
Asszonyom, tiéd a boltozat, 
Hol a csira kihajt. 

Prometheus az égb�l lelopta, 
Te csip�dben ringatod a tüzet, 

Átveszed s mint dics�séges staféta 
Osztod és tovább viszed. 

Enyém csak a szitó lehellet, 
Tiéd: a lángra lobbanó parázs. 

Te formát módolsz er�ddel s kirobbansz, 
Bennem az életnedv lassan kiszikkad. 

Te világokat bimbóba boritasz, 
Nálam a visszfény is tűnve enyészik. 

Te vagy a kincseket feltáró tárna, 
Én csak a szétnéz�, omló orom. 

Te tavat rejt� medence, 
Mint a szarvas járok vizedre; 

Te mélybe szakadó tengerszem, 
Hová vérem rejtve cseppentem. 

Folyam vagy, örökkön zeng� zene, 
Én csak a thyrsus, a taktus 

Tiéd az élet, a mű, a jövend�, 
Enyém a mámor, a muló varázs. 

A SPANYOL ANARHIZMUS VÁLTOZÁSAI 

Irta: M A X B A R T H 

Azt , amit az európai anarho�szindikalisták „uralomnélküli szocializ�
mus"�nak mondanak a spanyolok socialismo libertario�nak, a „szabadság 
szooializmusá"�nak nevezik. Mindakett� ugyanazt jelenti. A társadalom 
állam�, kormány� és központositás�nélküli megszervezését, a társadalom 
felépitését a legkisebb organikus testt�l, az egyént�l kezdve a nagyobb 
sejteken keresztül egész az össztársadalomig; mindezt abszolut szaba-
don, szabad megegyezés alapján. 

Ez az állam� és kormányzat�ellenes anarhó�szindikalizmus el�ször 
a modern történelemben, Spanyolországban a politikai hatalom birto-
kosa. A madridi kormány kezén lev� terület jó részén részes a kormány-
zásban, az autonóm Katalániában viszont a tulajdonképpeni hatalom. (A 
másik nagy anarhó�szindikalista központ, Andaluzia, a felkel�k kezén.) 

Az anarhó�szindikalizmus mint a politikai és társadalmi hatalom 
hordozója — történelmi novum, amir�l ma még nehéz véglegeset mon-
dani, mert minden társadalmi rendszer, amely az elméletb�l megy át a 



gyakorlatba, csak e folyamat révén nyeri el valóságos alakját. 
A spanyol anarhizmus története a mult század negyvenes éveiben 

kezd�dik, rövid ideig érintkezik a szocialista Internacionáléval, s azu-
tán a maga utján halad. Ferrer agyonlövetése 1909�ben csak a legna-
gyobb feltűnést kelt� eset, mert akkoriban többen meghaltak. Még a 
köztársaság éveiben, 1931�t�l 1933�ig is 400 anarchista és szindikalista 
esett el a rend�rség golyóitól. 

A spanyol anarhó�szindikalizmus régi : két szervezete, a szindikalis-
ta Confederáción Nacional del Trabajo ( C N T ) és politikai szervezete, a 
Federacion Anarquista Iberica ( F A I ) újabb keletű. A C N T 1911�ben, az 
F A I 1925�ben alakult. El�bb a szakszervezet keletkezett s a szakszer-
vezetb�l n�tt ki a politikai szervezet. El�bb a reális érdekek képvisele-
tére szolgáló intézmény jöt t létre s csak kés�bb az elmélet terjesztésére, 
kiépitésére és ellen�rzésére szolgáló szerv. 

Az anarhó�szindikalizmus Katalániában egyik napról a másikra ke-
rült uralomra. Az anarhó�szindikalizmusnak tudható be, hogy a katonai 
fölkelést Barcelonában oly hamar leverték. �k u. i. a történtekr�l job-
ban voltak tájékozódva mint a Népfrontiak s �gy el�bb is cselekedtek, mert 
anélkül, hogy a kormányra vártak volna, felfegyverezték a munkássá-
got. Azonkivül: megértették a pillanat szavát s mint a szocialista 
centralizmus s a Népfrontkormányzás ellenfelei, ezekkel az ellenfél cso-
portokkal, amelyekkel azonban a regresszió gyűlöletében egyek voltak, 
egyik óráról a másikra életre�halálra szóló szövetséget kötöttek. Az igy 
közösen fellép� baloldal, amely 1934 októberében megoszolva négy óra 
alatt vereséget szenvedett a katonáktól, most sokkal rövidebb id� alatt 
leverte ugyanezeket. Ezt a sikert az állandó készültség megszokása, 
mely az anarhista „direkt akció" hagyományának a következménye és 
az a képesség tette lehet�vé, hogy adott pillanatban mindig a valóság-
hoz igazodnak. Az anarhó�szindikalizmus frissesége és hajlékonysága 
különben is jelent�s lök�er�t biztosit számára. Azana kormányralépése 
és a katonai forradalom kitörése közti id�ben még azt is megtették, 
hogy Madridban a szociáldemokrácia fellegvárában, ahol az anarhó�szin-
dikalizmus kisebbség, Azana, Largo Cabalerro s a két munkáspárt akara-
ta ellenére keresztülvitték az általános sztrájkot. 

Katalániában ténylegesen ma — ez az er� uralkodik. Az anarhó�
szindikalizmust meggy�z�vé (....meggy�z�vé mindenesetre egy politikai-
lag szervezetlen, legnagyobb részben analfabéta nép el�tt) és veszélyessé 
(...persze azok számára, akik a társadalomszervezés problémáját na-
gyon komplikáltnak tartják) teszi megkapó egyszerűsége s a termé-
szetes emberi értelemre hivatkozó logikája. Mondhatnónk olyan, mint 
valami patent megoldása s ilyen törvények szerint is épült. Ha minden-
ki megtagadná a hadi szolgálatot, nem volna többé háború; ha a legjob-
bak uralkodnának, nem volna semmi baj a társadalomban; ha bevezetnék a 
legideálisabb választói rendszert, biztositva volna az abszolut demokrá-
cia; ha megszüntetnék a pénzt, elhalna a t�kés termelési rend; ha mel-
l�znék az uralmi szervezeteket és visszaállitanák az egyéni szabadságot, 
akkor a társadalom surlódás nélkül funkcionálna — mindezek a patent 
megoldások az egyenes logika, a meggy�z� artimetika adalékai s a pol-
gári racionalizmus termékei és eredményei. 

A társadalom igen komplex jelenségével azonban olyan képz�dmény-
r�l van szó, ami aritmetikával, logikával és racionalizmussal egyedül 
nem ragadható meg. Patent megoldásokkal (mint amilyen pl. az anarhó�
szindikalizmus) nem lehetünk urrá a társadalmi organizmus felett. A 
társadalom esetében nagyon kevés az abszolut érték ég annál több az 



egymás melletti, az egymásra következ� és az egymással szemben álló 
számos er�k következménye, az alig fix állapotok, hanem a legtöbbször 
csak relációk. Az anarhó�szindikalisták a kezdeményezés apostolai s két-
ségtelenül értenek az emberek megmozgatásához; a kezdeményezés azon-
ban nem minden; a spanyol polgárháború eddigi lefolyása is bizonyit-
ja. A háborúkat nem a gyakorlati�szabályzatok nyerik meg; a gyakorlati-
szabályzat azonban egyik el�feltétele a gy�zelemnek. Érvényes ez arra 
a permanens, vértelen harcra is, mely a társadalom megszervezéséért 
folyik. 

Spanyolországban a termelési és a társadalmi formák elmaradtak, 
nyomorult szegénység, nagy mez�gazdasági proletáriátus és feudalizmus 
jelzik mindezeket; a patriarchális maradványok közül a leghatalmasabb, 
a leggazdagabb nagybirtokos és iparmágnás az Egyház. Az Egyház és a 
világi fels� réteg a népet jól kiszámitott tudatlanságban tartják; az 
analfabéták százalékszáma tartományonkint 25 és 75% között ingado-
zik. A temperamentumos nép mindenkép sámánjai s ezek arisztokrata 
szövetségeseinek a kezei közt érzi magát. Ezeknél a kulcs is, amely 
mindenek nyitja: a tudás. Ha a paraszt levelet akar irni, a tan�tót kell 
megkérnie a levél megirására; a vidéken azonban kevés az iskola s ke-
vés a tan�tó. Ki jöhet szóba igy? A pap. A spanyol paraszt szakadatlanul 
tapasztalja, hogy mások kezében van. A tudás vérnélküli fegyvere, amivel 
felszabadithatná magát s amivel földet és életlehet�séget küzködhetne 
ki: a paraszt el�l elzárt. Az ipari munkás el�l nem tudják teljesen el�
dugni; az ipari munkás köteles bizonyos ismereteket megszerezni, hogy 
hasznos eszköz lehessen s a bajtársai oktatják. D© még magában a mo-
dern Barcelonában is ott ülnek a Ramblán bódéikban a nyilvános levél-
irók. A postástól a házmesternék elveszik a postát s a cimzés általános 
benyomása szerint osztják e l : „ E z olyan, mintha magának szólna. Nem 
igaz?" A postahivatalokban asszonyok, legények, id�s férfiak kérik meg 
az embert, hogy irja meg levelez�lapjukat. Az abc�t eldugják el�lük. Igy 
azután felszabadulásukért és emberré levésükért e g y más fegyverrel 
küzdenek, tannal, amely abszolut érthet�séggel kalapálja fejükbe az el-
vet : szabadság direkt akció és kölcsönös segitség révén. Ennek az evan-
géliumnak a hirdet�it úgy dics�itik, mint a h�söket; ezek egyetlen sza-
va több, mint parancs; ezek szava valamennyiben lángot gyujt, ha a 
C N T vagy az F A I utasitásainak a mozgalom erkölcsi hitelének ellenére 
nem engedelmeskednek, úgy ez nem azért történik, hogy hátramaradja-
nak, hanem azért, hogy el�re törjenek. Ez történt Katalániában 1934�ben az 
októberi felkelés alkalmával, amikor a két szervezet tagjai és rokon�
szenvez�i, parancs ellenére küzdelembe léptek s a szervezetet ezzel a be-
avatkozás jelszavának kiadására kényszeritették. A szervezetek felismer-
ték, hogy elmaradtak hiveik akarata mögött és tüstént illeszkedtek. 
Ezek a szervezetek mindig mozgékonyak s mindig készek a valósághoz 
igazodni. Elvük tartalma, célja és szándéka többet ér számukra, mint 
mer©v formájának a betartása. Mozgékonyságuk termékenyiti meg ma a 
spanyol baloldal politikai életét. 

Ahogy Spanyolországnak gazdaságilag századokat kell átugrania ah-
hoz, hogy a legmodernebb jelenkorban éljen, ugyanúgy a spanyol 
egyénnek is nemzedékek elmulasztott fejl�dését kell átugrania. El espa�
nol piensa bien, pero tarde, — a spanyol helyesen gondolkodik, de ké-
s�n, mondja a spanyol közmondás. Napjaink igazolják e közmondás he-
lyességét. Mindakét szembenálló párt a tizenegyedik órában kezdett el 
gondolkozni. A felkel�k jobboldali köztársasági, klerikális, karlista, A l �
fons�párti, Rivera�párti s az egyszerű katonai diktatura eszméinek kon�



glomerátumából egy napjainkhoz igazodó fasizmust próbálnak kialaki-
tani, amelynek propaganda szempontból legfontosabb részét, a szociális 
programot Hitler repül�tisztjei szuggerálták nekik. A baloldal viszont a 
demokratikus összefogás oly mértékű és intenzitású gyakorlatáról tesz 
tanubizonyságot, amin�re a fölkelés el�tt még elméletileg sem merész-
kedett. A legvilágosabban tapasztalható ez Katalániában. A baloldali 
republikánus Esquerra szeparatisztikus nacionalizmusát elsöpörték; a 
közigazgatás és a kormányzat valóban bajtársi együttműködésben dol-
gozik a Népfront pártokkal és az anarhistákkal; a két munkáspárt ját-
szi könnyedséggel oldotta meg a munkásság egyik legsulyosabb problé-
máját: az egységpárt helyreállitását; s az anarhisták a rend oltalmazói 
S a demokratikus együttműködés kezdeményez�i. 

Az elmaradt Spanyolországból az ipari és társadalmi modernitás pár 
szigete emelkedik ki. Ezek a szigetek els�sorban Spanyolország északi 
részében, a legmarkánsabban Katalániában találhatók. A katalánok nyilt 
eszűek, vállalkozószelleműek; miértis gyakran nevezik �ket Spanyolor-
szág poroszainak. Katalánia iparilag és kereskedelmileg Spanyolország 
el�örse; itt már lehet ipari középosztályról beszélni s az arisztokrácia 
szerepe sem olyan merev. A munkásság és a szegény földművesség 
jórészt a C N T és az F A I kezében, a munkáspártok a felkelésig meglehe-
t�s gyöngék; julius 18. el�tt a munkásság egyetlen napilapja, a szindi�
kalista Solidaridad Obrera. Az anarhó�szindikalisták hagyományos szo-
lidaritása azonban sulyos erkölcsi t�két jelentett. A felkel�k elleni küz-
delem folyamán hiveik közt augusztus elseje és szeptember 18. közt a fel-
kel�k áldozatai részére két millió pezetát gyűjtöttek munkásfillérekb�l. 
A barcelónai vágóhid munkásai testületileg a C N T mellé álltak s a 
15%�os munkabéremelésr�l, ami a mai rendszer vivmánya, lemondottak 
a milica javára mindaddig, amig a polgárháború tart... 

Hogy Spanyolországban a baloldal különböz� szervezetei megtalálták 
a demokratikus együttműködés utját, ez kétségkivül a résztvev� pártok 
hajlékonyságára vezethet� vissza. A katalániai demokratikus arcvonalon az 
anarhó�szindikalisták játszák a vezet� szerepet. Az � szavuk a dönt�. 
Vajjon visszaélnek ezzel? Az események nem ezt igazolják. Már a za�
ragozai májusi kongresszusuk alkalmával megállapitották, hogy a szer-
vezett�regresszió elleni küzdelem ugyanugy, mint az új rend fölépitése 
csak a C N T és a szocialista a U G T (Union. General de. Trabajadores) 
együttes segitségével vihet� keresztül; hogy egyik irányzatnak a má-
sikkal való elnyomása lehetetlen; hogy a jöv� Spanyolországában a la-
kosság akarata szerint tartományonként más és más lesz a rendszer 
strukturája s emellett a kisebbségek lojálisan együttműködni tartoznak 
a többséggel. A választási gy�zelem után Katalániában az UGT�vel és 
a szocialista párttal közös komitét alakitottak, közös cselekvési vonalat 
dolgoztak ki s minden gyárban üzemi tanácsok létesitésér�l gondoskod-
tak. Ezek az üzemi tanácsok minden üzemben a szindikalisták és szo-
cialisták százalék aránya szerint alakult meg. A nép végrehajtó szer-
veiben, az u. n. komitékben az anarhó�szindikalisták, ellenére számbeli 
fölényüknek, az UGT�nek ugyanolyan képviseleti arányt biztositottak, 
mint a CNT�nek. Katalániában a hatalmi szervek kialakitása valóban 
példája a reális demokráciának. 

Az anarhó�szindikalisták óvakodnak kockáztatni a gyakorlati si-
kert a tiszta elmélet megmentése kedvéért. Akik egykor minden er�szak-
szervezet ellenségei voltak, ma hasonló szervezetekkel védik a rendet. Ér-
zik a felel�sséget. Kormányzatellenesek, de belátják, hogy uralkodni mu-
száj. Largo Caballero kormányát ép' oly kevésbé helyeslik, mint bár�



mely mást; de mert ez a kormány adva van s mert �k maguk elméletük 
alapján nem vehetnek abban részt, ezért más módon kapcsolódnak bele, 
azzal, hogy a madridi központi kormányt „nem�politikai technikai" ta-
nácsok létesitésére s olyan végrehajtó szervek felállitására ösztönzik, 
amelyekben kormányzatellenes magatartásuk ellenére felel�sen dolgoz-
hatnak. Katalániában a kormányzat mellé a hadsereg, a közélelmezés, a 
közgazdaság, a közoktatás, a mez�gazdálkodás komitéit állitották. 
Mindezeket a szervezett�regresszió elleni szervezetek képvisel�ib�l. Valójá-
ban ezeknek a komitéknek a kezében van a hatalom, ténylegesen ezek 
a minisztériumok. 

Az anarhó�szindikalisták elmélete a valóságon alakul. Ezt �k maguk 
is mondják. Federica Montseny, az anarhista Revista Blanca kiadója ir�
ja: „ A z t a kemény tapasztalatot szereztük, hogy az elmélet mindig va-
lami tökéletes és harmonikus, a gyakorlat azonban valami egészen más, 
gyakran kegyetlen". Az anarhó�szindikalisták joggal állapitják meg, 
hogy egy olyan folyamat során, amit nem �k inditottak el, improvizálni 
kénytelenek s csak a pillanat követelménye szerint cselekedhetnek. S 
tényleg, amit cselekszenek improvizációnak szolid és valósághű. Különbsé-
get tesznek a formális és reális demokrácia között. 

M A G U N K R Ó L . . . 

Irta: R I D E G S Á N D O R 

Szivesen emlékszem vissza magamra s az emberekre, akikkel együtt 
éltem s dolgoztam az ezer holdakon. 

Közöttük értem el életem csúcspontját, tizennyolc éves koromban 
Némi tulzással azt állithatom, hogy alig volt nálam nevezetesebb ember 
a tanyán. Köszönhettem ezt annak, hogy minden nyomtatott betűt el-
olvastam. A kabátom bels� zsebében mindig volt egy�két levél tiszta 
papir, amit délid�ben a kazal tövében ülve, teleróttam ákombákomokkal. 
Szivesen tettem, mert bár mélységesen titkoltam dolgom mibenlétét, 
nem veszett kárba a fáradtságom. Természetesen dalokat faragtam. A da�
locskákat, amint megirtam, rögtön meg is zenésitettem s este a közeli 
szlovák faluban, mint ujdonságot daloltam el ismer�seimnek. 

Némely dalom keresztül uszott láthatatlan ruhájában a Tiszán, meg 
a román harcvonalon, anélkül, hogy lel�tték volna... Különösen elterjedt 
ez a dalocskám: Kertünk alatt van egy hadihajó kikötve... De tudtam 
dalolni csillagokról, éjszakáról, szóval: a szerelemr�l is. 

A béreslegény barátaim gyakran érdekl�dtek nálam új dalok után, 
mert az új dalnál, ha szegények voltunk is, csak az új ruha lehetett 
volna kedvesebb, ámbár az sem bizonyos... Igy történt, hogy valakinek 
eldicsekedtem dolgaimmal s az irásomnak hire futott, mint a jó bornak. 
Végül tudományos ember hirébe keveredtem ártatlanul. Gyógyitottam 
fagyástól keletkezett lábujjdaganatot, amir�l már az els� pillanatban 
látni lehetett, hogy közönséges paraszbütyk�... s több efélét... 

Mesterkedésem javát mindennek ellenére az irás szolgáltatta. A 
barátaim, ha tudtak is irni, egyesek, eljöttek hozzám esténként levelet 
iratni. 

— Ird meg, egy komám! — szokták mondani — de valami igen jól 
szedd össze. Kinéz valami, ne félj!... 

A fizetség lehetett egy szakajtó körte, amit csak úgy hoztak el sÖ�


