 
Németországban, majd visszatérvén birtokán iskolát nyitott parasztgyermekek számára. 
Több kötete után a Háború és béke (1865-1869), majd az Anna Karenina (1875-1877) hozta 
meg számára a világhírt. A Vallomás (1878-1879, megjelent 1882-ben) az élet értelmét firtatja 
és egyfajta spirituális válságról vall -  ekkor fordult Tolsztoj a keresztény anarchizmus és a 
társadalmi reformok eszmeköre felé. A vándorló keresztény aszkéta és a gazdag arisztokrata 
szerepe közötti feszültség Tolsztojt 1910-ben otthona elhagyásához vezette. Néhány napi 
bolyongás után egy eldugott vonatállomáson érte a halál. Erőszak nélküli filozófiája erősen 
hatott Gandhira és a magyar „ideális anarchista” Schmitt Jenő Henrikre is.

Tucker, Benjamin (1854. április 17., South Dartmouth [Massachusetts]-1939. június22., Pont 
St. Devote [Monaco]) -  amerikai újságíró, reformer, individualista anarchista író. Apja 
bálnavadászhajó-kellékekkel kereskedett, s jövedelméből kiváló oktatást nyújtott Benjamin- 
nek, aki a New Bedford-i Friends' Academyn, majd a Massachusetts Institute of Technologyn 
(1870-1873) folytatott tanulmányokat. Ezután nyomdászként helyezkedett el, majd a Boston 
Globe szerkesztőjeként dolgozott 1878-tól tizenegy éven át. Megismerkedett a New Eng
lands Munkás Reformszövetség [New England Labor Reform League] vezetőivel, s figyelme 
a társadalmi reform kérdései felé fordult. Jelentős személyes és szellemi hatással voltak rá 
a New England-i individualista anarchisták, Josiah Warren és William B. Greene, valamint 
franciaországi útjai és olvasmányai alapján Proudhon. 1876-ban megalapította Radical 
Review című negyedévi folyóiratát, amely csupán egy évet ért meg. 1881 -ben Liberty címmel 
sikeres hetilapot indított, amely előbb Bostonban, majd 1892-től 1908-ig New Yorkban jelent 
meg, s a radikális gondolkodás és individualista anarchizmus széles körben ismert orgánu
mává vált (közben a New York-i Engineering Magazine szerkesztőjeként is dolgozott 
1892-től). Számos pamflet és előadás publikálása mellett Proudhon, Csernyisevszkij és 
Bakunyin több művét ültette át angolra, s közölte Whitman és Tolsztoj éppen betiltott műveit. 
Tucker szimpátiával kommentálta az európai és amerikai forradalmi anarchisták mozgalmait, 
de elhatárolta magát a Most és Berkman nevével fémjelzett terrorista irányzattól, az erőszak 
használatától. Gondosan elemezte ugyanakkor a Bakunyin, Kropotkin és Goldman által

526

L .



képviselt kommunista anarchizmus és saját individualista anarchista felfogása közti különb
séget is. A Liberty így egyre inkább intellektuális irányba, a Max Stirner-féle individualizmus 
felé fordult. 1908-ban a Liberty teljes épülete biztosítás nélkül leégett. Ezután Tucker anyai 
örökségéből családjával együtt Franciaországba, majd 1926-ban Monacóba költözött. 
Életének ebben a szakaszában csak a szerkesztőhöz intézett leveleket publikált több 
újságban. Élénk levelezést folytatott amerikai barátaival is, amelyben az ekkor kialakuló 
totalitarianizmussal nézett szembe, s sajnálatát fejezte ki afölött, hogy megálmodott világa 
nem jött el.

Warren, Josiah (1798, Boston-1874. április 14., Charlestown) -  reformer, feltaláló, az ameri
kai filozófiai anarchizmus megalapítója. Miután meghallgatta Robert Owen előadását, owe- 
nista lett, saját újításain alapuló lámpagyárát eladta, és családjával a New Harmonyban 
(Indiana állam) szerveződő kolóniára költözött. Itt fejlesztette ki individualista, államellenes 
filozófiáját, mely szerint a társadalmi javak és szolgáltatások kizárólag áruk szerint értékesít
hetők. Elveit „equity store”-okban és több közösségben -  különösebb siker és különösebb 
bukás nélkül -  próbálta megvalósítani. 1833-ban indította meg The Peaceful Revolutionist 
[A Békés Forradalmár] című lapját, amelyet maga írt, szerkesztett, s az általa feltalált 
nyomdagépekkel sokszorosított. A lap nem élte meg az egy évet. Az 1850-es évek elején 
Long Islanden (kb. 40 mérföldre New Yorktól) megalapította a Modern Times nevű kisvárost, 
amely számos excentrikus figura gyűjtőhelye lett, s amely 1862-ig állt fenn.
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Anarc/uwus

Magyarországon először jelenik meg válogatás az anarchizmus klassziku
sainak írásaiból. A kötet az anarchista eszmetörténet másfél évszázadából 
ad ízelítőt olyan szerzők munkáit felidézve, mint Godwin, Proudhon, Stirner, 
Bakunyin, Kropotkin, Reclus, Tucker, Tolsztoj, Malatesta, Landauer, Berk- 
man és mások. A válogatást részletes bibliográfia és a szerkesztőknek az  
anarchizmus elméletét többoldalúan elemző tanulmánya egészíti ki.
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