
Korábban megjelent újságok:

1. szám – 2014 február: Kik azok a proletárok? ▪ A 
politikusok engedjenek a tömegeknek: egy interjú a 
kijevi tüntetésekkel kapcsolatban ▪ Röplap: 
Szervezkedj! Szabotálj! Harcolj!
2. szám – 2014 szeptember: Vita a Barikád 
Kollektívával ▪ Interjú Agustín Guillamónnal ▪ Harry 
Potterről ▪ Vita a Gondolkodj és Lázadj csoporttal ▪ 
Nekrológ: Charlie Haden (1937-2014) 
3. szám – 2015 október : Kiáltvány ▪ Migráció?! A 
kapitalizmus menekültjei ▪ Dosztojevszkijről ▪ Vita a 
neoliberalizmusról
4. szám – 2016 tavasz: A tőke háborúi a tőkéért – 
forradalmi defetizmus a kommunizmusért ▪ Az 
erőszak archeológiája ▪ Saul fiához
5. szám – 2016 ősz: Agustín Guillamón: Tézisek a 
spanyol polgárháborúról ▪ Gilles Dauvé recenziója 
Ken Loach spanyol polgárháborúról szóló filmjéhez ▪ 
Vörös enzim
6. szám – 2017 tavasz: Beszámoló - Kurdisztán ▪ 
Mexikó ▪ Momentum
7. szám – 2017 nyár: Bevezető - Kapitalizmus, 
Castro, Katasztrófa ▪ Marcelo "Liberato" Salinas: 
Egy doboz hamu, az állam és a következő 
forradalom ▪ Sam Dolgoff: A kubai forradalom 
jellege ▪ Guillermo Almeyra: A kubai forradalom 
válaszúton ▪ Héctor Reyes: Az államkapitalizmus 
krízise ▪ Venezuela: Kapitalizmus és osztályharc

8. szám – 2017/18 tél: A tőke 150 – Friedrich Engels 
recenziói Karl Marx: A tőke c. munkájához a Részeg 
Hajó előszavával ▪ Katalónia: versengő 
nacionalizmusok a munkásosztály ellen ▪ 
Racionalitás, kommunizmus, szocializmus; pénz, piac, 
társa-dalmasítás
9. szám – 2018 tavasz: Tamás Gáspár Miklós és a 220. 
tézis találkozása a boncasztalon, avagy megjegyzések 
Slavoj Žižek „A kettős zsarolás ellen” c. könyvéhez ▪ 
Az atomizációról ▪ Tézisek a (forradalmi) utópiáról
10. szám – 2019 nyár - ősz: Interjú Errico Malatesta: 
Kávéházi eszmecserék c. könyv fordító-kiadójával ▪ 
Rögtönzött   gondolatok   a   (mozgalmi) 
vegetarianizmusról ▪ Néhány (elő)szó Duczynska 
Ilona:  Széljegyzetek  a  KMP  bomlásához  c. 
írásához  [kritika  a  szociáldemokráciáról;  Lukács,  
Lenin, erkölcs, probléma] ▪ Duczynska Ilona: 
Széljegyzetek a KMP bomlásához  [kritika a 
Magyarországi Tanácsköztársaságról]
11. szám – 2020 tavasz - nyár: Sztálin, Szovjetunió, 
kapitalizmus: néhány megjegyzés ▪ Interjú Balázs 
Gáborral, a "Párizs szabad város 1871 - a Párizsi 
Kommün" című könyv szerzőjével ▪ Lucio Urtubia, 
egy "anarchista Robin Hood" története

12. szám – 2020 ősz: A kapitalizmus vírusa – a vírus 
kapitalizmusa ▪ …-vírus-összeesküvés-vallás-… ▪ 
Tézisek a George Floyd lázadásról

Stefan Żechowski illusztrációja Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés c. regényéhez (1955)
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megfelelő  termelőerő (tudás, technika, 
eszköz, mentalitás stb.) fejlesztést 
végrehajtani a restauráció lehetőségnek 
megszüntetéséért, az új viszonyok 
stabilizálásáért. Viszont addig, amíg az új 
viszonyoknak megfelelő új termelőerő-
bázis nem alakul ki, tetszik vagy sem, a 
rendszert szükségképp gazdaságon kívüli 
kényszerrel, a külső-belső ellenforradalmi 
tendenciák elfojtásával, proletárdiktatúra-
ként lehet csak működtetni. S ez utóbbi 
sem lehet elkülönült közhatalom, állam; 
ám, mint diktatórikus működés 
szükségképp veszélyeztetnie kell a szabad 
személyiségfejlődés társadalmának 
kialakítását. De hát a kommunistáknak 

nem csak a fennállóval és az 
ellenforradalommal kell harcolniuk, hanem 
önmagukkal is: nincs végső biztosíték arra, 
hogy a konspiráció, önvédelem, 
proletárdiktatúra ne váljon önmaga gyilkos 
karikatúrájává. Így a negatív tendenciákat 
csak fékezhetik – s ez a legtöbb, mi 
elérhető és ennyiben jobbak a 
bolsevikoknál, akik adott esetben 
öntudatlanul, ezért (ön)kritikátlanul, de 
maguk e tendenciák – tudatosan, kritika és 
önkritika útján kialakított kommunista 
irányelvek megértésével, megértetésével, 
következetes alkalmazásával, ekképp 
végrehajtva a kommunizmus 
létrehozásának történelmi feladatát.
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Néhány megjegyzés a „feltétel nélküli alapjövedelem” kapcsán

1, A „feltétel nélküli alapjövedelem” 
(FNA) valójában nem egy elmélet, nem 
egy elképzelés. Hanem egy zsák, amiben 
számos „népjóléti”, illetve 
„társadalomjóléti” jóságosság található. 
Amik közül jó néhány nem is feltétel 
nélküli, vagy épp nem alapjövedelem – 
már abban az értelemben nem „alap”, hogy 
a tényleges létminimum szintjére sem 
jóságosít. Úgyhogy mindig az a kérdés, 
hogy tulajdonképp melyik verzióról van 
szó?

2, Ha a „legszélsőségesebb” verzióját 
nézzük, vagyis azt, hogy ténylegesen 
létminimumot biztosító, és mintegy 
mellékesen mindenki számára (bár ez 
utóbbit a jó szocdem-balos kör elutasítja, 
hiszen „gazdagoknak”, tőkét 
tulajdonlóknak stb. miért osztanának; a 
feltétel nélküli alapjövedelem feltétele 
tehát a legfeljebb bérmunkás-kisárutermelő 
státusz, a „munka világának aktorai”, 
illetve a jövedelmet tekintve „átlagos”, 
„átlag alatti” szint), akkor odakeveredünk 
egy kérdéshez. Nevezetesen: pusztán arról 
van szó, hogy pénzt osztanak, és egyébként 
a társadalom struktúrájában más változás 
nem történik; vagy a létbiztonság efféle 
megteremtésével történik egy mentális-
filozófiai-ésatöbbi váltás, illetve a 
kapitalizmus termelőerő-fejlődéséből 
fakadó struktúraváltás humanizálása – 
legalább is szándék szerint. Azaz: máshogy 

gondolkodni, máshogy viszonyulni a 
szegénységhez, a kiszolgáltatottsághoz, a 
munkához, a munkakényszerhez; illetve a 
strukturális váltás, hogy például a 
létbiztonság növekedéséből következőleg a 
szakszervezetek megerősödnek, mert a 
bérmunkásság alkupozíciója javul, s 
ekképp a „klasszikus”, tőkés, piaci stb. 
munkahelyek „emberibbé” válnak, vagy pl. 
a nem tőkejövedelemből élő nők 
helyzetének javulása és ennek 
következményei. Legfőképp: a klasszikus 
ipari-mezőgazdasági „kékgalléros” 
munkahelyek megszűnése, a munkaerő 
(egy részének) átáramlása a szolgáltató 
szektorba, mint megkerülhetetlen folyamat, 
és ennek reformja, humanizálása az FNA 
bevezetésével. Hogy ama átáramlás nem 
pusztán a tőkés iparhoz és 
mezőgazdasághoz kapcsolt 
szolgáltatásokba, nem is előbbiek 
„második kiadásaként” megjelenő 
szolgáltatásokba (gyorsétterem-láncok pl.) 
történjen. Hanem az „embertől emberig” 
szolgáltatásokba, „rózsaszín galléros” 
munkahelyekre (idős- és 
gyermekgondozás, az egészségápolás, az 
emberek pszicho-szociális egyensúlyának 
megőrzése, a kreativitás fejlesztése stb.), a 
társadalmi jólétet a maga komplexitásában 
megvalósítandó. 

3. Mindez két dolgot mindenképp kell, 
hogy jelentsen: a tőke profitjának 
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csökkentését a „humanizálási” projekt 
finanszírozandó; illetve magát a tőkés 
társadalom humanizálását.

Mármost, ha az a kérdés, hogy lehetséges-e 
a tőke megsarcolása, akkor arra az a 
válasz, hogy persze. De hát ez a lehetőség 
egyben hamis perspektívák szülője is, 
mivel az is kérdés, hogy milyen 
mértékben, és legfőképp melyik területen, 
országban a tőke melyik részét terhelnék 
meg a humanizáció költségeivel? S így az 
is kérdés, hogy a megsarcolandó tőkék át 
tudnák-e ezt a sarcot hárítani egymásra, a 
gyengébbekre, legszélsőségesebb esetben 
úgy, hogy nemes egyszerűséggel áttelepítik 
termelésüket tőkebarátabb környezetbe? A 
kisebb tőkék csak lényegüket tekintve 
nemzetköziek, nem mozgásterüket 
tekintve; eme „röghöz kötött” tőkék az 
áthárítósdiba mindig kedvezőtlen pozíciót 
foglalnak el. Ám azt feltételezni, hogy eme 
apró dögök „eltartják” az egész 
humanizációs projektet, s közben ők 
maguk nem csak „jó képet” vágnak a 
dologhoz, hanem ezen túl még 
humanizálódnak is, naivitás. Pont az a 
gond, hogy a „neoliberalizmus” 
fogalmával sikerült elfeledtetni a (balos) 
„köz”gondolkodásban azt, hogy a tőke 
lényegi nemzetközisége, hogy minden az 
áruérték elvontságává oldott s uniformizált, 
s ez immár térbeli kifejeződést nyert 
transznacionális monopolkapitalizmusként.

 A meghatározó, a termelés nagy részét 
lefedő tőkék társadalmibbak: nagyobbak és 
nemzetközibbek egyrészt a piaci 
szabályozásnál is, másrészt az állami (meg 
jóléti) szabályozásnál is; azaz területi 
korlátoknál, államoknál, nemzeti 
progresszív- vagy épp osztályharcos 
mozgalmaknál. A 20-as években vagyunk; 
de nem a XX., hanem a XXI. században, 
nem a szabadversenyes szervezettségű 
monopolkapitalizmus alkonyában és az 
állammonopolista kapitalizmus hajnalán, 
hanem a transznacionális 
monopolkapitalizmus, s ezzel általában a 
tőke alkonyában. Ha az állammonopolista 
kapitalizmus jólétiségét sikerült lebontani, 
mivel a tőkés állammonopolizmus fejlődött 
tovább önmagát meghaladó, tőkés lényegét 
fenntartó ellentettjébe, akkor vajon a jóléti 
állam 2.0-át hogy lehetne megvalósítani 
és/vagy fenntartani jelenleg? 

S ha már áthárításról van szó, azt is meg 
kell említeni, hogy minden 
tőkeapologetikai hókuszpókusz ellenére új 
áruértéket csak eleven emberi munka tud 
létrehozni; így nem csak tőkék egymás 
közti marakodásáról van-lesz-lehet szó. 
Hanem arról, hogy a tőke a „munka 
világára”, minden „tőkén kívüli” 
társadalmi osztályra és rétegre, azaz nem 
csak a bérmunkásosztályra hárít(hat)ja át a 
„humanizálási különadót”. Hanem a nem-
tőkés középrétegekre, kisárutermelőkre,
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a gyár elfoglalása is az; és nevetséges 
dolog azt képzelni, hogy amíg az új 
viszonyok, mentalitások a régi világ 
eszközeivel termelik újjá önmagukat, pl. a 
gyáriparral, annak termelési hierarchiáival, 
addig ők maguk, pusztán az új világ 
reményével telve örökkön örökké 
maradéktalanul és háborítatlanul 
fejlődhetnek és fennmaradhatnak. S a 
proletariátus diktatúrája, ami értelem 
szerint nem lehet állami, elitisztikus, 
önmagában is a restauráció forrása lehet: a 
párt társadalommá levésének e fázisa 
minden önkritikusság ellenére (anélkül 
meg pláne) elitizmussá, bolsevizmussá, 
egyéni felhalmozássá, régi világ 
szemetjévé nyomorodhat. De ahogy nem 
várható el a kapitalizmustól, hogy a 
kommunizmus világát előállítsa, mivel 
termelőerőit a tőke meghatározottságában 
fejleszti és korlátozza akár, úgy a probléma 
elkerülése sem vezet megoldáshoz. A 
különböző kommunák, progresszív 
mozgások, a proletariátus a paupertől a 
mérnökig vagy kommunista mozgalomként 
foglalják el a tőkétől az egész társadalmát, 
termelőeszközeit, vállalják fel a 
továbblépés ellentmondásosságát, 
nehézségeit, a világgal s önmagukkal való 
harcot – vagy a kapitalizmus gondoskodik 
arról, hogy romhalmazának 
primitivizmusában fejlődjenek. Vissza, 
ugyanide.

Jó néhány (szélső)baloldali számára a 
munkásellenőrzés már a kapitalizmus 
felszámolásával egyenlő. Holott az csak a 
meglévő viszonyokon belül maradás; nem 
több annál, mint hogy a termelőeszköz 
tulajdonosát ellenőrizzék, a tőkeviszony 
szükségszerűségeit és kényszereit továbbra 
is fenntartsák; nem több tehát egy új(abb) 
könyvelő megjelenésénél a régi 
kuplerájban. De az is elégtelen a 
kapitalizmus termelőerői és termelési 
viszonyai közötti – a rendszer növekvő 
működésképtelenségét, káoszát okozó – 
ellentmondások pozitív megoldásához, 
meghaladva tagadásához, ha a munkásság 
önmagát igazgatja az üzemen belül; ez 

még mindig fenntartja az üzemek közötti 
tulajdoni elválasztást. Egymással kell 
összeszerveződni, egymásnak kell helyet 
biztosítani a tanácsokban; konszenzussal 
kell meghozni a döntéseket; amennyire 
lehet előnyben kell részesíteni az egyenlőt 
és a közvetlent a hierarchiával és a 
megbízottakkal szemben. A tulajdoni 
elválasztást e hálózatosodással kell 
felszámolni; s a tulajdoni elválasztást 
szükségképp újratermelő áruérték-
összekötést pedig úgy, hogy a termelés, 
elosztás stb. arányait nem az áruérték 
elvontságában, egyenlőtlenséget teremtő 
egyenlőségében kell meghatározni és 
tervezni e hálózatban, hanem konkrétan, in 
natura kell nézni az erőforrásokat, a 
termelés lehetőit, azok szükségleteit, 
kielégítésük módját, feltételeit, a szabad 
személyiségfejlődés dinamikáját, 
szükségleteit kielégítendő (pl. 1 tonna acélt 
ennyi és ennyi ember termeli meg ennyi és 
ennyi idő alatt adott technológiával; a 
szükségletük annyi és annyi mennyiségű 
élelem, ruha, villamosenergia, ház, orvos 
stb.; s azok szükségleteihez adott termelési 
láncban kell amannyi emberi erőforrás, 
eszköz és így tovább; az 1 tonna acélhoz 
kell ennyi és ennyi szén, vas, 
tonnakilométer stb. stb.). A gyárak stb. 
tanácsai nem lehetnek elkülönült darabok, 
hanem eme hálózatban hálózati 
csomóponttá kell válniuk. A kommunista 
pártnak, mint nem-hierarchikusnak: 
nemzetivé, elkülönült közhatalommá, 
állammá nem lehetőnek pont az a feladata, 
hogy e hálózatot létrehozza, hogy eme 
hálózattá legyen; az a feladata, hogy 
társadalmibb (és tudatosabb) lévén a 
munkásellenőrzés-önigazgatás szerveinél, 
a gyárak, a forradalmi alakulatok, a 
földfoglalók, a munkanélküliek, a lakók 
stb. bizottságait, tanácsait a párt 
mozzanataivá egyesítse, s ezzel a párt 
minden konspiratív-önvédő, nem-
hierarchikus elkülönülése megszűnjön: a 
párt társadalommá (és nem állammá) 
legyen. S e hálózatban, új társadalommá 
levésben kell az új viszonyoknak, a szabad 
személyiségfejlődés szükségleteinek 
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kerülhetjük el úgy, hogy eleve azzá válunk 
és konzerváljuk a fennálló rendet, de úgy 
sem, hogy minden szervezettséget és annak 
diktatúráját a tőke diktatúrája ellen 
elutasítunk. Nem leszünk jó áldozatok a 
gyilkosok bálján. A kapitalizmus széthúzó, 
dezorganizáló különbözőségei, az 
öntudatra ébredtség és ébredés más és más 
helyzete, fejlettsége, az ellenforradalom 
szervezettsége a kommunisták 
szervezettségét követeli. E szerveződésben 
konszenzussal kell dönteni, az álláspontok 
megegyezésére kell törekedni, nem pedig a 
szavazás többség-kisebbség hierarchiát 
képző mechanizmusaival és ítéleteivel a 
tulajdonként elválasztottság restaurációjáig 
fenntartani és fokozni a nézeteltéréseket. 
Hogy aztán a konszenzussal döntésből 
kinőhet-e demokratikus többség-kisebbség 
hierarchiája és diktatúrája, vagy a 
konszenzus révén megbízott irányítók 
gyors döntéseinek köszönhető mondjuk 
egy bolsevik fegyveres restauráció 
elhárítása – a történelem konkrét 
folyamatában dől majd el. Ám a 
kapitalizmus követelte társadalmasítás, 
mint szerves egész mozzanata szabad 
személyiségfejlődést, annak mentalistását, 
tudatosságát követeli, mindennek 
szükségleteit kielégítendő kell 
megvalósítani, és mint hierarchiát, 
elitizmust, elidegenedést elutasító 
személyiségeknek kell létrehozniuk az 
ennek megfelelő szervezettséget, tudást, 
termelőerő bázist, és így kell fenntartaniuk 
a társadalmasítást és e szerves egész 
fejlődését. Erre szerveződünk.

Azt mondjuk, hogy a társadalmasítás 
végrehajtásához és fenntartásához a 
proletariátus szolgasággal és 
parancsnoklással szembeni öntudatra 
ébredése, a szabad személyiségfejlődés 
egyéneinek társulása, társadalmi 
szervezetté válása elengedhetetlenül 
szükséges; de a társadalmasítottság, a 
szabad személyiségfejlődés új viszonyai 
nekik megfelelő új, társadalmibb, nem 
hierarchián meg elkülönülésen alapuló, és 
a szabad személyiségfejlődésnek megfelelő 

termelékenységgel és társadalmisággal 
bíró, illetve azt fenntartó-fejlesztő 
termelőeszközöket, pl. a gyáripar 
meghaladva tagadását – és nem egyszerű 
lerombolását – követelik meg. Azt 
mondjuk, hogy a gyárat és a földet el kell 
foglalnia a proletariátusnak, de nem 
zárkózhatnak el árucsereberélő 
munkástanácsokként egymástól, árut, 
értéket, tőkét, azaz kapitalizmust termelve; 
de nem is rendeződhetnek kvázi állami 
hierarchiává, ahol a csúcsvezetés 
parancsaival s hatalom felhalmozásával 
szemben egyéni felhalmozással, majd 
árucsereberével, kapitalizmussal, a múlt 
elölről kezdésével védekeznek. Arra kell 
tehát törekedni, hogy pl. a gyárak és a föld 
tanácsai első ("minimum") lépésként a 
termelési láncolatban, a közvetlenül 
egymásra utaltságban egymással tárgyalva 
és tervezve, tanácsaikban egymásnak 
helyet adva konszenzussal döntsenek, 
kizárandó a tulajdoni elválasztás, az érték s 
árucsere szerves egészét. E társadalmivá 
egyesüléshez, társadalmasításhoz valóban 
szükséges a forradalmi proletariátus 
szervezete, mely lényegénél fogva 
univerzálisabb egy munkástanácsnál. A 
forradalom – folyamat; s egyrészt nem 
minden proletár fog azonnal kommunista 
álláspontra helyezkedni, másrészt nem 
lehet az erőket szétforgácsolni, pláne a 
szükségképp szervezettel, a tőkével, 
állammal szemben. De a forradalmi 
szervezet csak akkor hívható kommunista 
pártnak, ha elkülönülése nem hierarchikus, 
hanem az öntudatra ébresztéssel-ébredéssel 
megszűnő; ha nem elitté, állammá 
szerveződik és  parancsol a folyamatok 
felett, hanem konszenzussal döntőként, 
kritikusan s önkritikusan cselekvőként, 
többség-kisebbség hierarchiáit, döntési 
mechanizmusait, mentalitásait tagadva 
maga lesz a folyamat; ha a tanácsok 
kommunista tagságuk révén párttá 
lehetnek, és az világtársadalommá lesz. 
Persze, mindez nem nélkülözheti a 
gazdaságon kívüli kényszerek 
alkalmazását, a proletárdiktatúrát. És itt 
megjegyeznénk a fanyalgók kedvéért: már 
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kiskereskedőkre, „adófizetőkre”. S az 
efféle transzfer nem igazán nevezhető a 
társadalmi szolidaritás elmélyítőjének. 
Hanem – mint Németországban az 1930-as 
évek elején – a „ki menti meg 
tulajdonkámat és vagyonkámat, ha meg 
elveszett, ki adja azt vissza” mozgalmak 
szülőjének, katalizátorának.1  

4, Persze mindez csak a dolog egyik fele. 
A másik az, hogy ki kényszeríti a tőkét a 
humanizációs projekt finanszírozására.

Ha abból indulunk ki, hogy az FNA 
szándék szerint „…ezen az igazságtalan 
rendszeren [mármint a kapitalizmus 
fennálló szisztémáján] hivatott javítani 
anélkül, hogy a szélsőbal által várva várt, 
de soha el nem jövő antikapitalista 
forradalmat kellene megvárnunk” (Pogátsa 
Zoltán)2, aztán ehhez hozzátesszük azt, 
hogy az FNA bevezetése és „üzemeltetése” 
állami feladatként tételezett – s nem is 
lehet más: nem tőke és államellenességről 
van szó, a gyár meg földfoglalás pedig ama 
soha el nem jövő forradalomhoz tartozik, 
ahol nem tőkét és államot humanizálnak –, 
akkor nagyjából kikövetkezhető a 
mozgalom jellege, osztálytartalma, az, 
hogy kinek lesz szükségképp az ügynöke, a 
képzelt s valós perspektívái, stb.

Tehát a legfőbb cél csak az lehet, hogy az 
állam, a maga társadalmiságával 
méltóztasson szembeszállni a tőke 

1 Lásd ehhez például: Justus Pál: A szocializmus 
útja.  https://reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/ 
magyarorszagi-proletar-mozgalom/justus-
pal/justus-pal---a-szocializmus-utja/

2 https://www.eszak.org/2019/02/17/pogatsa-zoltan-
a-feltetel-nelkuli-alapjovedelem-ertelme-es-a-finn-
kiserlet-haszontalansaga/ Egyébként néhány adat, 
érv pro és kontra: https://qubit.hu/2019/06/13/miert 
-nem-jo-otlet-a-feltetel-nelkuli-alapjovedelem  ; 
https://merce.hu/2020/05/21/az-alapjovedelem-
nem-lehet-a-baloldal-csodafegyvere/  ;   
https://merce.hu/2020/05/28/az-alapjovedelem-
nem-a-baloldal-sajatja-es-nem-is-csodafegyver/ ; 
https://tcf.org/content/commentary/universal-basic-
income-versus-jobs-guarantee-serves-workers-
better/

társadalmiságával, a maga erejével a tőke 
erőivel szemben, hogy különböző úton-
módon a tőkét megsarcolja a tőke és az 
állam szisztémájának humanizálásáért.

Mivel e projektben az állam nem csak a 
tőke reformátoraként, hanem a konkrét 
szisztéma reformátoraként lépne fel, azaz 
nem (bolsevik) osztálytársadalom-
restaurációról, hanem echte kapitalista 
reformokról van szó, ezért a mozgalom 
nem kell, hogy több legyen népi-
demokratikusnál, illetve nem is lesz több 
annál. Ez pedig azt jelenti, hogy a cél nem 
a kommunistává levő bérmunkás 
osztályharc tengelyéhez kapcsolni a 
kizsákmányoltak, kisemmizettek, 
alávetettek mozgalmait s tömegeit, nem az 
a cél, hogy kommunista proletár harc 
jöjjön létre. Hanem az, hogy népi-
demokratikus céloknak alárendelt népfront 
jöjjön létre, ahol a bérmunkásság 
osztályának progresszív rendszerfenntartó 
mozzanattá kell korlátolódnia, s a többi 
rétegnek se lehet több a célja. Ráadásul, ha 
az államrend demokratikusként 
jellemezhető – s ne felejtsük, az FNA-t 
nem a tőke nyílt diktatúrájaként működő 
rémálom-országokban kívánják elsősorban 
bevezetni, hanem a „fejlett” világ 
demokráciáiban – akkor még a fegyveres 
reform lehetője is elutasítandó, illetve 
elesik. Így az FNA-ért folytatott harc nem 
lesz, s nem lehet több, mint fáradt 
rózsaszín, meg lila célokért folytatott ál-
tett: a demokratikus szavazósdiba, 
„kisebbik rossz” kompromisszumokba, 
kedélyes polgári politikákba való 
elmerülés és kilúgozódás. Egyáltalán: a 
feladat az, hogy a tömeg csak nyomást 
gyakoroljon az államra, hogy az felülről, 
helyettük gondoskodjon – így nem a 
„tömeg” szervez, gondolkodik, harcol, old 
meg (világtörténelmi) feladatokat, s 
nevelődik ekképp. Hanem jó vezetők 
szavazógép-alkatrészeiként bólogat és 
szerveződik, vagy szervezik inkább – 
bohózat-kiadásává pl. az 1920-as, 30-as 
évek németországi integrált meg 
sztálinizált szociáldemokráciájának. S ha a 
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célok reménytelenségét vesszük, azt, hogy 
a forradalom ismételten kalandor-
politikának lett minősítve, és ezzel a 
legkalandorabb politikára bolondítják s 
korlátozzák a (leendő forradalmi) proletár 
tömegeket, a transznacionális 
monopolkapitalizmus (nemzeti) humanizá-
ciójára, akkor az eredmény jó esetben is 
csak a káosz, a tőkefelhalmozás bénulása, 
a humanizáció költségeinek áthárítása a 
kisebb tőkékre, kisárutermelőkre stb., s 
ezek fasizálódása lesz – és velük szemben 
a népi-demokratikus célok csődje, a 
szavazógép-alkatrészek  önszerveződésre, 
harccá lehető szolidaritásra képtelensége, 
ekképp dezorganizációja. Vagy épp 
átállásuk a szervezést, elitizmust stb. 
tekintve a velük tudatilag-mentálisan 
immár egylényegűek, a „rendet 
helyreállítók” oldalára ágyútölteléknek. 
Azaz a tőke felszabadítása minden korlát 
alól.

5, Persze kérdés, hogy eme reformizmus – 
akarata ellenére – létre hozhat-e olyan 
társadalmi mozgásokat, amik túl tudnak 
lépni a többszörösen korlátolt célokon, 
eszközökön, ezek szocializációján, 
mentalitásán. De már maga a kérdés csak 
akkor lehet értelmes, ha a kommunizmus 
perspektíváját tételezzük: ha az FNA 
reformizmust elutasítjuk. Azaz, ha az a 
kérdésünk, hogy a bérmunkásosztály, 
pauperek, stb. atomizációs hamistudata 
adott társadalmi mozgások során 
fellazul(hat)-e, hogy olyan harcok és 
szervezetek jönnek-e létre, ami a 
kommunista forradalom nulladik 
lépcsőfokaként a szolidaritás, szervezési 
lehetők stb. forradalmi lehetőit és 
valóságát termelik ki. Az FNA erre, 
legalább is erősen úgy tűnik, hogy 
alkalmatlan. Mivel nem állam és tőke 
helyett akar más társadalmiságot szervezni, 
hanem csak nyomást akar gyakorolni
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termelékenységűekké lesznek. 
Társadalmasítás mozzanataként magán-
elsajátításokká darabolhatják a 
társadalmasítottság egészét; például a 
gyárak hierarchikus-munkamegosztásos, 
illetve egyáltalán munka-szabadidő 
kettőségén, elidegenedettségen stb. alapuló 
termelési szervezetét társadalmasítással 
csak ideig-óráig lehet nem hierarchikus 
működéssé tenni. Szak-segédmunka 
(tevékenység) különbségét, vagy a 
kulcsiparok (pl. szállítás) elitisztikussá 
tehető pozícióit a kommunizmus 
megvalósításának reménye nem 
semlegesítheti örökké. A 
kommunizmushoz olyan termelőerők, és 
azok eszközei, tudása kell, ami csak az új 
viszonyok közt jöhetnek létre. Így a „régi” 
termelőerők csak bázisa, lépcsőfoka 
lehetnek az újnak; s addig a régi szemetet, 
az elidegenedettséget, elitisztikusságot, 
minden társadalmasítás s tevékenységre 
való törekvés ellenére a munkát, a keveset 
és a nincset, és ellenük az egyéni 
felhalmozást a többivel szemben a 
többiből, és végül mindennek rögzítését, a 
tulajdont is újratermelő eszközök, tetszik 
vagy sem.

A proletárdiktatúra, a kommunista 
mozgalom társadalom levésének sajátos 
fázisa tehát nem csak a régi világ 
ellenforradalmáraival számol le és – kész. 
Nem. Legfőbb feladata az új termelőerő-
bázis megteremtése; és addig mind a régi, 
mind az újjáéledő ellenforradalmi 
tendenciákat, mozgásokat gazdaságon 
kívüli kényszerrel kell felszámolnia – ha 
kell agitációval, ha kell, fegyverrel. De ha 
létrejött az új termelőerő bázis az egész 
világon, ha megszüntette a termelőerő-
termelési viszony ellentmondását és így az 
ellenforradalmiság lehetőjét végleg, akkor 
ő maga is, a diktatórikusság 
problematikájával és annak összes, a 
kommunizmus folyamatára negatív 
tendenciájával együtt megszűnik: a 
kommunista mozgalom „önjáró”, 
kommunista társadalmi-gazdasági 
alakulattá lesz, a tőke korlátolt, torz 

végtelene helyett a világmindenségbe 
lényegében e mindenséget hordozó, 
továbbfejlődő dinamizmus.

Értelem szerint ezek az elkülönülések – 
mozgalom, konspiráció, proletárdiktatúra, 
gazdaságon kívüli kényszer alkalmazása – 
nem lehetnek hierarchikusak, tulajdoni 
jellegűek, elitisztikusak. Nem lehet gőgös 
elitté konspirálódni, lenézve a 
tudatlanságot és fenntartani így; és nem 
lehet az érték sajátos egyenlőségével 
összekapcsolni termelési mozzanatokat, 
mert 1 társadalmilag szükséges 
munka(!)órát különböző feltételek közt 
különböző erőkifejtéssel teljesítenek (jobb-
rosszabb föld, elavult-legmodernebb 
technika, erősek és gyengék stb.), és így az 
elszegényedés és meggazdagodás, 
kizsákmányoltak és kizsákmányolók világa 
jön létre, ami tulajdoni elválasztás 
rögzítettséget követelne, a tulajdoni 
elválasztás pedig a fentebb leírtakat termeli 
újra szükségképp. Nem feladat az 
ellenforradalmiságot ellenforradalminak 
hagyni: öntudatlan, lényegében önmagára 
reflektálni nem tudó, önmagát kívülről 
nem látó, önkritikátlan, ekképp 
társadalmiságban gondolkodni nem képes 
egyednek hagyva, parancsok 
végrehajtójává, tányérnyaló rabszolgává 
törni. Hanem, ha lehet, a kommunizmus 
értelméről és szükségességéről, az ehhez 
kellő mentalitásokról, tudatosságról, és 
legfőképp mindennek pozitív napi 
gyakorlatával oktatni és felvilágosítani 
kell, azzal, hogy lehet és lesz másképp, 
hogy nem csak a barbarizmus és annak 
rövid távú haszna a megoldás – ám annak 
fényében, hogy ha bebizonyosodik, hogy 
csak a régi módon akar élni és 
gondolkodni, akkor magára vessen, sem úr, 
sem szolga közöttünk nem lesz, hanem 
csak felejtendő epizód. 

A kommunizmus történelmi feladatát nem 
lehet bolsevik működésként meg államként 
végrehajtani. Az osztálytársadalom-
restaurációvá válás veszélye, pláne 
proletárdiktatúraként fennáll, de ezt nem 
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csúcsszerv álnemzetköziségével szemben a 
forradalmi proletár tudat s mozgalmának 
fejlődése az elkülönült csoportoktól az 
egységes irányelvek és program 
centralizálta, egymással egymásért 
kapcsolatban s egységben levő mozzanatok 
nemzetközi hálózatáig, a pártig ível. Így a 
helyi elmaradottság nem rögzülhet az 
önmagába zárt s zárkózó helyi csoport 
vagy a nemzeti párt formájában; illetve egy 
távoli csúcsvezetés nem próbálhatja meg 
felülírni a maga voluntarista módján s 
kedvére a helyi sajátosságokat, erőltetett 
kalandor akciókkal elherdálni a helyi 
erőket. Vagyis a kommunista mozgalom, 
annak csoportjai, pártja elkülönül minden 
államtól, kapitalista csoporttól; nemzeti-
nemzetiségi daraboltság s hierarchiák 
helyett nemzetközi proletár egységet 
hirdet.

A párt szükségességét, a részekké, 
darabokká, hierarchiákká stb. nem 
különülés szerveződését pont a 
társadalmasítással meghaladva tagadás 
követeli (azt meg a kapitalizmus fejlődése 
és túlfejlődése) a kapitalizmus atomizáló, 
széthúzó, önmagához nyomorító hatásai, a 
történelmi fejlődés különbözőségei stb. 
miatt. És bár a pártnak el kell különülnie az 
ellenforradalomtól legyen az tudatos vagy 
naiv, nem különülhet el hierarchikusan a 
proletariátustól. Hanem azt párttá kell 
változtatnia, s a kapitalizmus 
megdöntésével társadalommá kell válnia. 
Már ezért is ügyelnie kell arra, hogy a 
kapitalizmus hatásai pl. a demokrácia, mint 
szavazások többség-kisebbség döntési 
mechanizmusai, azaz hierarchia és tulajdon 
restaurátorok/fenntartók, illetve bolsevik 
módszerek, viszonyok, mentalitások (pl. 
katonai centralizáció) ne válhassanak 
benne uralkodóvá. Szemben a konszenzus, 
a különbözőségek egyenlőtlenséggé, 
uralommá nem változtatásának 
módszereivel, mentalitásaival. Ha ez a harc 
sikertelen, úgy a „külső” 
ellenforradalommal folytatott harc is azzá 
lesz. Pláne, hogy amint a pártnak 
lehetősége van a termelési viszonyok 

kommunista viszonyokká változtatására és 
az új viszonyok – a kapitalizmustól örökölt 
termelőerők ellentmondásos bázisán az 
ellenforradalom letörésére, vagyis a 
proletárdikatúrára, a negatív tendenciák 
felerősödnek. Ama ellentmondásosság 
újratermeli az ellenforradalmi 
mentalitásokat (pl. munka-ágazati 
megosztás öröksége kontra egyenlőség; 
tevékenységet a társadalmasítás ellenére 
munkává és szabadidővé nyomorító 
gyáripar; a természet és emberpusztító 
technológiák kényszerű tovább-
működtetése); így nem csak a külső, még 
kapitalista területekkel folyhat a harc, 
hanem a belső ellenforradalommal is: e 
helyzet proletárdiktatúrát követel. És ez 
utóbbi szintén ellenforradalom forrása 
lehet: a hatalom, az elnyomatás, az erőszak 
probelmatikája bolsevizálhatja/atomizál-
hatja  a  forradalmi  proletariátust, a pártot 
a  képmutatás  és  hazudozás  rothadásától 
a   teljes   pusztulásig.    És   mindez   így 
is  marad,   míg   az  új viszonyokat 
pusztán a kapitalizmus termelőerőinek 
bázisa  követeli  meg  és  fogja   vissza; 
míg az új lehetőségek közt nem 
fejlesztették ki az új termelőeszközöket, 
míg a tudás felhalmozásának folyamata 
ennek   megfelelő   szintet    nem   ért   el. 
Ha   létrejött   eme   új   termelőerő-bázis 
az egész világon, ha a szabad 
személyiségfejlődés szükségletei 
maradéktalanul       kielégíthetőek,       ha 
az    ellenforradalom   így   lehetetlenné 
válik,    akkor    a   párt   társadalommá 
lesz, a gazdaságon kívüli kényszer s 
diktatúra értelmetlenné, a kommunizmus 
társadalma pedig lezárja az emberiség 
előtörténetét.

Nagyon fontos megérteni, hogy a 
kapitalizmus által a kapitalizmus 
viszonyaihoz mérten túlfejlesztett 
termelőerők a társadalmasítással 
krónikusan alulfejlesztettek lesznek, mivel 
tőkefelhalmozásként tőkefelhalmozásért 
jöttek létre; azaz így túlon túl 
munkaközpontúakká, emberi és természeti 
erőforrások herdálóivá, alacsony 
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demokratikus módon az államra; nem 
közvetlenül konfrontálódik a tőkével a 
tőkét termelő eszközök bénításával 
(sztrájk) annak összes tétjével, 
kockázatával, tapasztalatával, „éles” 
helyzetével, hanem ügynököt alkalmazna, 
az államot, és ezzel ő se lehet több, mint az 
ügynök ügynöke; s a demokratikus 
„harcokká” oldódás pláne demokratikus 
környezetben nem a kommunista-proletár 
harcok kitermelője és nevelője lehet, 
hanem a bérmunkásság folytatta 
osztályharc feloldása a sokszínűségben, 
azaz – mivel a társadalom alap termelési 
viszonya a tőke-bérmunka osztály(képző) 
viszony – a tőke osztályharcává válás a 
tőkét termelő bérmunka ellenében.

6, Hogy jobb magas életszínvonalon élni, 
mint a létminimum alatt? Hogyne. De a 
tőke ellentmondásai adta történelmi feladat 
nem pusztán a tényleges vásárlóerő 
növelése. Hanem – még az FNA számos 
ideológusa szerint is – a társadalom 
átstrukturálása, esetünkben humanizálása. 
S kár arra szót vesztegetni, hogy a tőke, az 
állam, az áruérték tulajdoni elválasztása és 
a tulajdoni elválasztás áruérték összekötése 
mennyire humanizálható egyáltalán. 
Formájában lehet, de tartalmában 
semennyire. Ám, ha a tőke és az állam 
megrészegedik, vagy kijózanodik épp, és 
saját  kezdeményezésére   bevezeti3,  akkor

3 A vicc az, hogy az FNA egyik (korai) 
megfogalmazója nem más, mint Milton Friedman. 
Ő ugyanis afféle negatív jövedelemadónak tételezve 
a dolgot azt akarta, hogy a jóléti állam 
túlbürokratizált szociális, segélykiutaló-elbíráló 
apparátusait, ezek hatalmát ekképp megnyirbálják, 
felszámolják. Ebből kiindulva pedig fel kell 
merülnie annak a kérdésnek is, hogy mi lenne 
akkor, ha az FNA bevezetése után például a 
szociálpolitikai apparátusok megrokkannának, 
megszűnnének? Ők saját hatalmukért tartanák fenn 
(és emésztenék fel) a szociális juttatásokat, 
sarcolnák a tőkét – de pont őket kapcsolnák ki az 
FNA-val a rendszerből. Így viszont még inkább 
várható az is, hogy a tőke sikerrel „ütne vissza”: az 
FNA-val gyengített állam nem tudná és akarná az 
FNA-t tovább menedzselni, a tömegek pedig mint 
csak szavazógép-alkatrészek léteznének a 
képletben, hiszen ők csak rákényszerítenék az 
államot arra, hogy nekik kedvezzen. De a hatalom 

 tegye; de a fő kérdés az, hogy az FNA 
révén mennyire terelik el, fojtják le a 
proletariátus forradalmivá válását, a 
harcos, kommunistává lehető szolidaritás 
kialakulását. Minden reformista 
mozgalomnál ez a lényegi kérdés; s ne 
felejtsük: a reformizmus reformizmusnak 
maradva nem hozhat létre mást, mint 
önmaga lényegében azonos ellentettjét: azt, 
amit el akart kerülni, a tőke és az állam 
még reakciósabbá válását, vagy épp ennek 
katalizálását, meggyorsítását, igazolását.   

továbbra is az államé – amit ők az FNA-val 
nyírbálnának meg –, és ők, a senkik pedig 
mindenképp senkik maradnak. S mintegy 
mellékesen felmerül az a kérdés is, hogy mi a 
garancia arra, hogy az FNA címszavával elvont 
erőforrásokat az állam továbbutalja? Miért ne 
használná fel „fontosabb”, „hasznosabb” célokra, 
például megrokkant hatalmának a visszaszerzésére? 
Vagyis: a jó senkiknek, a népnek, ésatöbbinek 
örökké békés tiltakozás-, meg szavazógép-
alkatrészként kellene harcolniuk olyan hatalmakkal, 
amikkel örökké nem lehet harcolni, csak 
elpusztítani őket, meghaladva tagadni például. De 
esetünkben úgy harcolnának velük, olyan célokért, 
hogy az e hatalmakat tartaná fenn; így magukat az 
elérhetetlen célokat az értük folytatott harc révén 
tennék a felejtőbe. Ezzel viszont a harcuk is teljesen 
értelmetlenné: rossz végtelenné herdálódna, aminek 
csak egy vége lehet: fásultság és feladás. Ám, mivel 
a krédó szerint csak ennek a harcnak lehet értelme, 
akkor értelem szerint ehhez kellene csatlakozni, 
ennek kellene alárendelni tudást, mentalitást, erőt, 
akaratot, mindent, azaz: végül minden progresszív 
mozgalom a nemlétbe dezorganizálódna így, a 
forradalom lehetője mellé. Ez pedig újabb haszon 
lenne a Tőke&Állam Inc. számára 
(https://azonnali.hu/cikk/20200629_a-feltetel-
nelkuli-alapjovedelemmel-a-szabadpiac-is-jol-
jarna), tovább erősítve a tételt: ami a tőke 
barátainak tetszik, az a tőke ellenségeinek eleve 
gyanúsnak kell(ene), hogy tűnjön

7 

7 
/ 2

2



Lefelé. Haszon. Lefelé. Remény.

„Az a véleményem, hogy egy jelentős és 
mély európai gazdasági válság előtt 
állunk… Van egy általános 
versenyképességi problémája az európai 
gazdaságnak. Ráadásul egy átállással, 
technológiai átállással próbálkozik 
Európa, ki akarta már a háborútól 
függetlenül is kapcsolni a gazdasági 
rendszeréből az úgynevezett fosszilis 
energiaforrásokat… Jöttek a szankciók, 
azok még meglökték az energia árát, és az 
energiaválság el fog vezetni majd egy 
gazdasági válsághoz nem sokára, hanem 
néhány héten vagy hónapon belül. Ezt 
nekünk majd ki kell valahogy cseleznünk… 
Olyasmi is megtörténhet, amire nem 
számítottunk, hogy bizonyos alapvető 
élelmiszerekből akár hiány is felléphet.” 

(Orbán Viktor 2022.04.01., Kossuth rádió, a 
választások előtt 2 nappal.)1 

1  https://kormany.hu/beszedek-
interjuk/miniszterelnok/orban-viktor-interjuja-a-
kossuth-radio-jo-reggelt-magyarorszag-cimu-
musoraban-20220401

„Nem akarok pánikot kelteni, de az lát-
szik,   hogy   bármikor   lecsaphat  nálunk 
is egy argentin-típusú válság... Orbán 
pedig soha nem tudott válságot kezelni, ő 
csak hatalompolitikával foglalkozott. 
Nyomatékosítva: szerintem ebben a válság-
időszakban az ellenzéknek semmilyen 
döntésben nem szabad részt vennie. Ez 
Orbánék sara, egyék meg ők.” 

(Inotai András 2022. 04. 05. Hírklikk.)2

„Szép.”  

(Mr. Wilfordnak, az emberiség maradékát óvó és 
veszejtő Snowpiercer-vonat Legfőbbjének az utolsó 
megjegyzése, amikor élete művének megmentéséről 
és folytatásáról szőtt terve a vonat teljes 
pusztulásához járult hozzá.)3

2 https://hirklikk.hu/kozelet/negy-honapon-belul-
hatalmas-gazdasagi-valsag-lesz-
magyarorszagon/396213

3 Snowpiercer – Túlélők viadala (2013) 
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napi aktív gyakorlat a szabad 
személyiségfejlődést teljesíti ki. A 
proletariátus, mint az osztálytól annak 
meghaladva tagadásáig tartó ív egyben 
ennek tudati kezdetét jelenti; a szabad 
személyiségfejlődés proletár 
(osztály)tudatként kezdődik. Rabszolgák, 
akik rabszolgák akarnak maradni, nem 
hozhatnak létre mást, mint új 
rabszolgaságot, az állam, a tulajdon, az áru 
és végül a tőke parancsnokságát 
fenntartva-restaurálva.

A létbiztonságot egyéni felhalmozással 
biztosító és elvevő áru-tulajdonviszonyok 
óhatatlanul az elidegenedés, atomizáció, 
antiszolidaritás személyiségszocializációját 
hozzák létre. A kommunizmus viszont 
csak mindezek meghaladva tagadásával 
hozható létre; és csak az tarthatja fenn 
mindezek meghaladva tagadását. Így 
minden mozgalom, ami a szolidaritást, 
annak mentalitását erősíti akarva, vagy épp 
akaratlanul a tőkével szemben, 
progresszívnek tekinthető, és támogatandó 
– úgy és annyiban, hogy abból a 
kommunizmus mozgalma jöjjön létre, nem 
pedig annak feloldódása a 
reformizmusban, hogy a kommunista 
perspektíva ne mosódjon el, ne 
kompromittálódjon. A reformista 
sztrájkharcok például a tőkével való 
kollektivisztikus és konkrét, méghozzá 
magát a tőke termelését támadó 
összetűzésként  lehetnek a kommunista 
forradalmisághoz szükséges szolidaritás 
nulladik lépcsőfokai – ám azt is tudni kell, 
hogy a reformizmust reformizmusnak 
hagyva óhatatlanul azt jelenti, hogy a 
szolidaritás ereje rendszerfenntartó erőként 
önmaga karikatúrájává züllik, a 
reformizmus pedig a szolidaritás 
létrehozásának nulladik lépcsőfokából  a 
tőke ötödik hadoszlopává lesz. A 
reformizmusról való teljes leválás módját, 
idejét a konkrét szituáció határozza meg – 
ám a reformizmusnak engedményt nem 
ad(hat)ó kommunizmus céljainak 
megfelelően. Pont az a lényeg, hogy a 

kommunista teória azért nem engedhet 
teret a opportumista-utópisztikus, polgári-
demokratikus, osztálytársadalom-
restaurációs ésatöbbi, ésatöbbi 
fertőzéseknek, elméleteknek, attitűdöknek, 
mert maga a kommunista társadalom a 
tőkésnek a meghaladva tagadása, nem 
pedig reformja, egyrészt. Másrészt mert a 
„rugalmassá tett” elmélet nem 
„megfelelően rugalmas” taktikát határoz 
meg, hanem bármilyet: a valódi kisebbik 
rossz politikája helyett, a mennyiségi 
különbség helyett minőségit, a másik és 
mindenféle rosszat, azaz polgári, vagy épp 
osztálytársadalom restaurációs politikát 
megengedve a tőke hasznának és 
hatalmának fenntartásáért.

A kommunisták nem hiszik azt, hogy a 
világforradalom, mint a kommunista 
társadalom felépítésének elengedhetetlen 
feltétele csak egy pillanat műve lesz, hogy 
a kapitalista világ az átmenetet, a 
proletariátus öntudatát, a termelési 
feltételeket stb. tekintve ugyanazt, 
egyenlőképp tudja biztosítani. Nem hiszik, 
mivel a kapitalizmus önmagán belül is 
hierarchikus rendszer, illetve, mert a 
kommunista mozgalom más-más helyeken 
más-más történelmi múlttal, helyi 
lehetőséggel rendelkezhet, s így a 
fejlettségben, forradalomra való tényleges 
képességben is nagy eltérések 
jelentkezhetnek. Vagyis a világforradalom 
nem az egyszerre jegyében, hanem az 
egymásra hatva, illetve egymás utániság 
jegyében, folyamatként valósul meg. Ez 
esetben viszont óhatatlanul felmerül annak 
látszata, hogy a nem egyszerre, nem 
minden kapitalista csoport 
megtámadásával a kommunista mozgalom 
más kapitalista csoportokat segít a 
konkurencia kiiktatásával. Pláne, hogy a 
kommunista mozgalom nem fejlődhet 
szociáldemokrata-bolsevik módon, vagyis 
nemzeti pártokként s a nemzeti pártokat 
hierarchikusan "nemzetköziesítő" 
csúcsszervvé, ilyen vagy olyan 
internacionálévá. Eme daraboltsággal, a 
nemzeti pártok s nemzeti pártokból lett 
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tőkék és ingóságaik, államaik a maradékok 
maradékává tett világon örökké élnének, és 
nagy marakodva hinnék hasznos 
idiótáikkal egyetemben: a kapitalizmus a 
saját jogán örökké fenntartható. Csak a 
népességszaporulattal és a környezeti 
katasztrófákkal lehet baj – és tőkésíti 
azokat is, lásd a háborúkkal folytatott 
tömeggyilkosságokat, vagy a zöld 
kapitalizmus spekulációit, a CO2  kvóták 
piacát –  egészen a tőke-vallás azon 
eszelősségéig, hogy hit az emberi munka 
nélkül keletkező új áruértékben, s ennek 
végtelen mivoltában, örökké 
tőkésíthetőségében, a végtelen hitelből 
örökké finanszírozható tőkés 
gazdaságokban. Az ember-nélüli tőke 
emberei és örökké tartó karneváli szüret a 
privatizált haláltábor állami rámpáin – míg 
a semmi termelésének profán 
következményeként összeomlik az egész, 
posztkapitalista barbársággá.

Vagy proletár osztályharcot szítva 
kommunizmussá. Mert mindezzel viszont 
az is meg van adva, hogy mi a történelmi 
feladat: társadalmasítás a tulajdon, az 
áruviszony, mindezek következményei és 
feltételei ellen, mindezeket meghaladva 
tagadandó. A kommunizmus ennyiben 
objektíve létező, vagy legalább is objektív 
lehető, méghozzá szükségesség – ahhoz, 
hogy az emberiség eddig elért társadalmi-
történelmi eredményei, termelőerői ne 
rombolóerőkként végezzenek vele. Ám a 
kapitalizmus viszonyai közt a 
kommunizmus nem jelenhet meg úgy, mint 
mondjuk a feudalizmus viszonyai közt a 
tőke viszonya, a kommunista forradalom 
nem bírhatja a polgári forradalmak 
felemásságát, elmélete nem rímelhet csak a 
valóra: a kommunista társadalom első 
megjelenési formájaként totalitásra törő 
igazságnak kell lennie, mint ahogy a 
kapitalizmus totalitását meghaladva tagadó 
kommunista társadalom totalitása is az.

A kommunizmus nem azért kell, mert a 
kizsákmányolás, tulajdon és áruviszonyok 
keltette elidegenedés nem szép dolgok, 

morálisan felháborítóak, filozófiailag meg 
konstruálható egy szebb és boldogabb 
világ. Ha valaki bizonyítani tudja, hogy a 
tulajdoni elválasztásnak, az egyéni 
felhalmozás a társadalommal szemben adta 
„létbiztonságának”, a hierarchiának stb. 
lehet fejlettebb formája, mint a tőke-áru 
tulajdon és társadalma, akkor azt 
bizonyítaná: a kommunizmus még nincs 
történelmileg napirenden. De úgy tűnik: 
pont az a baj a tulajdonnal, egyéni 
felhalmozás adta létbiztonsággal, 
kizsákmányolással, hogy így már nem 
működtethető tovább a társadalom. A 
történelem szeméttelepére, meg a 
múzeumba valóak ezek a dolgok, a rokka 
és a bronzbalta mellé – vagy újra meg újra 
elölről kell kezdeni az egész rémálmot. 

Mindebből következőleg a kapitalizmus 
meghatározta kommunizmus 
perspektívájából, mint meghatározott 
meghatározó szempontjából kell 
szemlélnünk a jelent. S az elvontság adott 
szintjén – a konkrétabb helytelen 
eredményekre: utópisztikusságra, az pedig 
helytelen stratégiát és taktikát tételezve 
opportunizmushoz, restaurációhoz vezetne 
– a következőket mondhatjuk:

A kommunizmus létrehozása lényegében 
az egész emberiség érdeke. Ám a 
kapitalizmus viszonyai lehetetlenné teszik 
eme érdek általános emberi képviseletét. A 
kapitalizmus alól való felszabadulás 
viszont legfőképp a proletariátus érdeke; 
így amikor a proletariátus kommunista 
forradalmat hajt végre, vagy annak 
tendenciájával bíróan cselekszik, nem a 
többi társadalmi réteg/osztály által 
bagatellizálható részként „csak” saját 
részérdekekért cselekszik. Mivel 
részérdeke egyben általános érdek; a többi 
rész, más társadalmi réteg/osztály érdeke 
pedig nem csak ez ellen ható, hanem 
általános érdekkel nem bírható.

A társadalmasítás végrehajtása a szabad 
személyiségfejlődés dinamikáját 
feltételezi, a társadalmasítás pedig, mint 
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Válságból válságba válságokon keresztül: 
ez az örökké (fenn)tartható kapitalizmus 
polgári ideológiája, amit a tőkés 
részigazsággá nyomorított és 
spektakularizált „harc az élet” filozófiája 
legitimál. Azt mondják ezzel: a harc csak a 
tőke és az állam részeként folytatható és 
folytatandó, fenntartva a tőkét és az 
államot; válságból válság lesz, harcból 
harc, de ez a természet rendje, és így örök 
eme örökkévaló. Vagyis ez a történet kört 
formáz, hol mindig csak elölről kezdődik 
minden, hol a forma változik, a tartalom 
(immár) szent állandó, és így már 
történelem sincs, csak az, hogy elölről, 
újra; és fájnia kell, de ami nem öl meg, az 
erősebbé tesz, másképp nem is lehet – hát 
tűrj, mert csak túlélés van az élet lehetője 
nélkül.

Persze azt már nem teszik hozzá a jobbnál 
is jobbak, hogy ha ilyen az élet, akkor csak 
a halál forradalma lehet valós – mert csak 
úgy lehet kiszállni az életnek láttatott 
„válságból válság, mi válsággá lesz” 
ketrecharcból.

Arra meg gondolni se tudnak, vagy csak 
nem mernek tán, hogy az egész hamis, 
mert nem egyszerűen válság van, amit 
válsággal oldanak meg. Hanem ezek a tőke 
válságai, ami a tőke dinamizmusából 
következőleg egyre súlyosabbaknak és 
tőkés módon megoldhatatlanoknak kell 
lenniük. A válság „megúszása” úgy, hogy 
a társadalom lényegében nem változik, 
lehetetlen; e társadalomban a válság 
megoldása, el- vagy áthárítása maga a 
válság elmélyítése szükségképp.

Ám a válság nem csak kétségbe ejtő 
pusztulás. Új lehetőket szabadít fel a régiek 
pusztításával, és az új lehetők aztán 
lehetnek még pusztítóbbak is a régieknél; 
de a kérdés az, hogy a válság milyen 
történelmi szituációban, milyen 
hamistudati dinamizmusok közepette tör 
ki, és ezeket a dinamizmusokat hogyan 
módosítja, gyorsítja, vagy épp fullasztja le, 

esetünkben a tőkés viszonyok konkrét 
meghatározottságaiban.

A válság nem csak megingathatja a 
hatalmon lévőt: meg is erősítheti. És mint 
új lehetők felszabadítója a válság reményt 
adhat annak is, aki az egész rendszert 
eltörölné; és annak is, aki csak egy újabb 
hatalmas akar lenni a sorban.

Ha az utóbbit nézzük: megnyugtató látni, 
hogy a demokrácia, nyugat, ésatöbbi 
polgári reménye nem vész el, csak 
átalakul. Most épp negatív formává: nem 
szép összefogás és annak derűs építkezése 
révén, hanem a válság pusztítása által 
valósulna meg.

Csak hát ez egy kapitalista 
osztálytársadalom. Így tehát az első kérdés 
ez: ki dominál az osztályharcban? A 
proletariátus vagy a burzsoázia? 
Egyáltalán: a proletariátus megjelenik-e 
valamennyire is proletariátusként? Azaz 
megjelent-e, megjelenhet-e itt és most 
társadalomalakító erőként is a forradalmi 
osztályöntudat, vagy legalább is annak 
tendenciája?

Ha nem, akkor a történelem a kapitalizmus 
kottájából fog játszani. Vagyis az lesz a 
kérdés, hogy a „válság” mennyire a 
transznacionális monopolkapitalizmus 
gazdasági válsága, illetve mennyiben a 
„helyi”, oligarchakapitalista leány-
vállalatáé, centralizátoré – s utóbbinál (is) 
az, hogy elkerülhető balesetről, vagy 
elháríthatatlan katasztrófáról van szó? 

Mármost a „Magyarország” nevű 
oligarchakapitalista leányvállalat maga a 
transznacionális monopolkapitalizmus 
válságának megoldása (volt) adott helyen 
és időben, ekképp elmélyítője is egyben; 
sajátos rezsiköltségei vannak, amik helyi 
válságokká vadulhatnak. De pont azért 
lehet ez így, mert a transznacionális 
monopolkapitalizmus nemzetközi háló-
zataiban adott helyen és időben ez volt
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a tőkefelhalmozás fenntartásának a tőke és 
az állam szempontjából legoptimálisabb 
módja a tőkefelhamozást bénító tőkés 
zűrzavarral szemben. Ha ezek a 
rezsiköltségek nem 
fenntarthatóak, az 
elsőre helyi problé-
mának tűnhet, adott 
“politikai elit” 
(Orbán Nemzeti 
Inc.) ostoba túlköl-
tekezésének. Ám 
csak ekképp lehetett 
fenntartani azt az 
oligarchakapitalista 
csoportot, ami 
magát a tőkefelhal-
mozást nagyobb 
megrázkódtatások 
nélkül fenntartotta a transznacionális 
monopolkapitalizmus világrendszerében. 
Így és ennyiben ez is magának a 
transznacionális kapitalizmusnak a 
válsága. 

És a gond is itt van. Ha csak a 
0.01fő/négyzetkilométer nagysággal és 
jelentőséggel és lehetővel jellemezhető 
proletár mozgalom van, úgy továbbra is a 
tőke szükségletei, az oligarchakapitalista 
centralizáció követelményei dominálnak. 
Ha a mostani Fidesz a válság hatására 
rokkan, az nem jelenti azt, hogy maga a 
Fidesz bukik. Két dologra emlékezzünk: az 
egyik az, hogy az MSZP nevű egyezkedős-
konszolidálós-tárgyalásos úton osztogató 
és fosztogató demokratikus-prefidesz 
oligarcha-kapitalista párt kétszer váltott 
miniszterelnököt, másodszorra egy súlyos 
tőkés világválság (2009) közepette. A 
másik, amit meg kell értenünk, az az, hogy 
a rendszer centralizációs kényszere és 
következményei a válság hatására nem 
szűnnek meg, hanem erősödnek; a 
monopolkapitalizmustól sem volt 
visszatérés a szabad versenyes időszakhoz 
a válságok és háborúk hatására, hanem 
csak továbblépni lehetett a szabad 
rablásnak tetsző monopolista újra-
felosztásokhoz, meg azok világháborúihoz. 
Errefelé a tőkefelhalmozás félperiférikus 

jellege, valamint az államnak a magán-
tőkefelhalmozásban betöltött központi 
szerepe a tőkehiányból, erősebb tőkéknek, 
azok államainak való alávetettségből 

következik, nem 
beszélve arról, hogy a 
szovjet típusú „állami 
minden” szétlopá-
sából jött létre az 
egész, a proletár 
osztályharc gyenge-
sége, lebénultsága 
mellett. Így ama 
(magán)tőkés cent-
ralizációs kényszer az 
állam centralizációs 
kényszerévé lesz, s az 
azt ural(ni akar)ó 
politikai szervezeté, 

kapitalista párté, annak összes, adott 
esetben önpusztító következményével 
együtt. A helyzet Fideszt követel(t) és 
valósít(ott) meg; ha igaz, hogy a válság 
hatására „semmi sem maradhat a régiben”, 
ám a konkrét lehetőket figyelembe véve 
mégis mindennek a  régiben kell maradnia, 
akkor vagy új szervezetnek kell ezt a 
helyet betöltenie Fidesz 2.0-ként, vagy a 
Fideszt kell személyi jellegű reformokkal 
megújítani. 

A gond ott van, hogy a 2022-es ún. 
ellenzék vagy micsoda, erre a 
centralizációra képtelen; a Fidesz pedig 
jelenleg csak a jó, “proletártalanított” 
tömeget tudja azzal kordában tartani, hozzá 
némi krumplikörettel, hogy lehet rosszabb 
is. A tőke oligarchái, hogy, hogy nem, de 
jóval több eszközzel rendelkeznek – tőke, 
tartalék, állami-magán, vagy épp magán-
állami hadseregek, kapcsolatok –, és e 
léthelyzetüknek megfelelően mindehhez 
megfelelő mentalitással, burzsoá 
„eltaposlak” (hamis)tudattal kell bírniuk és 
bírnak is. Azaz nem a „mezei csicskák”, 
vagy épp a „városi pronyók” 
kisebbrendűségi érzéseivel szállnak be a 
buliba. Pláne, hogy utóbbiak a minden 
hatalmast és urat gyűlölő, társadalmi 
proletár  (kommunista)  önszerveződés 
napi – és sikeres – tevékenységeinek, 
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ezt a nagyipar felfedi – az alkalmazott 
munkaidő és terméke közti roppant 
aránytalanságban nyilatkozik meg, 
valamint éppúgy a tiszta elvonatkoztatásra 
redukált munka és az általa felügyelt 
termelési folyamat hatalma közti minőségi 
aránytalanságban. A munka többé nem 
annyira a termelési folyamatba bezártként 
jelenik meg, mint inkább az ember 
őrzőként és szabályozóként viszonyul 
magához a termelési folyamathoz... A 
munkás a termelési folyamat mellé lép, 
ahelyett, hogy fő ágense lenne. Ebben az 
átváltozásban nem a közvetlen munka, 
amelyet az ember maga végez, nem is az 
idő, amelyet dolgozik, hanem a saját 
általános termelőerejének elsajátítása, az, 
hogy megérti a természetet és uralkodik 
felette társadalomtestként való létezése 
révén – egyszóval a társadalmi egyén 
kifejlődése az, ami a termelés és a 
gazdagság nagy alappilléreként jelenik 
meg. Az idegen munkaerő ellopása, amin a 
mostani gazdagság nyugszik, 
nyomorúságos alapzatként jelenik meg 
ezzel az újonnan kifejlődött, maga a 
nagyipar által létrehozott alapzattal 
szemben. Mihelyt a munka közvetlen 
formában többé nem a gazdagság nagy 
forrása, akkor a munkaidő többé nem 
mértéke és szükségképp nem mértéke a 
gazdagságnak és ezért a csereérték a 
használati értéknek. A tömeg 
többletmunkája nem feltétele többé az 
általános gazdagság fejlődésének, éppúgy 
nem, mint a kevesek munkátlansága az 
emberi fej általános erői fejlődésének. 
Ezzel a csereértéken nyugvó fejlődés 
összeomlik és maga a közvetlen anyagi 
termelési folyamat leveti a szűkösség és 
ellentétesség formáját... Egyfelől tehát a 
tőke a tudomány és a természet, valamint a 
társadalmi kombináció és a társadalmi 
érintkezés minden hatalmát életre hívja,  
hogy a gazdagság teremtését (relatíve) 
függetlenné tegye a reá felhasznált 
munkaidőtől. Másfelől ezeket az így 
létrehozott óriási társadalmi erőket a 
munkaidővel akarja mérni, és azok közé a 
korlátok közé akarja beszorítani, amelyek 

ahhoz szükségesek, hogy a már létrehozott 
értéket, mint értéket fenntartsák. A 
termelőerők és a társadalmi vonatkozások 
– mindkettő a társadalmi egyén 
fejlődésének különböző oldala – a tőke 
számára csak mint eszközök jelennek meg, 
és az ő számára csak eszközök is, hogy a 
maga korlátolt alapzatáról kiindulva 
termeljen. Valójában ezek azonban az 
anyagi feltételek ahhoz, hogy ezt az 
alapzatot a levegőbe röpítsék."

A végeredmény tehát nem más, mint a 
társadalmiság, nemzetköziség, 
monopolisztikusság, mint a tulajdoni 
elválasztás fejlődése a tulajdoni elválasztás 
ellen; a tőke termelékenységének 
növekedése, mint a saját éltető elemének, 
az eleven munkaerőnek a kikapcsolása, az 
áruértékként áruértékkért termelés egyre 
kevésbé lehetséges volta; azaz a tőke saját 
viszonyain való túlfejlődésének válságai, 
és azok mozgásformái: a reálszféra 
válságaira adott tőkés válaszok, a 
spekuláció elharapózása, 
ellenőrizhetetlensége és a reálszféra 
spekulációtól való függése, a 
visszafizethetetlen adósságokból 
fenntartott tőkefelhalmozás, a jövő 
jelenként való felélése. Háború a 
háborúért, mint a hitelből finanszírozott 
katonai-ipari komplexumok hitelké-
pességének és szükségességének indoka; 
és háborúk, mint a konkurenciaharc 
különös formái, de újra és egyre inkább a 
leghatalmasabb tőkék és államok közti 
nyílt konfliktusként, világháborúként. Az 
eldobhatók, a felesleg tömegek 
(pauperizáció) és felesleg területek, holt 
vidékek és országok egyre ijesztőbb 
nagysága, és így a kérdés megváltozása a 
„hogyan integráljunk?” -ról a „kit szegre-
gáljunk?” -ra; s mivel éhínséget, népirtást, 
polgárháborút, meg oligarchakapitalista 
rablógyilkosságokat nem lehet kerekasztal 
tárgyalásokkal menedzselni, ezért a 
kapitalizmus alkonyán szükségképp át kell 
változnia a tőke demokratikus 
diktatúrájának a tőke nyílt, demokratikus-
deficit diktatúrájává. A transznacionális 
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szemben képeznek a tőkék monopóliumot 
– ám a piacaikat, az értékesülésük 
folyamatát stb. nem ural(hat)va képezik 
azokat. Így a piacaiknak alárendelten, 
általuk: egymás által teljesen 
kiszámíthatatlan helyzeteket teremtve 
egymásnak vak erőkként harcolnak 
egymással, és ekképp  szorítják ki, falják 
fel az erősebbek, szerencsésebbek a 
gyengébbeket, azaz a tőkék 
„szabadversenyes” centralizációja és 
koncentrációja által. Addig, hogy ők 
uralhatják és uralják piacaikat, ők 
manipulálják azokat, és nem fordítva; hogy 
a termelő folyamat korábbi daraboltsága 
egy-egy monopolisztikus tőke részévé lesz, 
és ennyiben és így a termelőfolyamat 
társadalmasítását hozzák létre a piac 
társadalmivá tevésével szemben, 
létrehozva a piaci szabályozás 
katasztrófavezérlésének kikapcsolásával a 
monopolisztikusság katasztrófatermelését 
– de először szabadversenyes 
szervezettségben. Ahol önmagukra hagyva 
jutnak a végletekig: az egész társdalom 
által finanszírozott és kontrollálatlan, 
esztelen túltermelésig és annak az egész 
társadalmat magával rántó összeomlásáig 
jutva. Illetve az alultermelés egész 
társadalmat feleslegessé tevő, pusztító 
tőkés hiánygazdaságáig, a 
monopolisztikusság adta lehetők 
kihasználásával, a monopolárakkal való 
sarcolással, valamint a financializáció, a 
spekuláció szerencsejátékaival stb., azaz a 
nagy haszonnal a  semmi termeléséig jutva, 
ami a nagy hasznot és a tőke hitét az 
emberi munka nélküli, végtelen nagyságú 
áruértékben is megkérdőjelezi előbb-utóbb 
– lásd az 1929-es válságot. Ám ameddig 
csak a piacaiknál társadalmibbak a 
monopolisztikus tőkék, és nem az 
államnál, a piac „szervezését” átveheti az 
utóbbi, és állammonopolista 
kapitalizmusként szervezheti a tőke 
továbbfejlődését.  Náci típusú, a saját 
(vagy azzá tett) társadalmának felfalásával 
ideig-óráig működtethető tőkés 
halálgazdaságokon, meg New Deal típusú 
korlátolt és rövid úton csődbe jutó 

jólétiségeken, aztán a világháború és az 
újjáépítés adta tőkés lehetők hasznából 
reformista osztályharcokkal kikényszerített 
jóléti államokon túl a monopolisztikus 
tőkék államnál is társadalmibbá: 
nemzetközibbé válásáig. Vagyis a 
transznacionális monopolkapitalizmusig – 
burzsoábeszélül: neoliberalizmusig –, ahol 
az állam, olyan fokú nemzetköziséget nem 
bírhatva, mint a tőke, a transznacionális 
tőkék ingóságaként csak kiszolgálhatja a 
tőkefelhalmozást, anélkül, hogy 
szervezhetné azt; a monopolisztkus tőkék 
globális zártságban való elszabadulásáig 
tehát. A tulajdon tőkés társadalmasításának 
végéig: nagy haszonnal az egész 
társadalmat és társadalmiságot pusztító, 
fékezhetetlen túl- és alultermelésig, ami 
magát a nagy hasznot is elpusztítja előbb-
utóbb.

Mert az áruérték se jár jobban a tőke 
termelőerőinek fejlődésével. Marx erről 
így ír a   "A politikai gazdaságtan bírála-
tának alapvonalai" I.-s kötetében 
(Ellentmondás a polgári termelés alapzata 
/értékmérő/ és maga a fejlődés között): "Az 
eleven munka cseréje tárgyiasultra, azaz a 
társadalmi munkának a tőke és bérmunka 
ellentétének formájában való tételezése – a 
végső fejlődése az értékviszonynak és az 
értéken nyugvó termelésnek. Előfeltétele 
most és továbbra is – a közvetlen 
munkaidő tömege, az alkalmazott munka 
mennyisége, mint a gazdagság 
termelésének a döntő tényezője. De abban 
a mértékben, ahogy a nagyipar kifejlődik, a 
valóságos gazdagság megteremtése 
kevésbé függ a munkaidőtől és az 
alkalmazott munka mennyiségétől, mint 
azoknak a hatóerőknek a hatalmától, 
melyeket a munkaidő alatt mozgásba 
hoznak, és amely maga – ezeknek erőteljes 
hatékonysága – megint nem áll semmilyen 
arányban a közvetlen munkaidővel, 
amelybe termelésük kerül, hanem 
éppenséggel a tudomány általános állásától 
és a technológia haladásától, vagyis e 
tudománynak a termelésre alkalmazásától 
függ... A valóságos gazdagság éppen – és 
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 tapasztalatainak, győzelmeinek a hiányától 
lesznek az uraik számára oly kedvesek,
azaz győzelemre alkalmatlan lúzerek, 
félelmet nem keltőek, s ez a tőke 
oligarcháinak magabiztosságát táplálja. 
Amit utóbbiak az egymás közt vívott 
harcokban is felhasználnak, kíméletlenül és 
kegyetlenül követelve a jussukat a 
másikkal, sőt, bárkivel szemben; ha nem 
kapják – és a válság hatására csak 
kevesebben kaphatják közülük –, akkor a 
Zórbán deleje és tartalékba elrakott 
gyémántjai, pénze, vagy épp az MNB 
felhizlalt aranytartaléka által sem 
fékezhető konkurenciaharcuk egészen egy 
“csendes” (mondjuk a 90-es évek végi 
alvilág újrafelosztásos robbangatásait 
idéző, vagy tán csöppet azon is túli) 
polgárháborúig vadulhat. Ez szükségképp 
tömegnyomorral, illetve annak 
elmélyítésével jár; de pontosan azért, mert 
a belföldi kommunistoid mozgalom valós 
reményt és erőt nem képvisel(het) – lásd 
atomizáció!4 –, de a külföldi sem bír itt is 
látható-elgondokodtató potenciállal, ezért 
fasisztoid bandaháborúk és riadt 
„kishülyék” nevetséges, vagy épp véres 
örvényléséig juthat az egész.

4 Cikkünk az atomizációról: 
https://reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a- 

Persze egy elitista, ekképp liberális(nak is 
tetsző) remény most is akad: ahogy 2009-
ben Magyarországot tulajdonképp 
„protektori” ellenőrzés, gyámság alá 
helyezték a (németországi, ésatöbbi) 
erősebb tőkék és államok – lásd Bajnai 
Gordon EU-t –, mivel a helyi 
oligarchakapitalista uralkodó osztály 
képtelen volt fenntartani a tőkés rendet és 
végrehajtani annak adott tőkéscsoportokat 
is pusztító válságkezelését, ezért, ha 
elszabadulna errefelé a pokol egy kicsinyt, 
akkor keresnének ama erősebb, külföldi, 
EU-csúcs tőkék és államok egy újabb 
Bajnai Gordont, bár nagy valószínűséggel 
korántsem oly kéket és liberálisat mint 
korábban. Ha úgy alakul, akkor a 
Fideszben, hogy annak szervezetét 
használva konszolidálják az egyébként 
tőkés módon konszolidálhatatlant; azaz 
külföldi, nyugati, liberális, ésatöbbi 
segítséggel reformálnák a Fideszt (ideig-
óráig) fenntartható szélsőjobboldali fékké, 
külföldi tőkés ellensúlyokkal magának a 
tőkének az érdekében. Pláne, hogy ama 
„helyi” válság és összeroppanás 
világpolitikai dimenzióval is bírhat: az ún. 
orosz-ukrán háború és világfelosztósdiban5 

kommunizmusert/reszeg-hajo-9.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert-a-kommunizmusert/az-
atomizaciorol.html
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a tőkés zűrzavart nem csak megfékezni 
akarhatják a legerősebb tőkék és államok. 
Hanem az egymás közti konkurenci-
aharcban kiteljesíteni is, már ha a 
konkurenciát az pusztítja jobban; nem csak 
a háború lehet „proxy”, nem csak 
társadalmi mozgalmak lehetnek „proxyk” 
hanem a válságok és káoszteremtések, 
illetve azok elmélyítése is.56 Mindez pedig 
még inkább a tőkés, azaz konkrét helyen és 
időben oligarchakapitalista centralizációt 
(is) követel azon tőkéktől és államoktól, 
akik az efféle „leszakítósdiban” nem 
érdekeltek – esetünkben például az EU 
roppant felvilágosult, liberális, demok-
ratikus, ésatöbbi csúcstőkéitől, államaitól 
„bel-” és „külföldön” egyaránt. Vagyis a 
tőke nyíltabb diktatúráját. És a jó „tömeg”, 
látván a zűrzavart és pusztulást, ám nem 
látva a tőkén túl más valós, „meghalni érte 
érdemes” perspektívát, inkább lesz neoor-
bánista, mint harcos proletár, kommunista.

56 Ezzel kapcsolatos kommunista taktikáról lásd a 
függeléket. 

Szép. Csak hát az a gond, hogy a „külföld” 
nem csak „politikailag”, netán „katonailag” 
követeli a neki alárendelt államtól és 
tőkéitől a „rendet”, adott érdekszférában 
maradást, és ehhez ama centralizációt. Ha 
pusztán arról lenne szó, hogy politikai-
katonai függőségi rendszerben ama 
centralizáció „közös” érdekké lesz, és ez a 
roppant felvilágosult, demokratikus, 
ésatöbbi polgárkáknak nem tetszik, akkor 
követelhetnének a helytartótól és a helyén 
tartottól is másféle politikát, akár 
függetlenedést; azaz a probléma, legalább 
is elméletileg nézvést, puszta tüntetősdi-
szavazósdi útján is megoldható lenne. De 
ez a tőke rendszere; itt a tőke 
szükségleteinek politikai-katonai 
kielégítéséről van szó, nem pedig a 
jópolgári óhajoknak való megfelelésről. 
Azaz nem csak az a baj, hogy a világ egy 
csöppet több ennél az országnál. Hanem az 
is, hogy az ország sem ország, és a világ 
sem világ a tőke rendszerében: maga a 
tőkefelhalmozás, ez a különös, 
személytelené tevő személytelenség a 
rendszer lényege, alapja, és ez hozza létre 
és tartja fenn ama függőségi stb. viszonyt. 
Így, ha eltekintünk attól, hogy a cseppben 
benne van a tenger, azaz a „helyi” 
kapitalizmus is kapitalizmus, annak összes 
pusztító, semmit békén nem hagyó 
dinamikájával, vagyis ha feltételezzük azt, 
hogy errefelé a  rothadás „önerőből” nem 
lehet több, mint kört formázó ciklusok O-
tól neoO-ig, ahol neoO ugyanaz, mint O, 
még  akkor is a kapitalista világrendszer 
tőkefelhalmozása – nem pedig a 
„háttérhatalmak” ármánykodó politikája – 
gondoskodna róla, hogy a körből lefelé 
spirál legyen. 

De hát pont az a legnagyobb gond, a 
kedélyességet hosszabb távon nem tűrő 
legnagyobb baj, ami már leíródott 
egynehányszor: a NER az bizony 
kapitalizmus; és nem önmagában álló helyi 
korlátlanság, hanem kiszakíthatatlanul a 
kapitalista világrendszer mozzanata. Ezért 
a tőkés egészre és a „hazánk” nevű tőkés 
részre is, sőt, mint szerves egységre igaz
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okaitól, a történelmi-társadalmi 
viszonyoktól, azaz nem a társadalom 
lényegi ellentmondásainak 
megnyilvánulásaként értelmezi az 
osztályharcot. Hanem önmagába zárként, 
végső soron ki tudja miért létezőnek, és 
aztán, adott esetben ki tudja miért 
megszűnőnek mondja, és ehhez 
kapcsolódóan a kapitalizmus 
felszámolásának oka, miértje, mikéntje is 
efféle szeszéllyé változik számára. Vagy 
épp az az elképzelés, amelyik a 
kapitalizmus ellentmondásait szakítja 
önmagukba, statikus képpé merevítve a 
dolgot – csak ellentmondás van, nem pedig 
egy különös történelmi dinamizmus 
ellentmondásokként létezése és önmaga 
által önmagát, és mindenkit ezzel 
pusztítása; a tőkének csak felhalmozása és 
annak aljasságai vannak, nem pedig a 
legtársadalmibb antitársadalmisága, annak 
növekvő működésképtelensége annak 
összes következményével –, amivel 
szemben egyszerű tagadásként, mínusz 
egyes szorzással egy statikus 
kommunizmusképet állít. Ahol a 
viszonyok tulajdonképp nem változnának 
lényegében, hanem csak formájában; nem 
a burzsoázia uralkodna, hanem a 
proletariátus, helycserés támadásként; 
minden más, a termelőeszközök, 
technológiák, városok, falvak stb. akár a 
régiek is maradhatnak. Végső soron 
ugyanide kell eljutnia minden vulgáris 
elképzelésnek a kapitalizmusról, 
kommunizmusról, minden történelmi-
társadalmi folyamatra való hivatkozás 
ellenére. Mivel maga a hivatkozás a 
szerves egészet önmagába zárt: képtelenbe 
nyitott darabokká szaggató; ekképp hamis, 
történelmietlen, meghatározottságokat 
tagadó: önkénnyel pótló, történelem és 
társadalom kívülibe torzítóvá lesz.

A másik válasz – amit az RH képvisel – azt 
mondja, hogy a tőke, mint történelmileg 
létrejött különös társadalmiság, mint 
különös dinamizmus különös 
ellentmondásokként létezése és önmaga 
által önmagát, és mindenkit ezzel 

pusztítása határozza meg a kapitalizmus 
meghaladva tagadásának szükségességét, 
miértjét, mikéntjét, az osztályharcot, annak 
perspektíváit; az ekképp meghatározott 
kommunizmus társadalmi-gazdasági 
alakulatát, mint a tőke ellentmondásait 
meghaladva tagadó dinamizmust 
történelmileg szükségessé tett 
meghatározónak tételezi, nem pedig 
önmagában állónak, bármikor, bármiként 
létrehozható bárminek; ama 
meghatározottság szerint, mint tartalomnak 
keres adott körülmények közt megfelelő 
szervezeti formát, alakít mentalitást, 
mozgalmat, mindennek megértését, 
eszerinti cselekvést gondol tudatosságnak, 
eszerint keres, használ és utasít el 
eszközöket. „Nem arról van szó, hogy 
egyik vagy másik proletár, vagy akár az 
egész proletariátus időlegesen mit képzel el 
céljának. Arról van szó, hogy mi a 
proletariátus, és hogy e létének 
megfelelően történelmileg mit lesz 
kénytelen tenni. Célja és történelmi 
cselekvése saját élethelyzetében csakúgy 
mint a mai polgári társadalom egész 
szervezetében érzékletesen és 
megmásíthatatlanul ki van jelölve.”( Karl 
Marx: A szent család. MEM 2. 34-35. o.)

A tőke dinamizmusa, mint termelőerőinek 
fejlődése saját alapjainak megtagadása 
egyben, anélkül, hogy fel tudná számolni 
azokat: az áruérték tulajdoni 
elválasztásának, és a tulajdon áruérték 
összekötésének megtagadásának növekvő 
tendenciája azaz. 

A tőke által a tulajdoni elválasztás 
mozzanatának tagadása – és, mint később 
mondva lesz, az árérték összekötés 
mozzanatáé is –, mint a kapitalizmus 
növekvő működésképtelenségének oka és 
megnyilvánulása a monopolizáció 
fejlődéseként történik. Méghozzá a tőkék 
egymáshoz, piacaikhoz stb. való 
szabadversenyes viszonyulástól a 
monopolisztikus kapitalizmus különös 
korszakáig, annak fejlődéséig jutva. Azaz 
attól, hogy még csak a bérmunkával 
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szempontjából féken tarthatóak, illetve 
megszűnőek. Másrészt így érthető meg az 
is, hogy  nem  az a lényeges kérdés, hogy 
ki  kezdi  a  forradalmat.  Hanem az, hogy 
a tőkét kizsákmányoltként önmaga ellen 
termelő  bérmunkásság   forradalmivá  
lesz-e? Vagy marad az önmaga ellen tőkét 
termelő szintjén, akinek haszna és hatalma 
ennyi – ám több, mondjuk a tőke 
termeléséből kiszorítottaknál, a 
pauperizáltak tömegeinél –, és így, e 
rendszert fenntartó konkurenciaharcnál 
többre nem képesként a tőke osztályharcát 
vívja önmaga, a bérmunka ellenében. 
Illetve az a lényeges kérdés, hogy hogyan 
lehet a bérmunkásosztályt ténylegesen 
bekapcsolni más társadalmi rétegek kezdte 
forradalmi mozgalmakba; vagy épp 
fordítva, rá kell mutatni arra, hogy a 
bérmunkásosztály forradalmi harcát ki kell 
terjeszteni a proletariátus más rétegeire is. 
A tőke a bérmunkásosztály munkája 
nélkül, az őáltala működtetett 
termelőeszközök nélkül semmi. De a 
bérmunkásosztály semmi marad, ha 
hagyja, hogy más, nem-tőkés termelőket, 
vagy a  tőkés rendszer által kisemmizettek 
tömegeit az ellenforradalom használja fel 
önmaguk, a bérmunkásosztály és a 
forradalom ellen. És eleve: az 
osztályelmélet, mint írva volt, nem lehet a 
fajelmélet második kiadása. Nem a „vér” 
megmásíthatatlan meghatározottságait, 
misztikus-genetikai alapon keletkező 
társadalmi funkciókat, ezek képezte 
társadalmat látunk és gondolunk valónak. 
Hanem (tőkés) társadalmi viszonyok 
meghatározta, ekképp adott működésekre 
kényszerített, ám változható embereket 
látunk, kik megváltoztathatják társadalmi 
viszonyaikat. Például a tőkések esetében 
személyekként, saját létükkel szemben 
elárulhatják „saját” osztályukat, és ezt csak 
üdvözölni tudjuk – ám ne felejtsük: 
osztályuk nem lehet forradalmivá, nem 
számolhatja fel a kapitalizmust. 

*
Amikor azt mondjuk, hogy a kapitalizmus 
a tulajdon, kizsákmányolás, a társadalmi-

val szemben az egyéni felhalmozás adta 
létbiztonság bizonytalanságának legtársa-
dalmibb formáját hozza létre, akkor azt is 
mondjuk, hogy mindezekkel lényegében 
tovább lépni nem lehet; hogy ha a fennálló 
renddel valami baj van, akkor vagy vissza 
kell lépni, a társadalmiság korábbi 
időszakába, és mindebből következőleg 
elölről kezdeni az egész rémálmot, vagy 
tovább kell lépni, mindezeket meghaladva-
tagadva. Persze egy kérdés még maradt: 
ugyan miért is kellene tovább lépnünk? Mi 
is a baj a tőke társadalmával?

Erre a forradalmi-anarcho-baloldali-
kommunista-ésatöbbi oldalon legalább 
kétféle választ lehet adni.

Az egyik a történelmi-társadalmi 
folyamatokat, okokat történelmen és 
társadalmon kívülre helyezi, akarva-
akaratlanul. Ez sokféleképp elérhető. 
Például úgy, hogy a kapitalizmus 
változtatásának okát lényegében önmagába 
zárt érzelmi-morális-filozófiai 
(kizsákmányolni nem szép dolog, a 
nyomor szörnyű, legyünk humánusak, 
mindenkinek jobb lesz úgy, igazi 
boldogság csak így érhető el, ésatöbbi) 
síkon találják meg, vagy épp merőben 
antropológiai-genetikai okot mondanak, az 
ember társas lény mivoltára, a tulajdon, 
áruviszony stb. gerjesztette elidegenedés 
természetellenes voltára apellálva. Vagyis 
az emberi lényeggel szembeninek 
gondolva a hierarchiát, az egyenlőségnek, 
az egyenlők együttműködésének, vagy a 
szabadságnak a hiányát – azt mondva 
ezzel, hogy a „társas” a teremtés által 
adatott szent állandó, és nem különböző 
társadalmiságokat megengedő, azok által 
alakuló-alakító; illetve azt, hogy az ember 
eleve jó, nem pedig számos lehetővel bíró, 
amit a jó-rossz ellentétpárral leírni megint 
csak történelmietlen-társadalmiatlan dolog, 
mintegy  mellékesen.  Aztán.  Ide 
sorolandó az az elképzelés is, amelyik 
pusztán az osztályharcból magyarázza a 
kapitalizmuson túli-helyetti, mondjuk a 
kommunizmus szükségességét; amelyik az 
osztályharcot tulajdonképp elválasztja
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 az, hogy a tőke ön- és közpusztító 
fejlődése, amit a tőkés termelőerők és 
termelési viszonyok dialektikájaként 
szokás leírni, jellemezni, nem engedi meg 
azt, hogy a történelem puszta kört 
formázzon, hogy tőkés válságból csak egy 
újabb tőkés válság legyen. Amit egy újabb 
meg újabb követ, de mindez csak szinten 
tartás, és a túlélők és gyarapodók 
nagysága, aránya konstans lehet adott 
társadalmon, országon stb. belül, csakúgy, 
mint a pusztulásra ítéltetett lúzerek 
esetében. Tehát lehet egyensúly, meg 
ténylegesen esély a feltörésre, a túlélésre, 
és így minden maradhat a régiben, 
méghozzá akár ezer éven át is. Nem. A 
tőke ezt a jópolgári-naiv jövőképet, ami 
legitimálja működését, maga semmisíti 
meg, akár az abban hívő hasznos idiótákkal 
együtt: elmélyíti a válságokat, tőkés 
módon megoldhatatlanná teszi őket, 
szétteríti a tőkék és államok nemzetközi 
hierarchiáin keresztül a gyengébb tőkékre, 
államokra, valamint és elsősorban a 
kizsákmányoltak, kisemmizettek, 
alávetettek tömegeire, a jövőre, és 
hatványozottan, kamatostul kapja és adja 
vissza őket. 

A válság, centralizáció, ennek politikája, a 

szélsőjobbra tolódás szükségessége a tőke 
származéka, a tőke szükségleteinek a 
kielégítése adott helyen és időben, nem 
pedig „csak rossz politikai döntések” 
következménye: a tőke nem a „politika” 
alkatrésze, alávetettje, hanem fordítva. 
Azaz a rendszerrel „kompatibilis”, azt 
fenntartó személyesnek – nemzeti-vallási-
rasszista-hazafias-ilyenolyanfób tébolyok, 
hierarchia és állam igenlése, 
kizsákmányoltakkal, kisemmizettekkel 
való antiszolidaritás mentalitása, stb. – 
nem lehet valódi hatalma az ekképp 
alkotott, fenntartott, igenelt személytelen 
felett, a tőkét akarva-akaratlanul fenntartó 
személyes politikának a tőke személytelen 
igényei, követelményei felett. A jó polgár 
többszörös korlátoltságából fakadó 
korlátolt elképzelése az, hogy van (lehet) 
korlátlan, teljesen szabad, mindentudó-
mindenható hatalom a tulajdon, áru, 
tőkeviszonyok között. Ami esetleg 
maradéktalanul ki is elégíthetné a jó 
polgárok személyes igényeit, hajlamait, 
önteltségét, hiedelmeit, hisztériáit. Végső 
soron azt, hogy a tőke, tulajdon, 
áruviszony maradjon, mert a tőkés 
rendszer adja a jó polgárnak a rangot és a 
státuszt – egyben   a   tőke  ne  legyen  
tőke,   meghatározó,  polgárkát  is  alávető,
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megsemmisítő személytelen hatalom. Ez 
ideológia, méghozzá a tőke vallásának ön- 
és közbódító ópiátja és hamissága.67 

Valójában a helyzet metszően szürkébb: a 
tőke, mint politikát (is) meghatározó, saját 
viszonyain való túlfejlődésével – hogy 
társadalmibb, nemzetközibb, 
termelékenyebb a tulajdoni elválasztásnál 
és az áruérték összekötésnél, az eleven 
munkaerő kizsákmányolásán alapuló és 
fejlődésével azt kikapcsoló tőkés 
árutermelésnél –, arra van kényszerítve, 
hogy minden személyest saját 
személytelenségévé oldva és pusztítva 
háborúk és világháborúk kockázatait 
vállalja társadalmának „stabilizálásáért” a 
tőkés maradékok elosztásának 
konkurenciaharcaiban. S mindezzel vagy 
az egész világot a társadalmi bomlás és 
pusztulás enyhén sugárfertőzött  digitális 
roncsainak a barbarizmusába veti, ami 
messziről sem bír oly természeti 
szépséggel, se lehetőkkel, mint a régi 
barbárok kora; vagy az alávetettjei, 
kizsákmányoltjai, kisemmizettjei ráérezve, 
és értve aztán a tőke ellentmondásai által 
adott történelmi feladatot: még 
társadalmibbat, nemzetközibbet, 
termelékenyebbet a tulajdon, áru, 
munkaviszonyokkal szemben és helyett, 
proletárként meghaladva tagadják az 
önmagát túlélt kapitalizmust. Méghozzá a 
tőke által személytelenné nem tehető 
személyest, a tőke által integrálhatatlant, őt 
elpusztítani és nem uralni akarót vállalva: 
kommunistává válva. 

Valószínűleg a proletariátus nem itt és 
most fogja megkezdeni a kommunizmus 

67 https://reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-12.-szam---ujsag-a-
meghaladva-tagadasert-a-kommunizmusert/...-
virus-osszeeskuves-vallas-...--1.-resz.html ; 
https://reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-12.-szam---ujsag-a-
meghaladva-tagadasert-a-kommunizmusert/...-
virus-osszeeskuves-vallas-...--2.-resz.html 

történelmi feladatának a végrehajtását; ám 
az is feladat, hogy ha valahol elkezdik, 
akkor itt folytassák, vagy legalább is ne 
akasszák meg más területek forradalmi 
kibontakozását az aktív ellenforradalom 
közlegénységeként, tömegeként. Ehhez 
pedig az kell, hogy maga az atomizáció 
szűnjön a szolidaritás, a tőke hatalmasai 
elleni harc olyan formáinak a művelésével, 
amik nem alkalmi társulatként, atomizáló 
célokért történnek. Azaz például nem úgy, 
hogy a, hatalmassal szemben b, hatalmas 
puszta hatalomszerzését szolgálják az 
alávetettek, kizsákmányoltak, kisemmi-
zettek tömegei, akár utcai demokratikus 
tiltakozások szimpla lármagépeiként és 
bulizóiként, akár a szavazósdi chat/poszt 
közösségek tét nélküli zagyválóiként és 
hisztérikáiként. Hanem úgy, hogy az 
alávetettek, kizsákmányoltak, kisemmi-
zettek közvetlenül konfrontálódnak a 
tőkével, annak termelésével. Olyan 
helyzetekben, illetve helyzeteket akarva-
akaratlanul teremtve, amik arra kény-
szerítik az alávetetteket, kizsákmá-
nyoltakat, kisemmizetteket, hogy 
tőkeellenes tendenciával bíró, tartós 
szerveződés és szervezettség szükséges-
ségét és igényét hozzák létre, és ekképp az 
egymással való szolidaritás szükségességét 
és igényét egyben. S ha az adott helyzet 
által, illetve az adott helyzet felismerése 
által az alkalmi csoportok konku-
renciaharcát, annak atomizációját, 
reménytelenségét, (közvetlenül ható) 
kontraproduktivitását elvetik, ám anélkül, 
hogy a tőkével való közvetlen, „tétes” harc 
szükségessége és kényszere megszűnne, 
akkor meg lehet és meg kell kezdeniük a 
tőkeellenes tendenciával bíró, nem alkalmi 
szerveződés és szervezettség megvalósí-
tását, az egymással való szolidaritás 
„helyi” elmélyítését, erősítését. S mindezt 
úgy kell, hogy a „helyi” kapu lehessen az 
„általános” felé, hogy sikere követendő 
példa lehessen mások számára, hogy 
segítse más szerveződések kialakítását. 
Azért, hogy a többi „helyi” szerveződés 
által a tőke és az állam erőivel szembeni 
önvédelme   erősödjék   és   viszont,   hogy
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megtartásának legfőbb feltétele immár nem 
a tulajdoni elválasztáson túli, nem is 
„gazdaságon kívüli”, nem természetadta, 
nem törzshöz stb. tartozás, vagy nemesi, 
konkrét névre/családra/földre stb. szóló 
kutyabőr. A  gazdaságon  kívüli kényszer 
is a tőke termelésének alávetett: a 
feudálisnak tetsző személyi függésekként, 
dzsentroid/autoriter stb. módon szerveződő 
rablóbandák – lásd pl. Fidesz – is e 
személytelen, az áruérték, tőke stb. 
birtoklásával ezek birtoklásáért alakulnak 
ki, alkalmazhatnak gazdaságon kívüli 
kényszert tőkéjüket növelendő, vagy a tőke 
életképtelenjeiként bomlanak fel; e 
személytelenségnek épp megszemélyesítői, 
e személytelenségnek vannak alárendelve 
minden személyes gőg és mindenhatóként 
tetszelgés ellenére.

6, A tőke uralkodóvá, kapitalizmussá 
válása a tőke termelővé válása, az, hogy 
nem pusztán a másutt-másképp megtermelt 
javakon „outsiderként” élősködik, és 
rendelődik alá ekképp mások 
termelésének. A tőke uralkodóvá válásához 
„más” által nem uralt termelőeszközök 
kellenek, illetve, és legfőképp az ezeket 
létrehozó eleven munkaerő létfeltételektől, 
és az azokat termelhető eszközöktől való 
szabadsága, elválasztása kell. Azaz olyan 
tömegek kellenek a tőke szabadságához, 
kiteljesedéséhez, akik szabadságuk révén 
rá vannak kényszerítve arra, hogy a tőke 
tulajdonában lévő termelőeszközökkel tőkét 
termeljenek önmaguk ellen, s az ezért 
kapott jövedelmük, bérük stb. mértékében 
hozzáférjenek a tőke által uralt 
létfeltételekhez, újra meg újra a tőke 
hasznáért és hatalmáért, saját szabad 
szolgaságukért.

7, Ha a tőkefelhalmozás uralkodóvá 
munkaerő bérlésével, a bérmunka által 
létrehozott többlettermék értéktöbbletként 
elsajátításával, kizsákmányolásával lett és 
lesz, akkor a kapitalizmus alapvető 
viszonya a tőke-bérmunka viszony. Az a 
különös egység, ami az áruérték összekötés 
tulajdoni elválasztásaként fennáll, a tőke 

termelésének tőke-bérmunka viszonyánál, 
e kizsákmányoló-kizsákmányolt viszony-
ban is tetten érhető: a tőke bérmunkává, a 
bérmunka tőkévé lesz. Ha ezt a dialektikus 
egységet, mint nem külsődlegesek 
ellentétét, hanem egységet, mi belső 
ellentétből áll, belső ellentétként képződik 
osztályellentétnek hívjuk, akkor  ebből 
egyrészt az következik, hogy a tőke 
társadalmisága a kizsákmányolás és 
osztályellentét legtársadalmibb fokát hozta 
létre ama különös egységgel – mint ahogy 
a tulajdon eseténél –, másrészt meg az, 
hogy mivel a tőke uralja a társadalmat, e 
kizsákmányolási forma, a tőkévé levő 
bérmunka értéktöbblet termelése önma-
gától elidegenítve, önmaga ellenében 
központi – de nem feltétlenül egyedüli. Ha 
vannak/maradtak más formái is a 
kizsákmányolásának, akkor azok a tőkéhez 
kényszerűen kapcsolódóak, sőt, neki 
alárendeltek; illetve ezek a formák a 
fentiekből következőleg nem osztály-
képzőek. Ám ebből nem következik az, 
hogy a kizsákmányoltak, kisemmizettek, 
alávetettek azon tömegeit, akiket nem 
közvetlenül a tőke-bérmunka viszonyban 
nyomorítanak meg nap mint nap, kizárjuk 
a történelemből; hogy kellemetes 
önkénnyel a világot, mintegy a fajelmélet 
módszertanát ismételve a forradalom 
árjáira, a felejtőbe való másodrendűekre, 
meg a születetten mindent rontó, mindent 
tudó, ekképp ármánykodó ellen-
forradalmiakra, a kiirtandókra osszuk. 
Fordítva, pont az a lényeg, hogy 
rámutassunk: egyrészt a bérmunkásnak se 
kellő pauperek, vagy a tőke által 
kiszipolyozott kisárutermelők a 
kapitalizmus részei, felszabadulásuk a 
kapitalizmus meghaladva tagadásához 
kötött, és ebből a szempontból, mint nem 
kizsákmányolók a proletáriátus részének 
tekinthetőek, illetve ezt megértve azzá kell 
válniuk. Mivel minden különbségükön túl 
ellentéteik csak a kapitalizmus 
szempontjából, a kapitalizmuson belül 
gondolkodva, kapitalista 
konkurenciaharcként el nem simíthatóak, 
lényegiek – ám a kommunizmus 
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3, Ha az anyagi javak árukként, azaz másik 
tárgyban, dologban kifejezett és képzett, 
„tárgyiasított” társadalmilag szükséges 
munkaidőkként, áruértékként lesznek 
társadalmivá, és a társadalom áruértékek 
kísértetiességévé, tárgyaivá és fantomjaivá, 
hol az életben maradás feltétele áruérték, 
pénz stb. tulajdonlása a többiekkel 
szemben és a többiből akár, akkor a 
terméktöbblet többletértékké, illetve 
tőkefelhalmozás alkatrészeként 
értéktöbbletté lehet és lesz. 

4, A tőke  különös társadalmi viszony. 
Emberek történelmileg létrejött egymáshoz 
való viszonya, ami magukat az embereket 
is meghatározza, minősíti; ahol az emberi 
erőkifejtések, tevékenységek tárgyiasulása 
munkává, társadalmilag szükséges 
munkaidőkké, értékké lesznek; és utóbbi, 
azaz az értékké lett holt munka 
felhasználása történik úgy, hogy hozzá 
képest idegen munkamennyiségből létrejött 
értékkel szaporodjon.

Az áruviszony nem válhat(ott) uralkodóvá 
anélkül, hogy ne vált volna saját 
továbbfejlődésének az alávetettjévé, a tőke 
mozzanatává. Nem a piacgazdaság vált 
uralkodóvá, és mintegy mellékesen, afféle 
gonosz vírusként jelent meg ott a tőke és 
lett uralkodó végül, amit akár így ki is 
lehetne küszöbölni, a „tiszta”, vagy épp 
„szociális” piacgazdaságot fenntartandó. 
Az árutermelésnek elég volt a tőke 
termelésének lehetőjéig és valójáig jutnia, 
ami korántsem jelentette azt, hogy az egész 
társadalom árutermelővé és áruvá vált 
volna; aztán a tőke fejlődése jut(hat)ott 
odáig, hogy piacivá és áruvá tegyen 
mindent, amit csak bír, a termeléstől a 
közvetlen termelőig, a szükségletekig, stb. 
Ha a társadalmi fejlődés odáig jutott, hogy 
piacgazdaságként jellemezhető, akkor az 
szükségképp a tőke gazdasága lesz, mert a 
tőke nem más, mint az áruviszony teljessé 
tétele és teljessé válása; azaz a 
társadalommal szemben az egyéni 
felhalmozásra kényszerítő létbiztonság 
bizonytalanságának, és ekképp és egyben 

az antitársadalmiságnak a maximuma, 
legtársadalmibb formája.   

5, Mindez a tulajdoni elválasztások 
világaként, méghozzá az áruérték-
tulajdonként történhet és történik; és ahogy 
az áruviszony uralkodóvá válása tőkeként 
történhetett, úgy e tulajdonforma is a tőke 
tulajdoni elválasztásaként válhatott 
uralkodóvá. Azaz a korábbi tulajdoni 
formák társadalmain át, a természet adta 
elválasztottságoktól a konkrét személyhez 
(király, nemesség, arisztokrácia), 
csoporthoz, törzshöz stb. kötöttségek, a 
személyi függőségek tulajdonformáit 
meghaladva a személytelenség 
társadalmának lényegében/tartalmában 
személytelen tulajdonformájáig. Minden és 
mindenki áruértékké oldott; és eme 
univerzalitás azt jelenti, hogy a tulajdoni 
elválasztás, lényegét tekintve ennél 
társadalmibb már nem lehet, azaz a tőke 
társadalma a tulajdon világának 
legtársadalmabbika.  Az áruérték, ebből a 
szempontból nem más, mint eme tulajdoni 
elválasztás összekötése. Vagyis önmagába 
záródó kör alakult ki: a tulajdoni 
elválasztás megszerzésének és 
megtartásának feltétele eme elválasztás 
összekötésének a birtoklása és fordítva. Ez 
az univerzalitás a termelőerők bizonyos 
fejlettségi fokán jelentkezett, a termelőerők 
bizonyos fejlettségét jelenti, és az egész 
világ egyetlen társadalmiságba, annak 
ellentmondásaiba, a tőke világrendszerébe 
való továbbfejlődés és kényszerítés 
lehetőjét és valóját hordozta-hordozza 
magában. Vagyis azt, hogy immár a 
(tőkés) gazdaság az uralkodó, mint eme 
társadalmiságnak szükségszerű 
következménye és megvalósítója; hogy a 
gazdaság – szemben a különböző 
prekapitalista „részleges” 
társadalmiságokkal – nem csak egy rész, 
ami az egészet összetartó, így magát a 
gazdaságot is fenntartó, számára 
nélkülözhetetlen, vele minimum 
egyenrangú gazdaságon kívüli 
kényszereknek a gyökere. A tulajdoni 
elválasztottság megszerzésének és 
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ekképp a „helyi” ténylegesen, nem pedig 
csak elviekben, illetve szavakban legyen 
„általános”. Azaz a helyi szerveződés ne 
korlátozza magát a helyi ügyekre, így ne 
különüljön el, és ne váljon a tőke 
hasonmásává, maffiává, ami csak a 
tagsággá és a rajtuk gazdagodó vezetőkké 
idegenedő tőkés vállalattá lehet a tőkés 
vállalatban. Vagyis létező szakszervezeti 
bénasággá és öncélú korlátoltsággá.  

A feladat tehát az, hogy még a reformista 
gyári-munkahelyi harcok szervezeteinek, 
az „önszerveződésnek” is többnek kell 
lennie az (annak gondolt) meglévőnél, 
például a szakszervezeteknél. Nem csak 
újnak, másnak is; nem távoli központok és 
vezetőségek hatalmi-tőkés érdekeinek kell 
megfelelniük, hanem a helyi osztály-
harcnak; de úgy, hogy az osztályharc 
lényegének megfelelve általánossá 
lehessen, azaz a lehető legközvetlenebbül a 
többi „helyi” osztályharcot segítve-

szervezve. Persze, ki lehet – már ha lehet – 
használni a meglévő (szakszervezeti) 
apparátusokat. De csak addig és úgy, hogy 
abból ne a szakszervezet profitáljon, illetve 
ne egy új szakszervezeti hierarchia, annak 
öncélja, tőkealkatrésszé bénultsága jöjjön 
létre. Közvetlenség és annak szerveződése 
a hierarchiával szemben, ennek hálózata, 
szolidaritása – ennek létrehozása tehát a 
feladat, méghozzá úgy, hogy mindez ne 
lehessen a tőke, illetve az állam hasznára 
közvetlenül és/vagy direkt, ne lehessen az 
utóbbiak által azt kihasználni, hasznos 
idiótákká változtatva a szerveződés 
tagságát, s ekképp bomlasztani, 
dezorganizálni azt, és így általában, 
társadalmi méretekben a szolidaritás 
élményét és elvét (újból) lejáratni a 
kizsákmányoltak, kisemmizettek, alávettek 
tömegei között.    

Másrészt  a  „már  tudunk valamit” 
szintjén, az antikapitalizmusra, netán a 
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kommunizmusra hajazó mozgalmak és 
szerveződések szintjén – hogy az 
atomizáció ne születhessen újra ezekben a 
csoportokban, hogy ne csak fennmaradás 
és önpusztító vegetálás, hanem 
kiteljesedés, a történelem követelte 
előrelépés is legyen –, le kell számolni a 
polgári elméletekkel és mentalitásokkal; 
nyitni: erősíteni kell a proletariátusban az 
uralkodó osztállyal szembeni szolidaritást; 
le kell számolni a demokratikus 
illúziókkal; rá kell mutatni a proletár 
mozgalmakon belül azokra a tendenciákra, 
csoportokra, akik/amik  akarva-akaratlanul 
a tőke fenntartásához illetve 
restaurációjához járulnak hozzá. Meg kell 
próbálni kapcsolatokat kiépíteni a 
radikalizálható, magának a 
tőkefelhalmozás, a tőke termelésének 
munkahelyein szerveződő reformista 
mozgásokkal – pont ezért szükséges az 
irányelvi következetesség és 
hajlíthatatlanság, hogy ne a kommunista 

szervezet váljon reformistává, hanem a 
reformista szervezet tagsága 
kommunistává –, a mindent tudás 
beképzeltsége és gőgje, úri-intellektüel 
passzív részvéte és elitista lesajnálása 
nélkül. Nem azért, hogy a reformista 
működések kevesebbek, hanem hogy 
többek legyenek: hogy értsék, céljaik csak 
akkor teljesülhetnek, ha céljaik és ők 
maguk többek lesznek reformizmusnál. 
Meg kell teremteni tehát a kommunizmus 
alapját: az alávettek, kizsákmányoltak, 
kisemmizettek egymással való, a 
mindennapokban aktív és tényleges, nem 
zárt, és nem hatalmi-öncélú, hanem a 
kapitalizmus meghaladva tagadása felé 
nyitott tudatos szolidaritást. 

Mert vagy hátra, vagy előre; de a tőke 
dinamikája sem tagadását, sem 
meghaladva tagadását nem engedheti 
békés szigetként létezni az idők 
végezetéig.

Függelék: proxyk, kliensek, és a mindent másképp kommunisták

Mint írtuk: nem csak a háború lehet 
„proxy”, nem csak társadalmi mozgalmak 
lehetnek  „proxyk”   hanem   a   válságok 
és káoszteremtések, illetve azok 
elmélyítése  is. Ez  azonban nem jelenti 
azt, hogy akkor egyetlen társadalmi 
mozgalom sem bírhat progresszivitással, 
illetve egyetlen társadalmi mozgalomban 
sem szabad részt venniük a 
kommunistáknak – a saját, „szent 
tisztaságú” mozgalmukon kívül. Egyrészt a 
„szent tisztaság” elérhetetlen, pláne 
kapitalista környezetben, másrészt a 
kevésbé   „szent tiszta”    sem  keletkezhet 
a semmiből. Hanem a kevésbé szent és 
meglehetősen tisztátalan társadalmi 
mozgásokból. A feladat az, hogy a 
kapitalizmus (meghaladva) tagadásáig 
radikalizálható mozgásokat a tőlük 
elméletileg, szervezetileg „fogadó-
állomásként” elkülönülő kommunisták 
próbálják személyes stb. viszonyokat 
kialakítva személyenként bekapcsolni a 

kommunista harcba és szervezetbe, 
rámutatva arra újra és újra, hogy minden 
progresszív, reformista stb. társadalmi 
mozgás csak akkor érheti el céljait, ha 
meghaladva tagadja azokat, azaz 
kommunistává lesz.  Különben a 
kapitalista működés öli meg az őt értelem 
szerint lényegében nem támadó 
(kapitalista) reformizmust, maga a 
kapitalista rendszer önmagán való 
túlfejlődése, lehetőinek beszűkülése, valós 
reformokra     való     képtelensége     teszi 
a reformista, progresszív óhajokat vagy a 
tőkediktatúra alkatrészévé, a „kisebbik 
rossz   reálpolitikájának”   címszava   alatt 
a  maradék  maradékával fizetve azért, 
hogy „őfelsége ellenzékévé” legyenek – 
vagy szétporladnak, netán szétporlasztják 
őket azon egyszerű oknál fogva, hogy 
képtelenek a kapitalizmussal való 
tényleges szembenállásra, mert képtelenek 
a kapitalizmussal való tényleges elméleti-
mentális szakításra.
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kommunizmust ne keverjük össze az 
osztálytársadalom-restaurációval, a 
forradalmat a radikalizmussal, a 
potenciálisan/tendenciálisan létezőt a 
tendencia uralkodóvá válásával. Hogy ne 
gondoljuk azt, a cél szentesíti az eszközt, 
azaz a kommunista mozgalom bármilyen 
lehet; hogy bármilyen szervezeti, illetve 
pártforma megfelel, vagy épp a pártként 
szerveződés megtagadásával érhetjük el a 
legtöbbet; hogy bármilyen, azaz merőben 
polgári, hierarchikus, állami viszonyokat 
fenntartó-újratermelő mentalitás, önmagára 
reflektálni nem tudó vagy akaró, 
önkritikátlan személyiségszocializáció, 
tudatosságnak tetsző tudatlanság is 
alkalmas a kapitalizmus adta történelmi 
feladat végrehajtásához, a kommunizmus 
létrehozásához. 

A zárópecséteknek is eljő az ideje.

Mi aránylag egyszerű körben 
gondolkodunk: a fennálló társadalmi-
gazdasági alakulatnak, a kapitalizmusnak, 
a tőke rendszerének lényegi, 
kibékíthetetlen, növekvő, tőke által 
megoldhatatlan ellentmondásaiból 
következik a kommunizmus társadalmának 
szükségessége, milyensége, sőt, ama 
ellentmondások pozitív megoldása a 
kommunizmus, azaz általuk meghatározott, 
ami, mint cél, meghatározza az odavezető 
utat, a mozgalmat is egyben.

Hogy az egyszerűt bonyolítsuk kissé, 
néhány megjegyzést tennénk a 
kapitalizmus kapcsán.

1, Az ember az evolúció során alkalmassá 
lett arra, hogy mint társadalmi lény 
öntudattal bírjon, önmagát és a 
mindenséget felfogva tudatosan hozza 
létre, alakítsa, termelje létfeltételeit, 
termelőeszközeit, ezekhez és egymáshoz 
való társadalmi viszonyait, azaz önmagát 
így.  Jóval több genetikai vagy 
elektronikus programok alapján működő 
automatánál: amit létre kíván hozni, az 
gondolatként, tervezetként már létezhető és 

létező számára; a megvalósítás tudatos tett, 
reflektálás és alkalmazás adott 
körülmények közt, és adott esetben a 
körülmények változtatása, létrehozása 
tudatosan. Maga a létrehozott, legyen az 
ember által termelt, vagy a természet vak, 
öntudatlan folyamatai által létrejött 
felhasználása, termelő folyamattá 
változtatása – ez már maga emberi tett – 
más minőségű tehát: más lehetőkkel, 
perspektívákkal, dimenziókkal bíró, mert 
öntudattal alkotott. Ezért például új 
(áru)értéket is csak eleven emberi 
munkaerő tud létrehozni momentán: a 
világ legfejlettebb szoftverével ellátott 
automatája is csak az emberi tevékenység 
kiterjesztője, „meghosszabbítása”, mivel 
automatánk saját létfeltételeit, azok 
körülményeit, önmaga újratermelését, a 
mindehhez szükséges változva-
változtatásokat, az önmagára és a 
mindenségre való reflektálásokat (még) 
nem tudja megteremteni, végrehajtani 
öntudatlanságából következőleg.

2, Az ember többet tud termelni annál, 
mint amennyit elfogyaszt a termelés során. 
A társadalmi formációk különbözősége 
annak a kérdése is, hogy e többlet milyen 
viszonyok közt, milyen formában kerül 
megtermelésre, illetve ki és hogyan 
sajátít(hat)ja azt el. De mennyiség kérdése 
is: elég-e ama többlet ahhoz, hogy 
kizsákmányolókat tartsanak el belőle 
egyáltalán – vagy oly nagy, hogy 
képtelenség tulajdonolni, monopolizálni. 
Azaz a bőségéből, adott esetben 
korlátlanságából következőleg nem válhat 
kizsákmányolás mozzanatává. 

Ha e többlet tulajdonolható, és a termelője 
ellen sajátítják el a termelőt függő 
viszonyban tartandó, akkor 
kizsákmányolásról beszélünk. Szemben e 
többlet olyan felhasználásával, ami a 
termelője függése ellen hat, lásd pl. a tőke 
ellenes sztrájkolók számára biztosított 
adományt, a közvetlenül tőkévé nem levő 
segélyt, a szolidaritás mozzanataként 
átadott munkamennyiségeket.  

29 

16
 / 

22



illetve az erre adott válaszok, a tőke 
dinamikái elleni harcok alakulásával 
fejlődik és alakul. 

Jó sokat idézhetnénk a színre; a sokan 
mások mellett például öreg 
utópisztikusokat, jó adag forradalmi 
tendenciával vagy anélkül. Kollektivista 
anarchistákat az anarchoszindikalizmusig 
meg az I. W.W.–ig az individualistákkal 
szemben. Mindenféle szocialistát, a maga 
idejében forradalminak számítót, vagy épp 
minden körülmények közt reakciós 
antikapitalistát. Marxista 
szociáldemokratákat aztán, olyanokat, akik 
beépülhettek, integrálódhattak a polgári 
államba, meg olyanokat, akiknek az adatott 
meg, hogy az egész államot elnyeljék és a 
reformizmus (egyik) maximumaként, mint 
pártállam uralkodjanak a tőkén anélkül, 
hogy felszámolnák azt. És aztán ebből a 
világból is szép számmal mindenféle, 
egymást gyilkolászót is idevarázsol-
hatnánk. Vagy épp a szociáldemokráciából 
kinövő, sőt, azon túllépő 
tanácskommunistákat. Aztán a kapitalista 
állam és a szovjet típusú pártállam 
reformizmusainak (másik) 
csúcsteljesítményét, az őket meghaladva 
tagad(ni akar)ó 60-as, 70-es évek 
társadalmi felfordulásait, szituacionistáit, 
veszettjeit, az olasz operaismo-t meg azok 
leágazásait a teljes integrációig vagy épp 
pusztulásig.

Mármost a vicc az, hogy az „emlékezzünk 
régiekről” nyugtatószert nem tartjuk 
célravezetőnek a kapitalizmus pozitív 
felszámolása, meghaladva tagadása 
szempontjából; és azt sem, ha csak annyit 
mondunk: változás volt-van-lesz, voltak 
régiek, lesznek újak.  

Egyrészt, mert ama régiek is egy 
társadalmi-eszmei fejlődés termékei, és 
progressziójuk,  korlátoltságaik, bukásuk 
oka történelmi-társadalmi dinamizmu-
sokban, azok ki nem bontottságában, 
fejletlenségében, naiv álmokat lehetővé 
tevő korlátoltságaiban, a felszínes 

tagadások, mint kézenfekvő megoldások 
(még) ki nem ismertségében keresendőek – 
lásd például a tulajdon közösségibbé 
tételének kísérleteit a tulajdon 
megszüntetése  helyett; vagy a reformiz-
mus lehetőinek eltúlzását; vagy az 
áruviszony lényegi felszámolásának 
„elfelejtését”. Azaz ama „régiek” minden 
szándékolt vagy épp szándéktalan 
befejezettségük és zártságuk ellenére 
(gyakran) megragadtak a történelmi 
folyamat  felszínében,  mivel annak 
lényege   még   nem   bontakoz(ha)tott  ki  
a maga teljességében; inkább a jelenség, 
mint a lényeg radikálisaiként vagy épp 
pragmatistáiként   érthették félre a tőke 
adta történelmi feladatot, illetve 
kényszerültek arra, hogy a történelem 
eljátssza velük a maga drámáját és ne ők 
csinálják történelmüket; a kommunizmus 
tendenciáját bírhatták legfeljebb, és ezért 
nem nevezhetőek a kommunizmus eszmei-
mozgalmi   zárópecsétjének. 

Másrészt abból, hogy a kommunizmus 
elmélete és gyakorlata történelmi-
társadalmi dinamizmusok terméke, és nem 
készen az égből aláhulló, netán zseniális 
agyból előpattant teljesség, még nem 
következik, hogy ne tudhatnánk és 
rögzíthetnénk azt, hogy mi a 
kommunizmus lényege, tartalma, hogy 
miért is kellene tulajdonképp, minek a 
meghatározó meghatározottsága. Ha annyit 
mondanánk csak, hogy a tőke rendszerének 
dinamikáihoz kötött dinamika, úgy 
mondhatnánk azt is, hogy a tőke és 
társadalmának fejlődése, ekképp a  
kommunizmusról  alkotott  kép változása 
az örökkévalóig tarthat, anélkül, hogy az 
ekképp (is) örökkévalóvá tett tőkés 
társadalmat bármi komolyabb bántódás 
érné. Változás volt, változás van, változás 
lesz – ezen a tartalmatlan semmin kellene 
tehát elmélkednünk.

Mindezzel szemben azt merészeljük 
gondolni, hogy ama fejlődés, tévutak, 
katasztrófák, ezek kritikái, megértése ma 
már lehetővé teszi azt, hogy a 
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Hogy aztán eme progresszív mozgások a 
tőke erői, frakciói által is kihasználásra 
kerülhetnek, például afféle proxyháborús 
frontként, (minimum) káosz-hadoszlopként 
demokratikus célok felé terelve-szűkítve, 
mint mondjuk Belorussziában, 
Kazahsztánban? Persze. De hát pont az a  
kommunisták feladata, hogy a tőke erőitől 
ezeket a mozgásokat leválasszák, hogy 
ezeket a mozgásokat minden tőkefrakció 
ellen radikalizálják. 

Hogy a kommunista harc sem támadhat 
meg minden tőkefrakciót egyszerre, ezért 
szükségképp az egyik tőkefrakció/terület 
megtámadásával a másikat erősíti? A tőke 
szempontjából nem is lehet másról szó, 
csak arról, hogy új konkurencia jelent meg 
a színen. Ami e szempontból vagy eleve 
ugyanolyan, mint a többi: hatalmat, 
gazdagságot, népszerűséget akar saját 
kiválasztottjainak a naivak hátán 
felkapaszkodva; vagy még ehhez is hülye, 
és ezért alávalóbb a többinél: álomszép 
mesék bolondjaiból áll, akik szükségképp 
veszélyes bajkeverőként és közönséges 
tömeggyilkosként kell, hogy végezzék – 
már ha nem józanodnak ki az első verzió 
nagyszerűbbjeivé. Hiszen a tőke 
rendszerénél nem lehet jobb, vagy legalább 
is működőképesebb rendszere az 
emberiségnek – hát bárki, aki mást akar, az 
vagy a történelem korábbi időszakába 
térhet csak vissza, és aztán jó esetben 
ugyanide, vagy eleve a sehová juthat csak 
el.

Ezzel szemben az objektíve létező valóság 
álláspontjából nézve a dolgot – ami, ha 
minden jól megy, a kommunizmus 
álláspontja is egyben –, csak akkor lehet 
igaz a tőke álláspontja, ha adott társadalmi 
csoport, mozgás, mozgalom lényegében a 
tőkével csereszabatos ideológiával, 
mentalitással, szervezetiséggel bír, illetve 
legfeljebb szavakban támadják az egyik 
tőke révén a tőke egészét, nem pedig 
ténylegesen.  Mert anélkül, hogy 
teoretikusan szakítani tudnának a tőke 
világával, úgy a tőkével nem kompatibilis 

szervezetet sem tudnak létrehozni, s 
mindez csak a tőkének tetsző mentalitást 
tarthatja fenn, illetve erősítheti.  Ez esetben 
a képmutatást, annak nemtörődömségét, az 
elmélet és gyakorlat könnyed alárendelését 
rövid távú, vagy személyes érdekeknek, a 
kritika és önkritika hatalmi célokért való 
felhasználását, rituálékká nyomorítását, 
vagy épp elhallgatását, elnyomását, végső 
soron a legócskább hazudozást. Vagyis 
magában a cselekvésben lesz tetten érhető 
a tőkével szembeni ellenállás elméleti-
mentális-szervezeti fogyatékossága, ott fog 
kiteljesedni, végleg elrohasztva az egészet. 
Jelenleg a tőke dominál; minél inkább 
hasonlatos valami őhozzá, annál 
könyebben válik maga is tőkerestauráció 
eszközévé, vagy épp tőkés frakcióvá.

A kommunisták feladata tehát annak 
értése, kimondása, művelése, cselekedete, 
hogy a tőke egy részét úgy és annyiban 
támadják, hogy az egészet támadhassák és 
támadják, nem pedig úgy, hogy tőkerésszé 
válva lemondanak az egész meg-
támadásáról gyakorlatilag és elméletileg. 
„Mindezzel szemben a feladat az, hogy 
amennyire lehet, világos, nem-kapitalista, 
sőt, a kapitalizmus meghaladva 
tagadásának irányelvével bíró, és ezért 
ténylegesen elkülönülő – akár „csak” 
konspiratíve, ha bekényszerítik adott 
tőkefrakcióba, hadseregbe stb. –, ekképp 
önálló harci szervezetként lépjenek fel. S 
innentől kezdve annak kérdését és válaszát, 
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 hogy épp melyik tőkefrakciót támadják és 
hogyan, nem a másik tőkefrakció 
szabadossága, követelményei, az abban 
való feloldódás kell, hogy meghatározza, 
tehát nem a tőke fenntartása/restaurációja, 
személytelen tőkeérdek megszemélyesí-
tőjévé, maradéktalanul árufantommá válva. 
Hanem a nem-kapitalista, illetve a kapita-
lizmust meghaladva tagadó irányelv meg-
határozta konkrét lehetők, perspektívák a 
konkrét szituációban, a kapitalizmust 

felszámolandó.” (Felvezető: Az 
úgynevezett ukrán-orosz háborúról. 
Internacionalista írások a 2022-es ukrajnai 
háborúról. Közreadja: a Péntek esti 
kísértetjárás. 
https://reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/korunk-
anarchista--kommunista-
dokumentumaibol/pentek-esti-
kisertetjaras/pentek-esti-kisertetjaras---
kiadvany--internacionalista-irasok-a-2022-
es-ukrajnai-haborurol.html).
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Ez a „Péntek esti kísértetjárás” szervezésében 2022.01.22.-én tartott „A kommunizmus 
alapelvei (A Részeg Hajó kommunista újság tézisei alapján)” című előadás vázlata. Mivel 
nem lehet elégszer ismételnünk, mit is gondolunk kapitalizmusról, kommunizmusról és a kettő 
kapcsolatáról, ezért ezt az írást a Részeg Hajó újság 13. számában is közzé tesszük, bízva 
abban, hogy ismétlésünk még csak a tudás, nem pedig az unalom szülőjeként ismétlődik ismét.

Vázlat „A kommunizmus alapelvei (A Részeg Hajó kommunista újság 
tézisei alapján)” c. előadáshoz

Kommunizmus. Álomszép utópia. Hülye 
mese pronyók és élhetetlenek kábítására. 
Hippidoboskörök legfelsőbb foka. 
Zsidómétely lelki üdvök megrontásiér’. Ott 
az egész világ egy gyár és hivatal lészen. 
Pol Pot vasárnapja, mert minden napja 
hétfő. Kádár koponyális szakralitása. Vagy 
fordítva. Ésatöbbi.

De bármit is tudnak, bárhogy is 
fantáziálnak és hazudoznak róla, két dolgot 
biztosan jelent: társadalmat és mozgalmat.

E kettőről és a kettő viszonyáról a 
történelem során, ezen belül a tőke uralma 

alatt sokfélét mondtak, gondoltak. Így tehát 
itt és most következhetne egy szép 
történelmi áttekintés. 

Vagy azért, hogy megnyugtassuk 
magunkat és másokat: azt kell gondolnunk 
és tennünk, mit korábban már tettek és 
gondoltak, és előbb-utóbb sikerülni fog, 
tehát nincs más dolgunk, mint emlékezni a 
régiekről. 

Vagy azért, hogy csupán annyit mutassuk 
ki, hogy a kommunizmus eszmeisége, 
mozgalma, társadalomképe a tőke 
rendszerének fejlődésével, változásával, 
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mezben – hogy a szélsőjobboldaliakról 
már ne is beszéljünk. A kapitalizmus 
elleni forradalmi defetizmus és 

internacionalizmus megértése, elmélyíté-
se, napi gyakorlattá változtatása tehát a cél 
– s ehhez kíván hozzájárulni e válogatás.

   

Semmit a tőkének!

Semmit az államnak!

Mindent a forradalmi proletariátusnak!

26 

Ez az írás a „Péntek esti kísértetjárás”1 kiadásában megjelent „Internacionalista írások a 
2022-es ukrajnai háborúról”2  című gyűjtemény felvezető-előszavaként jelent meg. Mivel a 
Részeg Hajó álláspontja a háborúval kapcsolatban megegyezik a „Felvezető”-ben leírtakkal, 
ezért változtatás nélkül újraközöljük a Részeg Hajó újságban is. 

*

Felvezető:
Az úgynevezett ukrán-orosz háborúról

Úgynevezett? – tehető fel a kérdés – tehát 
a „nincs is háború” konteók fertőzése már 
idáig terjedt? Vagy a Kreml háborús 
ideológiájának elfogadásáról van szó, 
miszerint olyan, hogy „ukrán” nincs is?

A válasz erre az, hogy sajnos nem a tőke-
vallás szintetikus ópiátjának terjedéséről 
és terjesztéséről van szó; és nem is a 
vaskos falak mögötti vaskos nagyszerűek 
vaskosan könnyed kinyilatkoztatásairól. 

A dolog ennél bonyolultabb. Ugyanis 
arról van szó, hogy a tőke társadalma azon 
alapul, hogy semmi se legyen az, aminek 
látszik.

Ahol az árutermelés dominál, ott 
valójában a tőke az úr. A tőke termelése 
az  áruviszony  legfelsőbb  foka,  az  áruvá 
válás kényszere tőketermelésként lesz 
totális.
_____________________________________

1  https://www.facebook.com/pentek.esti. 
kisertetjaras/

Áruvá válni annyi, mint elvont 
társadalmilag szükséges munkaidőkké 
oldódni, amit más munkatermékek 
mennyiségében fejeznek ki. Minden 
minőségi, személyes és egyedi feloldódik 
tehát más dolgok mennyiségeiben 
kifejezett munkaidők személytelenségévé, 
áruértékké. Aki vagy ami erre 
alkalmatlan, az merő felesleg; azaz a tőke 
és az áru világában létjogosultsága 
megszűnik.

A társadalom milyenségét, újra-
termelésének logikáját, lehetőit, ellent-
mondásait, perspektíváit a társadalmi 
termelés viszonyai határozzák meg. 
Amennyiben a termelésben a tőke 
dominál, úgy a termelés feltételei, sze-
replői,  céljai  merőben  személytelenekké

_____________________________________

2 https://reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/korunk-
anarchista--kommunista-dokumentumaibol/pentek-
esti-kisertetjaras/pentek-esti-kisertetjaras---
kiadvany--internacionalista-irasok-a-2022-es-
ukrajnai-haborurol.html

19 

19
 / 

22



lesznek; s minden személyes csak a 
személytelen megszemélyesítőjévé, 
fantommá, cserélhető alkatrésszé lehet, 
illetve kell lennie. 

A tőke bérmunkása – akinek konkrét 
szükségletein túli termelése, munkája az 
életével és szükségleteivel együtt áru-
értékké, méghozzá munkabérré, azaz 
változó tőkerésszé lesz, konkrét többlet-
munkája pedig elvont értéktöbbletté, és 
végül a tőke profitjává –, ugyanúgy meg-
szűnik bármi személyest képviselni tőke-
alkatrészként, mint ahogy a tőke tulajdo-
nosának, haszon- és hatalomélvezőjének. 
E viszonyban ugyanis minden személyes-
nek e két, egymássá levő, ekképp osztály-
képző pólus személytelenségére való 
alkalmassággá, azaz árufantommá kell 

idegenednie. De általában a tőke haszon- 
és hatalomélvezői, illetve alávetettjei, 
kizsákmányoltjai, kisemmizettjei sem 
lehetnek többek e rendben, mint akik 
árufantomokként kizsákmányolók és 
kizsákmányoltak, uralkodók és 
alávetettek. Így az állam sem bírhat sem 
személyessel, sem mindenhatósággal: nem 
csak, hogy eleve nem lehet az, hanem ő 
sem több tőkealkatrésznél. A feudálisnak 
tetsző személyi függésekként, dzsentroid/ 
autoriter stb. módon szerveződő állami 
rablóbandák – lásd pl. Fidesz – is e 
személytelen, az áruérték, tőke stb. 
birtoklásáért alakulnak ki, vagy bomlanak 
épp fel, e személytelenségnek épp 
megszemélyesítői, e személytelenségnek 
vannak alárendelve minden személyes gőg 
és   mindenhatóként    tetszelgés   ellenére.

20 

szervezetet számolják fel. Vagyis, ha az a 
terv, hogy a forradalmi szervezetet ekképp 
menekítik át a jobb időkre, vagy védik 
meg a „rosszabb” tőkefrakciótól – lásd a 
II. Internacionálé pártjait az első 
világháború időszakában –, akkor azt 
hajtják végre önként, amit állítólag el 
akartak kerülni. Azaz tőkefrakcióvá 
oldódnak és züllenek – már ha nem voltak 
eleve, ténylegesen egy tőkefrakció a többi 
között. maradéktalanul árufantommá 
válva. Hanem a nem-kapitalista, illetve a 
kapitalizmust meghaladva tagadó irányelv 
meghatározta konkrét lehetők, 
perspektívák a konkrét szituációban, a 
kapitalizmust felszámolandó. Ha adott 
esetben az „orosznak” hívott tőkefrakció 
támadja az adott forradalmi szervezetet, 
akkor vele szemben kell védekezni, arra 
kell lőni. Ám anélkül, hogy az „ukránnak” 
hívott tőkefrakció önkéntesévé válna adott 
csoport, és főleg anélkül, hogy az 
elméleti-teoretikus irányelvéből akár 
jottányit is engedne a tőke javára; anélkül 
tehát, hogy teret engedne az 
opportunizmusnak, sovinizmusnak, hogy 
az „orosz” államot és tőkét, annak 
hadseregét, abban a közlegénységet a 
magas tisztikarral stb. az „orosz” 
megnevezéssel mintegy a tőke és 
bérmunka ellentéte nélküli külön fajjá 
„társadalmasítsa”, akár csak egyszer is. 
Pláne, hogy a roppant szabadságot 
biztosító „ukrán” tőkefrakciók sem 
akarnak mást, inkább előbb, mint utóbb, 
mint le-, vagy épp bedarálni a nem-
kapitalista szerveződéseket. Különösképp, 
hogy mint visszavetett, tőkehiányos, 
államilag finanszírozott (magán)tőke-
felhalmozás társadalmiságával működő 
oligarchakapitalizmus ugyanolyan 
centralizációs kényszerrel, annak 
szélsőjobboldaliságával van ellátva, mint 
az oroszországi verzió. Mindezzel együtt 
az, hogy „orosz” prolik gyilkolják az 
„ukrán” prolikat, és fordítva a végső 
győzelemig – ez nem lehet forradalmi 
defetizmus, hanem csak annak tagadása. 
Mert a forradalmi defetizmus, mint a tőke 
meghaladva tagadásának mozzanata a 
tőkék egymás közti háborújában azt is 

követeli a fentebb leírt taktikán túl, hogy 
bomlasszák a burzsoázia hadseregeit, 
előmozdítsák a dezertálásokat, a 
parancsmegtagadásokat, a  burzsoáközi 
háborúk frontbarátkozásait, segítsék a 
katonaszökevényeket, bekapcsolandó e 
tömegeket a tőke meghaladva tagadásáért 
folytatott harcba; hogy ne lássanak mást a 
„haza kormányában” mint ami: a tőkés 
érdekek megszemélyesítését, háborúk és 
éhínségek szervezőjét, egylényegűt a 
többi kormánnyal, állammal, tőkével, és 
ne fennmaradását, hanem a bukását 
akarják.   

Hogy az „anarchista univerzumban” a 
sárga-fekete „anarchokapitalista” 
ellenforradalmiság mellett megjelent az 
„ukrán” állammal önként, kisebbik rossz, 
stb. okán kollaboráló sárga-kék 
„anarchonacionalista” ellenforradalmiság 
is? A helyzet az, hogy a „marxistoid 
univerzumban” a jó kannás-tablettás 
hígvörösből barnává, méghozzá a „putyini 
antiimperializmus” híveivé emésztődő 
sztálinisták, meg az Amerika-ellenes 
Tevékenységet Igenlő, De Csak Pacifista 
& Demokrata neoleninisták – a tőkés 
reálpolitika másik esztelen csoportja – se 
maradnak el tőlük az ellenforradalmiság 
dolgában. És utóbbiak a sárga-kék 
„anarchonacionalizmust” általában az 
anarchizmus végkifejletének gondolják, 
hogy az anarchisták (errefelé) nem 
lehetnek többek, mint USA-báb kelet-
közép-európai liberálisok, ezzel 
bizonyítva önnön igazukat és 
„reálforradalmiságuk” létjogosultságát. 
Ezzel szemben a bolsevik-marxista 
származékok putyin-barát ellen-
forradalmisága, a „nem USA, tehát 
antiimperialista” eszelősségnek és 
hamisságnak a nevében, vagy épp semmit 
érő, mindent a régiben hagyó: a tőke 
háborúit folytató pacifizmusa meg a marxi 
lényeg, és a marxi alapú kommunizmus 
teljes elutasításához vezet, például 
anarchista részről is. Holott a feladat 
minden ellenforradalmiság elutasítása, 
jelentkezzék akár anarchista, akár 
marxista, akár pacifista, akár demokrata 
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létrehozni. Másként, hogy több lehessen: 
társadalmasítani kell, az áruként való 
elosztást kell megszüntetni, a szabad 
személyiségfejlődés szükségleteire 
termelve, a konkrét erőkifejtéseket 
elismerve, és nem elvont-általánossá, 
társadalmilag szükséges munkaidőkké, 
áruértékké oldva. Az áru 
személytelenségét, ennek univerzalitását, 
negatív nemzetköziségét kell meghaladva 
tagadni: a kommunizmus konkrét 
személyességét, ennek nem hierarchikus 
társadalmiságát, nemzetköziségét állítva 
vele szemben. Minden más személyes 
csak a tőke személytelen viszonyaiban 
való feloldódást tesz lehetővé, csak 
árufantomból árufantommá változtathat. 
Igen, eleve: a tőke személytelen viszonyai 
közt nem szabadulhatunk attól, hogy 
személytelen viszonyainak árufantomjává 
legyünk; de értve lényegét és 
felszámolásának szükségességét, 
mikéntjét már a tőke viszonyai ellen 
cselekszünk, és ezt kell kiteljesítenünk a 
tőke viszonyainak felszámolásává. S a 
tőke viszonyainak teljes felszámolásával 
lehetünk többek árufantomok halmazánál, 
atomjainál: élők végre.

Ez határozza meg a tőke háborújával 
szembeni taktikát is. Az, hogy a tőke 
haszon- és hatalomélvezői egylényegűek, 
létbiztonságuk a tőke 
létbizonytalanságából fakad, arra indítja 
őket, hogy a végletekig ragaszkodjanak a 
fennálló rendszerhez. Az alávetettek, 
kizsákmányoltak, kisemmizettek 
tömegeitől, a bérmunkásságtól stb. pedig 
azt követeli a fennálló létbizonytalansága, 
hogy forradalmi proletárrá válva 
felszámolják ezt az ön- és közpusztító, 
önmagát túlélt, jövőtlen rendszert.

Ez a konkrét szituációt tekintve azt jelenti, 
hogy az önmagát a tőkés rend 
ellenségének gondoló(k) sem 
szervezetileg, sem személyesen nem 
állhat(nak) be önként egyetlen 
tőkefrakcióba se, hívják azt az ukrán – 
orosz – ilyenolyan népköztársaság nevű 
államnak, X. Y. emberhentesről elnevezett 
nacionalista halálbrigádnak, szociális 
érzékenységből proxyimperialista politikai 
pártnak, akárminek, vagy épp akárkinek. 
Főleg azért nem jó efféle burzsoá 
szépségek önkéntes csúfjaivá válni, mert 
ezzel a nem-kapitalistának szánt 
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A tőke világának érdekei és háborúi, amik 
a tőkét tartják fenn, a tőke személytelen 
érdekei és háborúi; minden 
megszemélyesítőnek, legyen az 
tőketulajdonos vagy sem, eme 
személytelenség megszemélyesítőjeként 
kell léteznie, harcolnia és pusztulnia. Ha 
valaki önálló életre kelne, anélkül, hogy a 
tőke- és áruviszonyokat meg akarná 
szüntetni, vagyis fenntartva, de meg sem 
felelve a tőke személytelenségének, e 
személytelenség szükségleteinek, úgy nem 
az elidegenedés nélküli teljes és 
maradéktalan életet kapná jutalmul, vagy 
épp a „mindenek feletti személyes” 
mesebeli hatalmát. Hanem az 
árufantomok közt egy alacsonyabb 
státuszt, vagy épp a legnaivabb 
árufantomok sorsát, a korai halált nyerheti 
és nyerné csak el. A rendszerből így nincs 
kiszállás. 

Amikor e háborúról beszélünk, a tőkéről 
kell beszélnünk. Ez egy személytelen 
viszony; azaz a tőkének spektákulum-
képként megjelenő megszemélyesülései 
csak a tőkék közti verseny kifejeződései. 
Az, hogy a háborús bűnökről készült 
képeken oroszok, ukránok vagy 
amerikaiak szerepelnek-e, teljesen 
másodlagos. Nem az emberek személyes 
tulajdonságai – mint például nemzetiség, 
vallás, bőrszín – teszik a társadalmat, a 
háborút olyanná, amilyenné. Hanem a 
társadalom személytelen erői teszik az 
embereket azzá, amik. Mindez a tőke 
szükségleteinek kérdése. Amikor az 
emberek képtelenek megkérdőjelezni a 
tőkét, akkor a tőke megszemélyesítőjévé 
válnak, versenyeznek, küzdenek, és végül 
gyilkolnak érte.

*

Az oroszokról, ukránokról, Putyinról, 
Zelenszkijről, despotizmusról, 
demokráciáról, agresszióról, hazáról, 
hazafiságról, hozzá a nyugatról, az USA-
ról, ésatöbbiről folytatott tőkekompatibilis 
elmélkedések nem szólnak másról, mint 
arról, hogy a látszat valóságát igaznak 
feltüntetni, azaz csak a valódit mondani és 

nem az igazat. Jó esetben és legfeljebb; de 
rosszabb esetben sincs másról szó, mint a 
személyest alkalmassá tenni a tőke 
személytelen viszonyainak 
megszemélyesítésére, az árufantomságra. 
Vagyis arra, hogy a személytelen 
tőkeérdeket zavartalanul kifejezzék és 
megvalósítsák – ha kell háború és 
tömeggyilkosságok révén. S roppant 
személyesnek látszóan: tűrve, elfogadva, 
igenelve, nagy hasznot és hatalmat nyerve 
még fontosabbá válva, azaz még nagyobb 
személytelenség megszemélyesítőjeként 
még inkább árufantommá 
nagyszerűsödve; vagy épp eleven 
árufantomból holt árufantommá, hasznos 
idiótából a tőkének tetsző hasznos hóhérrá 
nemesülve és pusztulva aztán a hazáért, a 
közösségért, a bajtársakért – a tehetetlenné 
hasznosított és fantomizált „járulékos 
veszteségek” tömegeivel együtt

Klasszikus kapitalista háborúval állunk 
szemben. A tőkék személytelen 
szükségletei azok „uraitól”, 
tulajdonosaitól, azaz ekképp 
megszemélyesítőitől adott 
konkurenciaharcban azt követelték, hogy 
konkurenciaharcuk (békés) politikáját a 
háború eszközeivel folytassák. Az, hogy 
orosz, ukrán, ésatöbbi – a különböző 
érdekcsoportok konkrét személyei, azok 
hajlamai már eleve felfalattak; sosem 
voltak többek, mint szerencsésebb 
árufantomok a szerencsétlenebbeknél. 
Vagy fordítva.

Tőkefelhalmozásról és annak uralmáról 
van szó; tehát mindegy az is, ki kezdte, ki 
az agresszor, ki „védekezik”, mivel 
mindegyik agresszor és mindegyiknek 
agresszióval kell védekeznie, hogy 
agresszor maradhasson. A tőke 
rendszerében nem elkezdik a háborút. 
Hanem folytatják.

Az ún. „ukrán” tőke, mint konkurense az 
„orosznak” – például a tőkés 
mezőgazdaság és ipar területén – nagyobb 
reményt fűzött a „nyugat” tőkéivel való 
együttműködéshez, mint az „orosz” tőke 
általi elnyeletéshez. Az „orosz” tőke
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önmaga újratermelését úgy látta 
biztosítottnak, ha ama együttműködést 
végérvényesen, erőnek erejével 
megszakítja, illetve adott konkurenciát 
likvidálja. Hozzá még az „USA” tőkéinek 
érdeke mind az „EU” tőkéivel, mind az 
„orosz” tőkével szemben, és viszont, sőt, 
ha a közel keleti gabonapiacot nézzük, 
akkor akár a legelsőnek az „ukrán” 
tőkével szemben is. Hozzá az „EU” 
tőkéinek összevissza-kötöttsége és 
zavarossága, a tőkés gáz és olaj, illetve a 
kölcsönös be és be nem fektetések okán; a 
„kínai” tőke óvatossága, mi hullhat le neki 
az egészből; s mindehhez a katonai-ipari-
hitelkomplexumok tőkéi, azok fedezet-
teremtése – háború a háborúért –, így 
újratermelésük biztosítása a társadalmi 
stabilitásért. S a nagy stabilitás-
teremtésben apróbb dögök ügyeskedése. 
A tőke háborúja a tőkéért – ennyi történik.

De hogy lehet ily szabad a tőke, hogy 
városokat pusztítson, tömegeket 
gyilkoljon, éhínséget szervezzen? 
Egyszerűen. Úgy, hogy a tőkét önmaga 
ellen termelő bérmunkásosztály 
gyakorlatilag árufantom maradt. 

Ennek oka e térségben legfőképp az, hogy 
a szociáldemokrata-bolsevik módon 
felépítendő „kommunizmusról” (értsd 
Szovjetunió) bebizonyosodott, nem csak 
elméletileg – ezt már többen a lenini 
időszakban, sőt előtte értették –, hanem a 

gyakorlatban is, tömegek számára, hogy 
lehetetlen. Állammal államot, tőkével 
tőkét gyógyítani nem lehet; az állammá és 
nem társadalommá vál(hat)ó párt 
társadalmisága csak a tőke 
személytelenségét reformálhatja az 
államhatalom felhalmozásának alárendelt 
tőke személytelenségévé. Hiába hívja 
magát kommunistának, ér el látványos 
„fejlődést”, végső soron nem alkalmas 
többre, mint a kapitalizmus 
restaurációjára, a tőke uralmának 
biztosítására. Azaz a kommunizmus 
tagadójaként a kommunizmus tagadására.

Győzelmét, uralmát és bukását annak 
köszönhette, hogy az alávettettek, 
kizsákmányoltak, kisemmizettek 
tömegeinek minden nem-kapitalista 
önszerveződését a pártállam szervező-
désévé változtathatta és változtatta – a 
szociáldemokrata projekt, az államként 
felépíthető „kommunizmus” el nem 
utasítottsága, ki nem próbáltsága, és a 
korábbi keservesen elért sikerek felszínes 
tapasztalata okán, ahol vezetők és 
vezettettek együtt értek el látszat szerint a 
tőkével szemben (részleges) győzelmeket. 
Ám ez egyben a tömegek atomizációjának 
a lehető legteljesebbé tételét jelentette az 
„új”, „szovjet” uralkodó osztály részéről, 
a régi és új sikerek nevében, és azok 
reményével; valójában azért, hogy az új 
uralkodó osztály az legyen, ami: az 
alávetettek, kizsákmányoltak, 
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kisemmizettek tömegeiből élő, gyarapodó 
és hatalmasodó. S miután a rendszer 
lehetői kimerültek, a tömegek viszont 
lényegében az államtól és tőkétől függő 
atomizált árufantomokként képtelenek 
voltak másféle társadalmiságra, a tőke 
restaurációjának elutasítására, ennek 
megfelelő önszerveződésre, kényszerű 
vagy lelkes egységfrontot alkottak az 
alávetettek, kizsákmányoltak, 
kisemmizettek tömegei az uralkodó 
osztállyal a tőke korlátlan uralmának a 
megvalósításáért. Annak nevében, hogy 
lehet, hogy rosszabb lesz, de más.

És lett, mert kellett. Más és rosszabb is: a 
kapitalista perspektíva valósága, a 
„valami” atomizációját felváltó „nincs” 
atomizációja, az árufantomként létezés, 
mint a túlélés egyetlen záloga és pusztítója 
egyben. Más társadalmiság 
szükségességének értése, perspektívája, 
reménye, napi gyakorlata híján pedig 
meghaladhatatlanná lett gyakorlatilag a 

tőke dominanciája; így ténylegesen 
megfékezhetetlenné annak ámokfutása.  

Az anarchizmus sorsa sem vidítóbb. A 
társadalmiságért folytatott harcban 
alulmaradt a gazdaságon kívüli 
kényszerek nagy államosítójával, és annak 
társadalmiságával szemben; így a tőke 
társadalmiságát sem haladhatta meg. S 
ahogy a nem-kapitalista, illetve a 
kapitalizmus meghaladva tagadását 
társadalmi méretekben nem-létbe 
száműzte a tőkerestauráció, úgy az 
anarchizmus sem válhatott új reménnyé a 
régi romok felett.

De attól, hogy valami épp lehetetlen, még 
nem jelenti azt, hogy ne lenne objektíve 
lehetséges, sőt, szükséges. A tőke 
hatalmának való végső behódolás pont 
azzal kezdődik, amikor csak a „mi van” 
részlegességében gondolkodnak, nem 
pedig a fennálló követelte „minek kell 
lennie” teljességében. S a tőke 
társadalmából nem lehet teljesen kiirtani a 
tőke tagadásának, sőt meghaladva 
tagadásának szolidaritását, mozgalmát. 
Szükségképp újratermeli őket.

„Klasszikus kapitalista háború”. De látni 
kell azt is, hogy a „klasszikus kapitalista” 
nem egy statikus állapot, hanem dinamika: 
túlfejlődés saját viszonyain 
társadalmiságban, nemzetköziségben, 
termelékenységben; tulajdon és árufüggő, 
eleven munkaerő kizsákmányolásából élő, 
mi magát a tulajdont, az árut, az eleven 
munkaerőt kezdi felszámolni, anélkül, 
hogy ténylegesen megszüntethetné saját 
viszonyait.

Növekvő működésképtelenségként 
jelentkezik a növekvő ellentmondásának 
általa meg nem oldhatósága; ez pedig a 
tőkés maradékok konkurenciaharcainak 
elvadulását kényszeríti ki a nukleáris 
háborúk megkockáztatásáig. Ám 
mindezzel azt is mondja, hogy fel kell 
számolni, és azt is, hogy hogyan 
számoljuk fel pozitíve őt, a tőke 
rendszerét. Még társadalmibbat, 
nemzetközibbet, termelékenyebbet kell 
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