
RÉSZEG HAJÓ 
ÚJSÁG A MEGHALADVA TAGADÁSÉRT, A KOMMUNIZMUSÉRT 

 
INGYENES KIADVÁNY 

 

 
 

 
T A R T A L O M 
  

- Beszámoló a kurdisztáni internacionalista 
elvtársak által szervezett találkozóról 

 

- Mexikó 
 

- Momentum 
 
 
 
Kontakt: reszeghajo@citromail.hu 
Web oldal: www.reszeghajo.eloldal.hu                                                           6. SZÁM 2017. tavasz 

  1



BESZÁMOLÓ A KURDISZTÁNI INTERNACIONALISTA 
ELVTÁRSAK  

ÁLTAL SZERVEZETT TALÁLKOZÓRÓL 
 

* 
RÉSZEG HAJÓ - ELŐSZÓ 

 
A jelenlegi és a közelmúltban Kurdisztán 

területén zajló események a jelentősen 
megnövekedett nemzetközi sajtónyilvánosság 
ellenére Magyarországon továbbra is jobbára 
ismeretlenek vagy csak felületesen és/vagy 
rosszul ismertek. Ehhez a polgári sajtó 
megszokott, s mondhatni természetes burzsoá 
retorikája, nacionalista és/vagy elitista 
szemléletmódja, illetve szelektív ténykezelése 
mellett az a körülmény is nagymértékben 
hozzájárul, hogy a Közel-Keleten (és 
szűkebben Kurdisztánban) lezajló események 
osztályharcos, proletárforradalmi vetülete és 
interpretációja nálunk lényegében ismeretlen, 
s kiváltképp igaz ez az ezen a területen élő 
(vagy onnan elmenekült/elüldözött) és valódi 
forradalmi tevékenységet folytató 
személyekre és csoportokra vonatkozóan. Míg 
magyar nyelven az iráni és iraki térségben az 
1980-90-es években lezajlott események 
kommunista elemzése csupán az IKCS 
írásain1 keresztül nyert publicitást, addig a 
„rojavai forradalom” történetéről, fejlődési 
ívéről, jelenlegi helyzetéről és arculatáról 
máig nem jelent meg semmiféle érdemi 
elemzés.2 Mindezeket tekintetbe véve 

Magyarországon még egy olyasfajta optimista 
és idealizált Rojava-képről sem igen 
beszélhetünk, amely a nyugati mozgalmi 
körökben dívik (kivételt talán csak A mi 
időnk és a Munkások Újságja Online 
kritikátlan kurdpárti cikkei képeznek a poszt-
sztálinista, szociáldemokrata körökből),3 s 
melyet - mint téves és egyenesen káros 
forradalmi (helyesebben ellenforradalmi) 
romanticizmust – erőteljesen kritizálnak az 
alábbi szöveget összeállító kurd 
internacionalisták. 
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  A magyarországi miliőre általában jellemző 
nacionalista szemléletmód és a radikális 
baloldali történelmi emlékezet, és még inkább 
a valós alternatívát jelentő kommunista 
program szinte teljes hiánya folytán a 
Kurdisztánban zajló események a kurd 
nacionalista-szeparatista törekvéseken túl 
semmiféle más konnotációval nem bírnak (és 
e hibás logika és gondolkodásmód 

1 Az Internationalist Communist Group (ICG) vagy 
magyarul Internacionalista Kommunista Csoport 
(IKCS) központi újságjának, a magyar nyelven is 
megjelenő Kommunizmusnak 2003-ban kiadott 7. 
száma szinte teljes egészében az Irakban lezajlott 
forradalmi eseményekkel foglalkozott.  Az alábbiakban 
közreadott kurdisztáni elvtársak beszámolójának 
megértéséhez és helyesebb értékeléséhez mindenképp 
érdemes ezeket a szövegeket elolvasni, feldolgozni. 
http://gci-icg.org/hungarian/kommunizmus7.htm 
 

                                                                                           2 Bár üdítő kivételként mindenképpen megemlíthető az 
Anarchista-Kommunista Aktivisták 2015 márciusában 
tartott Társadalmi harcok Rojavában című előadása és 
az Eszmélet folyóirat bizonyos tanulmányai. 
http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/korunk-
anarchista--kommunista-dokumentumaibol/tarsadalmi-
harcok-rojavaban.html - Külön felhívnánk a figyelmet 
az írás végén megadott irodalomra, amely a kortárs 
kommunista értelmezéseket sorolja fel tételesen! 

 
Raphaël Lebrujah: Forradalmi helyzet Szíriai-
Kurdisztánban. In: Eszmélet 109. szám (2016. ősz), 64 
- 82. o. (http://eszmelet.hu/wp-
content/uploads/2016/09/eszmelet109-nyomdai.1-
115.pdf) 
 
3 http://www.amiidonk.hu/?s=rojava, 
http://muon.hu/?s=rojava 

http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/korunk-anarchista--kommunista-dokumentumaibol/tarsadalmi-harcok-rojavaban.html
http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/korunk-anarchista--kommunista-dokumentumaibol/tarsadalmi-harcok-rojavaban.html
http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/korunk-anarchista--kommunista-dokumentumaibol/tarsadalmi-harcok-rojavaban.html
http://eszmelet.hu/wp-content/uploads/2016/09/eszmelet109-nyomdai.1-115.pdf
http://eszmelet.hu/wp-content/uploads/2016/09/eszmelet109-nyomdai.1-115.pdf
http://eszmelet.hu/wp-content/uploads/2016/09/eszmelet109-nyomdai.1-115.pdf
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.amiidonk.hu%2F%3Fs%3Drojava&h=ATPOTN3g-ELSkb9-0l8m3o9KX3NEt7cJxWgmeteEavHGGt3LN01fza_Tb8PKqTHzuVb13lPvPUN3xosYipeK4r9bWVaFVzrVtRohCG_MAlIc-I5DjWfuRpro7QFR3T9P8oieO0k
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmuon.hu%2F%3Fs%3Drojava&h=ATMDpQreDYHaIn9zD8AMbPNFl1m_GHEuFCcpSeSgDrTNelHZzCWO9fG7lj0J3OVjX7VE5-l_TWoqA8iG_JKilrcXkN2914YDaGNTrxxjTXfOhjMNh_GYR8AOCsehil9iGcNzDAE
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korlátoltságánál fogva nem is bírhatnának). A 
történészek és más akadémikusok esetében is 
alapvetően polgári narratívákról beszélhetünk, 
amelyek abból kifolyólag, hogy nem a 
(forradalmi szempontból) megfelelő 
kérdéseket teszik fel és nem a megfelelő 
(dialektikus, történelmi, gyakorlati 
materialista) elemzési módszereket 
használják, illetve - az alapvető különbségek 
meg nem értéséből fakadóan – görcsösen 
ragaszkodnak a hibás terminusok 
használatához, s az ezekben való 
(értelemszerűen hibás) gondolkodáshoz, nem 
képesek (illetve akarnak) rávilágítani az ezen 
események mögött megbúvó 
osztálydeterminizmusokra és a forradalmi 
folyamatok valódi karakterére és 
jelentőségére.4  

A kurd internacionalisták írása ilyenformán 
– minden esetleges hiányossága és 
gyengesége ellenére5 - fénysugárként tűnik 

 

                                                                                           

4 Jó példa erre Rostoványi Zsolt A Közel-Kelet 
története 1918-1991 című monográfiája, amely bár 
rengeteg fontos és számunkra is hasznosítható adatot 
közöl, de képtelen szakítani azzal a hibás 
fogalomhasználattal, amely a kommunizmust a 
bolsevizmussal (marxista-leninizmus) azonosítja, s 
ezáltal olyan botrányos és téves megállapításokat tesz, 
mint például a következő: „Az iráni iszlám forradalom 
éles imperializmus-, illetve Nyugat-ellenessége, 
radikális forradalmi retorikája – párosulva a teheráni 
amerikai nagykövetség elfoglalásával és az ott 
dolgozók túszul ejtésével – határozott „rokon 
vonásokat” mutat a kommunizmussal”. 

Rostoványi Zsolt: A Közel-Kelet története 1918-
1991. Kossuth Kiadó, Budapest, 2011. 203-204. o. 
 
5 Az egyébként nagy jelentőségű és hatásos szöveget 
jelentősen gyengíti az az IKCS-tól származtatható 
ideológiai leegyszerűsítés, amely a tőke lényegét nem 
különböző formákban látja megvalósulónak, hanem 
magát a lényeget, a tartalmat teszi formává. S 
megszüntetve így az azonosságon belüli, az azonosság 
által meghatározott különbségeket, le is szűkíti az 
egészet egy fekete-fehér lapossággá. Például: azon 
kifejezések használatával, hogy „birodalom”, 
„világállam”, „világimperializmus” a kurd 
internacionalisták azt akarják kifejezni, hogy a tőke 
minden szempontból egységes, homogén tömb. Vagyis 
a tőkék és államok egymás közti, történelmileg alakuló 
konkurenciaharcait, viszonyait vagy figyelmen kívül 
hagyják, vagy az osztályharcot leplező burzsoá 
szemfényvesztésként mutatják be. Az egy dolog, hogy 
így maga a történelem szűnik meg a kommunizmus 
történelmi-társadalmi szükségességével együtt, s 
végeredményben nem marad más, mint a nem változó 
elnyomás és ellene az egyszer sikeres felkelés, melynek 

 
összes oka ennyi volt, van és lesz: csak. Nagyobb gond 
az, hogy e vulgaritás helytelen gyakorlati-taktikai 
döntéseket eredményezhet. A burzsoázia e képletben 
szükségesképpen „világösszeesküvés-tudatossá” 
emelkedik, mivel az ideológiák, kapitalista frakciók, a 
tőkés konkurenciaharcban porló és kikristályosodó 
katonai-politikai-gazdasági-stb. tömbök csak a 
proletariátus félrevezetését, befogását szolgálják. A 
proletariátus pedig eleve forradalmivá magasztosul, 
kinek minden tette a kommunizmust szolgálja… míg a 
burzsoá frakciók valamelyike be nem fogja és alá nem 
rendeli saját céljainak. Nem kérdés, hogy a tőkés 
konkurenciaharc feltételezi az osztályharcot is, mivel 
például a bérmunkásosztály által megtermelt 
értéktöbblet felosztásáért gyilkolásszák oly lelkesen 
egymást a tőkék és az államok hierarchikus tömbjei, 
szövetségei.  Ehhez a proletariátusnak is asszisztálnia 
kell: például az államok, tőkék hadseregeinek a 
katonáiként. De legfőképp úgy, hogy önmaguk ellen 
tőkét termelnek, s nem a tőke ellen csinálnak 
forradalmat. Vagyis a kapitalizmus, a fenntarthatatlan 
fenntartásához meg kell akadályozni azt, hogy olyan 
hamistudati tendenciák jelentkezzenek az elnyomottak, 
kizsákmányoltak, kisemmizettek gondolatvilágában, 
amelyek a tőke működését akadályozó tetté, majd a 
tőke elleni nyílt támadássá változhatnak. De pont az a 
lényeg, hogy egy folyamatról van szó, amit a 
történelmileg-társadalmilag kialakult (s folyamatosan 
alakuló) hamistudati tendenciák és azok tettként 
realizálódása, majd mindezeknek visszahatása a 
(hamis)tudatra jellemez, nem pedig egy eleve 
forradalmiságról, amit az egyarcú és sokmaszkú, és 
eredendően gonoszok befognak és megsemmisítenek. 
A burzsoáziára pedig nem a „mindentudás” a jellemző, 
hanem osztály-léthelyzetének „nem tudva, de csinálva” 
korlátoltsága. Korlátolt részérdekeit fogja fel, ezek 
győzelméért alkot akár összeesküvéseket is anélkül, 
hogy a saját rendszerét, e rendszer működésének 
következményeit a maga totalitásában megértené, 
illetve megérthetné. S legfőképpen uralhatná. A 
kommunistákban ő nem olyasvalakiket lát, akik a 
kapitalizmus kibékíthetetlen, növekvő ellentmondásait, 
s az ezek következtében súlyosbodó 
működésképtelenséget új rendszerrel, meghaladva 
tagadással kívánják megoldani. Hanem jó esetben is 
naiv, ám végeredményben veszélyes bajkeverőket, a 
zűrzavar fokozóit. Ha mindezt nem értjük meg, ha 
leszűkítjük a történelmi-társadalmi valóságot ama 
fekete-fehér vulgaritásra, akkor nem fogjuk tudni 
megmagyarázni a mindenkori osztálytársadalmi 
teóriák, vallások, ideológiák jelentős szerepét, hatását, 
amit azok az elnyomottak, kizsákmányoltak, 
kisemmizettek tudatában kiváltanak és kiválthatnak. E 
hibás logikát követve az elnyomottak, 
kizsákmányoltak, kisemmizettek minden tette 
közönséges lopások, esztelen utcai tombolások és 
gyilkosságok korlátolt összevisszaságaként tűnik fel. 
Vagy épp fordítva, válogatás nélkül bármely zavargás 
(például a futball-huliganizmus) forradalmi-
kommunista tettnek fog minősülni. Mindez pedig 
anélkül történik, hogy az ilyen eseményekben részt 
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fel az éjszakában, s nem pusztán megfelelő 
terminológia alkalmazása révén igyekszik 
világosan látni és láttatni a helyzetet, de ezen 
túlmenően az anarchista és kommunista 
mozgalmak tapasztalatainak alapján, a 
történelmi fejlődés során kikristályosodott 
állam- és kapitalizmusellenes 
proletárforradalmi alapelveknek megfelelően, 
helyesen világít rá a Rojavában zajló 
események valódi jellegére, valamint joggal 
kérdőjelezi meg a régió mozgalmainak valódi 
forradalmiságát, s ennek megfelelően magát a 
felkapott és töretlenül népszerű „rojavai 

 
vevők tudati irányultságát, politikai akaratát 
figyelembe vették volna. Ebben az esetben viszont a 
folyamatokba való bekapcsolódás is lehetetlenné vagy 
épp kontraproduktívvá válik. Egy szélsőjobboldali 
zavargás forradalminak lesz minősítve (lásd például 
csehországi elvtársak értékelését a 2006-os budapesti 
zavargásokról), és az abban való részvétel jutalmaként 
rendőr és tüntető egységfrontra lép ellenünk, 
aljasságaikat ránk hárítják, feladnak minket stb.; vagy 
épp egy fosztogatással kezdődő proletárfelkelés 
hamistudati fejlődéséhez nem illeszkednek megfelelően 
az adott csoport, szervezet jelszavai, röplapjai, újságjai, 
tettei. Vagy azért, mert képtelenek a kommunista 
irányelveket azok megsértése nélkül az adott 
helyzethez hangszerelni, vagy azért, mert feladva 
azokat, népszerűség-hajhászásba, ellenforradalmi 
kompromisszumokba fullasztják az egész folyamatot. S 
így nem a lázadás lesz szervezett és továbbfejlődő, 
hanem a szervezet fejlődik vissza a marginalitásba, a 
tömeg pedig vagy atomizálódik, vagy fölös 
vérveszteséggel hozza létre azt, amit a kommunista 
szerveződésnek kellet volna jóval kisebb áldozatok 
árán megvalósítania. 

Konkrétan a kurdisztáni események kapcsán pedig 
nem nyer magyarázatot az, hogy a szocdem Rojava 
mégis hogyan lehetne sikeres az adott proletariátus 
támogatása nélkül. Reméljük, azt a kurd 
internacionalisták se gondolják komolyan, hogy a 
rojavai eseményekben csak burzsujok vesznek részt. 
Így tehát nem nyer magyarázatot az, hogy a 
proletariátus ebben a szituációban miért (és mennyire) 
bír olyan hamistudati orientációkkal és tettekkel, 
amelyek a fennállót csak fenntartva támadják. 
Beszámolójukban a kurd internacionalistáknak fel 
kellett volna tárniuk, hogy a „rojavai forradalom” 
milyen „progressziót” képvisel az addigi tőkés 
valósággal szemben (és hogy mennyi igazság és 
torzítás van abban, ahogy az „anarchisták” 
magasztalják), továbbá hogy ez a „progresszió” 
progresszivitása által miként veri szét a valódi 
proletárforradalmi tudatot és kezdeményezéseket. És 
legfőképpen: mit is lehetne ez ellen tenni. De ha az 
elmélet nem a valóságra reagál valóságosan, hanem 
valóságot pótló fantasztikumokat teremt- akkor 
válaszaink végeredményben helytelenek, s a bukásunk 
biztos lesz. 

forradalom” kifejezést. Itt nem pusztán arról 
van szó, hogy van néhány szakadár, akik nem 
értettek egyet a PKK vagy más kurdisztáni 
szervezet egyik-másik rendelkezésével, s 
ezért bírálják azok politikáját. Éppen 
ellenkezőleg, kritikájukban olyan pontokat 
vesznek sorra, amelyek minden egykori, 
valódi proletárforradalomnak immanens 
módon részét képezték, forradalmi pártjainak 
vagy szervezeteinek egyértelműen szerepeltek 
a célkitűzései között, s amelyek ugyanakkor 
teljességgel hiányoznak vagy legfeljebb csak 
a frázisok szintjén vannak jelen Rojavában, a 
PKK, a YPJ és más szerveződések 
célkitűzései, de főleg tettei között. 

Ránk és saját mozgalmunkra nézve döntő 
fontosságú tanulsága az esetnek, hogy 
bárminek is nevezze magát, bármilyen 
jelképeket és jelszavakat használjon is egy 
személy, egy csoport, egy szervezet, egy párt 
vagy egy mozgalom, annak valódi karakterét 
sosem önmagukban ezek határozzák meg, 
hanem az, hogy ezek összességében mennyire 
állnak szinkronban az adott személy, 
csoport… permanens gyakorlati 
tevékenységével. Mert ennek hiányában 
bizony valóban csak „selyembe bújt 
majmokról” beszélhetünk – ahogy az 
internacionalisták beszámolója fogalmaz. 
Ehhez a ponthoz kapcsolódóan szintén 
kulcsfontosságú leszögezni, hogy politikai 
értelemben – a polgári forradalmak korának 
elmúltával (melyeket egyébként az 
idézőjelből ítélve a kurd internacionalisták 
vitatható módon nem ismernek el) – a 
forradalmi jelzőt következetesen csakis a 
proletariátus azon autentikus 
megmozdulásaira szabad használnunk, 
amelyek politikai téren az állam és 
intézményeinek felszámolását, gazdasági 
értelemben pedig a termelőeszközök, 
létfeltételek, termelők tulajdoni 
elválasztásainak megszüntetését hirdetik, 
illetve – minden sajátosságuk és 
különbözőségük ellenére - ezen célok 
realizálásán munkálkodnak. 

 
Ilyen értelemben tehát a forradalom 

egyszerre mennyiségi és minőségi kérdés is. 
Mennyiségi, amennyiben nem egy szűk és 
tudatosan hatalomra törő csoport puszta 
államcsínyéről van szó, hanem 



tömegmozgalomról (amely tömegben persze 
természetszerűleg az öntudat különböző fokán 
álló és különböző szervezettségű csoportok 
vannak/lesznek). És minőségi, amennyiben 
nem pusztán a fennálló politikai és gazdasági 
kereteken belüli reformok elérésére törekszik, 
sem arra, hogy a politikai és gazdasági 
hatalom megragadása (tehát tulajdonképpen 
egyfajta elitcsere) révén maga lássa el ennek a 
hatalomnak a lényegéből fakadó (elnyomó, 
kizsákmányoló, stb.) funkcióit, hanem ezen 
struktúrák meghaladva tagadásán, a 
kommunista társadalom létrehozásán 
fáradozik. 

Kurdisztánban azonban – noha a proletár-
önszerveződés tényét, illetve egyes személyek 
és csoportok őszinte radikalizmusát nem 
kívánjuk vitatni sőt, azokat kifejezetten 
nagyra értékeljük – ennek tükrében nem 
beszélhetünk valódi, kommunista programot 
képviselő, ez alapján és ennek 
megvalósításáért tevékenykedő 
proletárforradalomról. Ennek a ténynek az 
elfogadása nem érzelmi kérdés (elvégre mi is 
annak örülnénk leginkább, ha Rojavától 
Mexikóig és Délkelet-Ázsiáig mindenütt 

felütné fejét a világforradalom), hanem józan 
belátás eredménye, amely nem negatív töltetű 
prekoncepcióinkon vagy szándékoltan előre 
elutasító, a „kákán is csomót kereső” 
attitűdünkön alapul, hanem a körülöttünk 
zajló események minél pontosabb analízisén, 
deklarált programokból és valós 
cselekedetekből kikövetkeztethető tendenciák 
jellegének feltárásán és helyes értékelésén 
nyugszik. Elméleti és gyakorlati mozgalmi 
tevékenységünket ezen elveknek alárendelten 
végezzük, és a jövőben is erre fogunk 
törekedni. 

 

 
Teherán, 1979 
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Oszman Ahmed, Anfal-hadműveletről 
 
 



 
BESZÁMOLÓ A KURDISZTÁNI INTERNACIONALISTA ELVTÁRSAK 

ÁLTAL SZERVEZETT TALÁLKOZÓRÓL 
 
 
Erre a találkozóra 2016 májusában került 

sor Franciaországban négy „országból” 
származó, s magukat csak kurd 
internacionalistáknak megnevező személyek 
kezdeményezésére, és Franciaországból, 
Németországból, Olaszországból, 
Argentínából és Mexikóból való elvtársak 
vettek rajta részt. A találkozó főleg kurd és 
részben perzsa és arab nyelven zajlott. Ez a 
körülmény – saját gyengeségünkkel 
kiegészülve – csak most, 2016 
szeptemberében tette lehetővé számunkra, 
hogy ennek a dokumentumnak (vázlatnak) 
kiadjuk európai nyelveken (angolul, franciául 
és spanyolul) készült verzióit is, habár néhány 
elvtárs kezdettől fogva publikált kivonatokat 
és részleges verziókat. Emiatt megkértük 
őket, hogy segítsenek nekünk kibővíteni ezt a 
dokumentumot, és azt világnyelveken is 
ismertté tenni. Elnézést és megértést kérünk 
az írásban előforduló ismétlésekért és 
hibákért, amelyek mindegyik verzióban 
előfordulnak. Nem vagyunk professzionális 
fordítók, és nem is rendelkezünk ilyenekkel.  

  6

 
Mi egy elvtársi csoport vagyunk Kurdisztán 

különböző részeiről, akik 
internacionalistaként határozzák meg 
önmagukat. Többségünket mint dezertőröket 
és/vagy bomlasztókat üldöztek, többünket be 
is börtönöztek. Kettőnket leszámítva, akik 
közvetlenül Kurdisztánból érkeztek jelen 
találkozóra, mindannyian Európában élünk 
száműzetésben. A tőke elleni küzdelemben 
találkoztunk, és ma már egy maroknyi 
internacionalista vagyunk, akik folytatják a 
küzdelmet. Az árral szemben mi minden 
lehetséges módon igyekszünk leleplezni azt a 
látványos és megtévesztő képet, amely 
nemzetközileg kialakult a „rojavai 
forradalomról”, és amely valójában káros a 
régióban és az egész világban zajló valódi 
autonóm proletárküzdelmekre nézve.  

 

 
 
Szemben azzal a hatalmas nemzetközi 

nyilvánossággal, amelyet az önmagát „rojavai 
forradalomként” hirdető entitás mindenhol 
élvez, az első dolog, amit nemzetközileg is 
ismertté akarunk tenni az az, hogy ami 
jelenleg történik, teljes ellentétben áll azzal, 
ami a múltban a régió valódi 
kapitalizmusellenes küzdelmeivel 
kapcsolatban zajlott. Osztályunk minden 
korábbi fontos és autonóm küzdelme 
Nyugaton szisztematikusan rejtve maradt, és 
mi esélyt sem kaptunk arra, hogy 
megismertessük a világgal azt a küzdelmet, 
ami a kurdisztáni régióban zajlott. Most 
minden nyilvánosságra kerül. Mindez nem 
véletlen: azelőtt azért hallgatták el a 
küzdelmet, mert forradalmi és proletár volt; 
mert ellentmondott annak, amit a nemzetközi 
kapitalizmus az abban a régióban történtekről 
mondott. Ily módon sikerült elkerülniük egy 
nemzetközi ragályt, és a küzdelmet izolálni és 
likvidálni tudták. Most mindez nyilvánosságra 
kerül, mert az a reformista, burzsoá és 
imperialista program, ami megvalósult, azt 
akarja elhitetni velünk, hogy ez valójában a 
„forradalmi küzdelem” propagandája. 
Azonban mindkettő csupán a valódi 
forradalmi küzdelem izolálására és a 
proletárautonómia felszámolására szolgál. 

 
Mindez ellentétben áll azzal, ami jelenleg 

Rojavában zajlik, ahol záporozik a 
„forradalom” népfrontosodásának és 
populizmusának nemzetközi támogatása. A 
múltban a forradalmi proletariátus 
autonómiájának szintjei nagyon fontosak 
voltak. 

 



Az alábbiakban bemutatjuk a múlt néhány 
olyan elemét, amely tartalmazott forradalmi 
küzdelmet, miközben Nyugaton - a helyi 
hatalmak segédkezésével - ezt 
szisztematikusan elhallgatták. 
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Teherán, 1979 
 
* Nyugaton az Iránban történt valódi 

forradalmi felkelést mindig is elhallgatták 
(vagy jelentőségét elbagatellizálták). A 
felkelést, amely megbuktatta a sahot 
(1978/79),1 és aztán megakadályozta a 
                                                            

                                                                                            

1 „Mohamed Reza Pahlavi sah [aki az Angol-Iráni 
Olajvállalatot államosító elődjét megbuktató CIA-
akciónak köszönhetően került trónra – a szerk.] 
rendkívül ellentmondásos modernizációs programot 
valósított meg. A „fehér forradalom” felülről 
végrehajtott, a kapitalizáció folyamatát felgyorsítani 
hivatott reformprogram volt. A sah példátlanul rövid 
idő alatt modern, iparilag fejlett „nyugati” államot 
kívánt létrehozni. Nem elégedett meg azzal, hogy Irán 
a „harmadik világ” vezető nagyhatalma legyen, a 
hetvenes évek közepén tett kijelentései szerint Irán az 
évszázad végére egyike lesz a világ hat legfejlettebb 
ipari országának. Eközben azonban nem volt tekintettel 
az ország hagyományaira – a modernizáció kifejezetten 
nyugati minták alapján ment végbe -, s támadást 
indított a vallási vezetés ellen, így próbálta meg 
csökkenteni az iszlám szerepét a mindennapi életben. 
Titkosrendőrsége, a SAVAK könyörtelenül fellépett 
bármiféle ellenzéki megnyilvánulással szemben. 

A program aránytalanságai komoly gazdasági és 
társadalmi feszültségeket okoztak, s a mind 
autokratikusabbá váló vezetés elnyomó intézkedései 
még a korábban a modernizációt támogató rétegek 
közül is sokakat szembefordítottak a sah rendszerével. 
A hetvenes évek második felében mind gyakoribbá 
váltak a sah-ellenes megmozdulások, amelyeket a 
rendszer fegyveres ereje egyre brutálisabban vert le. 
1978 végén több százezres, majd milliós 
tömegtüntetésekre került sor Teheránban, s a fegyveres 
erők sortüzeinek százak estek áldozatául. Miután a 
hadsereg soraiból is sokan átálltak a tüntetők közé, s a 
kormány immáron képtelennek bizonyult a helyzet 
kezelésére, a sah 1979. január 16-án elhagyta Iránt (egy 
évvel később Egyiptomban elhunyt).” Rostoványi 

Zsolt: A Közel-Kelet története 1918-1991. Kossuth 
Kiadó, Budapest, 2011. 196. o.  

Rostoványi könyvében polgári módon, tényszerűen 
összefoglalja az eseményeket. Mi azért szeretnénk 
ennél egy picivel több adalékkal szolgálni, hogy ne 
csak a tényeket ismerjük, hanem a folyamatot is lássuk. 
Az iráni munkásmozgalom komoly történelmi 
hagyományokkal rendelkezik (lásd például az 1917-es 
Gilani Kommün esetét), amelyben a klasszikus 
reformista, bolsevik áramlatok mellett jelentős erőt 
képviseltek az anarchista, kommunista mozgalmak is. 
Az orosz, később szovjet (munkásmozgalmi) befolyás 
hol pozitívan, hol negatívan, de mindig erőteljes 
befolyással bírt. Az olajipari fellegvár, Khuzesztán 
tartomány munkásai mindig is az iráni proletariátus 
„élcsapata” voltak (1946-ban itt zajlott le a Közel-Kelet 
mindmáig legnagyobb sztrájkja). 1963-ban kitört egy 
„népfelkelés”, amelyet a sah akkor még sikeresen vérbe 
tudott fojtani. A sah ekkor döbbent rá, hogy uralmának 
stabilizálásához nem lesz elég a terror, muszáj lesz 
valamilyen szinten modernizálni az országot. Ekkor 
vette kezdetét az úgynevezett "fehér forradalom". A 
mezőgazdaság kapitalista modernizációja 1,2 millió 
„parasztot” tett földönfutóvá, akik aztán a 
nagyvárosokban igyekeztek embertelen körülmények 
között életben maradni. Az iparosítás nyaktörő 
tempóban haladt előre, és szörnyű létbizonytalanságot 
okozott. A forradalmi helyzetnek kedvezett az ipari 
munkások számának gyors növekedése is. Az 1970-es 
évekre Teherán utcáin mindennapossá váltak a 
sztrájkok, zavargások. Teheránban már 1977-ben is 
ötvenezer proletár állta el azoknak a buldózereknek az 
útját, amelyek a város nyomornegyedeit akarták 
ledózerolni, ám az általános sztrájk csak 1978 
januárjában vette kezdetét néhány tüntető teológus-
hallgató lelövése után. Ez történetesen a síita 
hagyományban szent helynek számító Qom városában 
történt. Az ifjú hittudósoknak nem nagyon tetszett 
mindaz, amit a kormánypropaganda Khomeiniről 
összeírt. A helyzet a nyári hónapokban eszkalálódott, 
ahogy egyre több ágazat csatlakozott a sztrájkhoz: a 
textilipar, a szerszámgépipar, a papíripar és 
legfőképpen az olajipar. A követelések immár egyre 
kevésbé a fizetésemelésekről és egyre inkább 
valamiféle rendszerváltásról, a sah távozásáról szóltak. 
A legnagyobb csapást természetszerűleg az olajipar 
leállása okozta. Khuzesztán tartományban a 
legalapvetőbb szükségletek kielégítésére korlátozták a 
kitermelést, amire a rezsim dühében háromezer tüntető 
lemészárlásával válaszolt Teheránban. Ám ettől a 
sztrájk csak tovább bővült. A vasúti dolgozók 
visszautasították a katonák és a fegyverek szállítását. A 
vámosok szinte semmit nem engedtek be az országba, 
végül pedig már a katonák is egyre gyakrabban 
tagadták meg a parancsot. A rezsim 1979 februárjában 
megbukott.  A munkásmozgalom legfőbb szervezetei a 
szakszervezetek és a spontán módon kialakult 
organizációk mellett a következők voltak: a 
Szovjetunió befolyása alatt tévelygő sztálinista párt, 
amely végül (talán szovjet nyomásra) nem vállalta fel a 
vezető szerepet, nem tört hatalomra és beállt a klérus 
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által követelt "Demokratikus Iszlám Köztársaság" 
mögé; a Fedain nevű, az iráni sztálinista párthoz közeli, 
ám annál mindenképpen bal oldalibb gerilla-
mozgalom, amely a korábbi évek kudarcai után 1979. 
február 10-én végül is legyőzte az uralkodó 
"halhatatlan" testőrségét; valamint a klérus nélküli 
Iszlám köztársaságot követelő Népi Mudzsahedinek. A 
sztálinistákkal ellentétben azonban ezek az egyéb 
csoportok túl kicsik és szervezetlenek voltak ahhoz, 
hogy a forradalomnak irányt adhassanak az erős 
iszlámista ellenszéllel szemben. A radikális politikai 
iszlám felemelkedéséért leginkább a térség baloldali 
pártjaiban és szakszervezeteiben is végbemenő poszt-
sztálinista, reformista politika volt a felelős. Ezek a 
szervezetek az akkortájt még viszonylag sikeres, ám a 
proletariátus szemében mindinkább hiteltelenebb 
szekuláris nacionalistákat majmolva szintén inkább 
ideológiájuk etnicista jellegét próbálták kidomborítani. 
Az iszlámizmushoz képest azonban még a sah 
rendszere is kifejezetten progresszív volt. A síita 
papokat ugyanis nem a szociális igazságtalanságok 
tették a rendszer halálos ellenségévé, hanem konkrétan 
a földreform. A legnagyobb földbirtokos a középkori 
Európához hasonlóan itt is az egyház volt - valamint az 
egyetlen olyan szervezet is, amely a saját álláspontját 
adhatta át közvetlenül az elégedetlen emberek 
tömegeinek legalább tízezer mecsetben legalább 
kilencvenezer mullahon keresztül, akik később 
Khomeini beszédeit is szívesen olvasták fel a nagyrészt 
írástudatlan falusi népnek. Az olvasgatásnál persze 
jelentősebb volt, hogy a mecsetekben alamizsnát is 
osztottak és szociális munkát végeztek. Ez néhány 
papot őszintén a baloldali eszmék befogadására 
motivált. Még az urbánus és világias olajmunkások 
közt is sokan azonosították az iszlám köztársaság 
vízióját a „szocialista népuralom” és az igazságosság 
ígéretével. A proletárok ennek ellenére mégsem bíztak 
egészen vakon az egyházban: sok helyen elfoglalták az 
üzemeket és ott tanácsokat (surákat) szerveztek. A 
korábban már említett Khuzesztán tartomány 
olajmunkásainak bizottsága még egy közleményt is 
kiadott arról, hogy ha a munkásságnak nem lesz szava 
a politikai döntésekben, akkor nem lesz Iránban 
demokratikus köztársaság sem. A bizottságok 
képviselőket küldtek a teheráni Munkások Házába, 
ahol közösen szervezték a tüntetéseket május elsejére, 
ám ezen kívül nem sok mindent tudtak országos 
szinten megszervezni. Ehhez még a sztálinista párt is 
hozzájárult azzal, hogy a munkástanácsok működését 
kifejezetten ellenezte. Pedig a nagyvárosok szegényebb 
kerületeiben még szomszédsági tanácsokat is 
szerveztek, amelyek például élelmet vittek ki az 
időseknek és a betegeknek. Iszfahánban 1980-ra már a 
város lakosságának 70%-a tagja volt valamilyen 
surának. Néhol még szállodákat és luxusvillákat is 
elfoglaltak, hogy ott surákat létesítsenek. Határozott 
programja, koncepciója és szervezeti modellje azonban 
csak a militáns papságnak volt. Ezért tudta végül 
Khomeini az Iszlám Köztársaság Pártjának élén átvenni 
az irányítást. Ez még csak egy ideiglenes kormány volt, 
mivel az új iszlámista alkotmányt csak októberre 

nyugati imperialista hatalmak által 
végrehajtani próbált különböző 
visszarendeződési kísérleteket. Ebben az 
időszakban a régió proletariátusa 
egyértelműen szemben állt az iráni 
burzsoáziával és ezzel párhuzamosan harcolt 
a jenki-európai és az orosz imperializmusok 
ellen. Természetesen nem részesültek 
semmiféle támogatásban, és információt sem 
kaptak arról, hogy mi történik: a domináns 
kultúrára jellemző módon és az információ 
birodalmi kontrolljával mindent elfojtottak a 
„demokráciáért vívott küzdelemben”. 

 
* Az Irán és Irak közötti imperialista 

háború2 alatti forradalmi defetizmust szintén 
                                                                                            
sikerült összerakni és népszavazással elfogadtatni. 
Februárban a sah utolsó kormánya még nem mondott le 
hivatalosan, noha a valódi hatalom már az ajatollah 
kezében volt. Utóbbit ekkor még a sztálinisták is 
támogatták az új rezsim kiépítésében. Khomeini két 
nappal később már a surák feloszlatását foglalta 
rendeletbe, ám ezt akkor még nem nagyon hangoztatta. 
A forradalom győzelme után közvetlenül az emberek 
még erőteljesen hittek abban, hogy az ország vezetése 
végre a munkásosztályé lesz, úgyhogy neki is inkább 
radikálisan baloldali és anti-imperialista szólamokkal 
kellett operálnia. Kezdetben még számos engedményt 
és szívességet „tett” a munkásmozgalomnak, hogy 
cserébe minél hamarabb szétzúzhassa azt. Ingyenes lett 
a tömegközlekedés és az orvosi ellátás, az 
élelmiszerekre pedig állami szubvenciókat vezettek be. 
Az ominózus fejkendő-törvényt (minden nőnek 
kötelező a fejkendő, fátyol viselése akkor is, ha 
külföldi állampolgár) márciusban fogadta el a 
parlament, akkor még heves tiltakozások közepette. 
Ezeket Khomeini - elődje hibáiból tanulva - még nem 
fojtotta vérbe, hanem inkább ellentüntetéseket 
szervezett a fejkendő "védelmében". Áprilisban 
tartottak egy népszavazást is, amelyen a hivatalos 
adatok szerint 99%-kal győzött az iszlám köztársaság 
megalapításának állítólagos szándéka… 
 

2 „A rendkívül expanzív iráni iszlám forradalom – és 
annak fennen hirdetett „exportja” – komoly 
aggodalmat váltott ki az Öböl monarchiái körében, de 
mindenekelőtt az Iránnal szomszédos Irakban. Az iraki 
vezetés – tekintettel a sahhal fennállt, nem kifejezetten 
jó kapcsolatára – eleinte rokonszenvvel teli 
várakozással figyelte az iráni fejleményeket. Miután 
azonban nyilvánvalóvá vált a radikális síita erők 
felülkerekedése, az iraki vezetésen a fenyegetettség- és 
sebezhetőség-érzet lett úrrá. Szaddám Huszein úgy 
döntött, ő teszi meg az első lépést. 

1980 szeptemberében Irak megtámadta Iránt, ezzel 
kezdetét vette a két ország csaknem egy évtizeden át 
tartó háborúja. Mindkét ország már hosszú ideje 
regionális középhatalmi ambíciókat dédelgetett, 
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megpróbálta megszerezni az ellenőrzést az Arab 
(Perzsa-)öböl felett. Erre az iszlám forradalom 
győzelméig Iránnak mutatkozott nagyobb esélye, a 
forradalom győzelmét követően viszont Irak úgy vélte, 
a belső küzdelmek által szétzilált Irán szinte teljesen 
demoralizálódott fegyveres erejével nem képes 
nagyobb ellenállás kifejtésére. 

A háború közvetlen kiváltó oka egy „egyszerű” 
határvita volt. (…) 

Iraknak azonban más motivációi is voltak, amikor 
Iránt megtámadta: (1) saját regionális vezető 
pozíciójának egyértelművé tétele; (2) a „megelőző 
csapásmérés”, hiszen az iráni vezetők közül többen is 
nyíltan felszólítottak az iraki vezetés megdöntésére, 
Khomeini Szaddám Huszeint és a Baasz pártot az 
iszlám ellenségeinek nyilvánította, akik „támadják az 
iszlámot és a Koránt”; (3) a mind jobban radikalizálódó 
Irán expanziójának – mindenekelőtt az iraki síitákra és 
kurdokra gyakorolt befolyásának – a megállítása. 

Szaddám Huszein úgy vélte, Irán mindent megtesz 
az iraki rendszer destabilizálása és megdöntése 
érdekében. Irak elejét kívánta venni Irán további 
hegemonisztikus törekvéseinek, saját szempontjainak 
megfelelően átrajzolva a térség erőviszonyait, s 
megdönteni Khomeini rendszerét, mielőtt az még 
stabilizálódhatna. Mindebben számíthatott mind az 
iráni populista, forradalmi iszlámtól tartó Öböl menti 
monarchiák, mind az Egyesült Államok támogatására. 
(…)  

Hamar kiderült azonban, hogy elszámította magát. 
Villámháborúra számított, s ehelyett a 20. század 
leghosszabb hagyományos háborúját indította meg, 
amely százezrek életébe és sok száz milliárd dollárba 
került. Az iraki haditechnika fölényét ugyanis az 
irániak számbeli fölénye ellensúlyozta. Az iraki 
egységek kezdetben mélyen behatoltak iráni 
területekre, azonban az irániak hamarosan kiszorították 
őket. A morál, a forradalom védelmének ügye sokkal 
erőteljesebb tényezőnek bizonyult, mint amire Irak 
számított, ráadásul az Irán délnyugati részén élő – 
egyébként már elirániasodott – arab etnikumú 
Khuzisztán (Arabisztán) lakossága nem támogatta az 
iraki behatolókat. (Ugyanígy az iraki arab síitákban is 
felülkerekedett az iraki nacionalizmus: lojálisak 
maradtak Irakhoz, és nem álltak át az iráni síiták 
oldalára.)” 

Rostoványi Zsolt: A Közel-Kelet története 1918-
1991. Kossuth Kiadó, Budapest, 2011. 200-201. o. 

„Az óriási meglévő iráni modern fegyverarzenál 
miatt az angolok, a franciák és a németek – korábban a 
szovjetek is – az irakiakat látták el modern 
fegyverekkel. Izrael ekkor még kevésbé tartott az 
iszlám világszerepléstől, mint az egységes arab 
összefogástól. Mivel az arab összefogás élén Irak 
szerepében látta a nagy veszélyt saját térségében, így a 
háttérből inkább az irániakat támogatta, és óriási 
világhálózatát is erre a támogatásra használta fel. 
(Például a német titkosszolgálat tudtával, ám az ottani 
parlamenti erők tudta és engedélye nélkül német 
bázisokon képezték ki izraeli szakértők az irániakat az 
Irak elleni akciókra a 1980-as évek első felében.) Az 

elhallgatták, amely háborúellenes 
frontbarátkozások és általános dezertálások 
formájában állt szemben és kérdőjelezte meg 
egyszerre az összes régióban tevékenykedő 
katonai hatalmat. Emlékszünk rá, hogy a 
Szaddám Huszein állama által végrehajtott 
legszörnyűbb bombázások nem Irán, s nem is 
az USA ellen történtek, hanem saját csapatai 
ellen, azaz az egész régió proletariátusa 
ellen.3 Az, hogy sok ezer, különböző 

                                                                                            
amerikaiak komoly dilemmában voltak, mert 
nemzetközi téren hagyományosan az izraeli érdekek és 
álláspontok mentén léptek és lépnek fel évtizedek óta. 
Ez a tendencia, valamint a Reagannek nyújtott (…) 
iráni választási segítség az elnökválasztási véghajrában 
is Irán felé tolta az amerikai vezetést. Ám befolyásos 
amerikai stratégák Irán Irak feletti győzelmével a 
térség egypólusos hatalmi szerkezetének kialakulását 
látták létrejönni, és amikor az események 1982 körül az 
iráni győzelmet kezdték valószínűsíteni, az Egyesült 
Államok egyre intenzívebben beszállt az irakiak 
segítésébe. Ebbe belefért az is, hogy noha minden 
nemzetközi egyezmény tiltja a vegyi fegyverek 
alkalmazását, – és jelentek meg ekkorra már 
információk arról, hogy Szaddám Huszein iraki 
alakulatai bevetnek mérges gázokat a hadműveletek 
so

 Iraknak, többek 
kö

ásik fél kormányának a megdöntését. 
19

aga 
ondott fel.”  

ció a részét 
ké

integy 
ha

rán – az amerikai vegyi konszernek vegyi 
fegyvereket kezdtek titokban eladni

zött antraxot nagy tömegben.”  
Poszt-pozitivizmus (jegyzet a BME-ÜTI Nemzetközi 

politikaelmélet c. kurzusához) 29. o. 
„A háború második fele egyúttal „tankerháborúvá” is 

vált. Miután Irak iráni olajkikötőket támadott, a 
háborús övezet kiterjedt a vízi utakra is, nemcsak 
olajszállító, hanem civil hajók is áldozatául estek a 
támadásoknak. 1987-ben az ENSZ Biztonsági Tanács 
598. számú határozata haladéktalanul tűzszünetre 
szólította fel a feleket, amit Irak azonnal, Irán 1988 
júliusában elfogadott. 1988 augusztusában életbe lépett 
a tűzszünet, s véget ért a háború. Egyik fél sem érte el 
fő célját, a m

90-ben Irak beleegyezett az algíri egyezmény 
helyreállításába, amit egy évtizeddel korábban m
m

Rostoványi Zsolt: A Közel-Kelet története 1918-
1991. Kossuth Kiadó, Budapest, 2011. 201-202. o. 
 
3 „A háború során az iraki vezetés több ízben is 
bevetett vegyi fegyvereket az iráni csapatok ellen. 1988 
márciusában Halabdzsa kurdok lakta település lakói – 
vagyis saját országának állampolgárai – ellen 
alkalmazott az iraki hadsereg vegyi fegyvert, kiirtva a 
falu mintegy ötezer fős lakosságát. Ez az ak

pezte az iraki kurdok ellen indított nagyszabású 
úgynevezett Anfal-hadműveletnek, amely m

tvan iraki kurd település ellen irányult.”  
Rostoványi Zsolt: A Közel-Kelet története 1918-

1991. Kossuth Kiadó, Budapest, 2011. 202. o.  
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országokból való szervezett dezertálót 
üldöztek, Nyugaton teljesen rejtve maradt. 
Ami jobban aggasztja a tőke világállamát, az 
pontosan az, hogy minden ország 
proletariátusa dezertál a frontokról, 
felszámolja a frontvonalakat, és egyesül a 
régióban zajló imperialista háború ellen 

 

 
Oszman Ahmed, Anfal-hadműveletről 
 
* Ugyanez történt az 1991-es iraki 

proletárfelkeléskor4 (Délen és Északon 

                                                                                            
Az áldozatok számáról a mai napig vita van, de a 

elet legalább 50 ezer civil áldozattal járt együtt, 
e vannak, akik ezt a számot 100 és 200 ezer fő közé 

bagdadi 
A

legmértéktartóbb becslések szerint is az Anfal-
hadműv
d
teszik. 
 
4 „1991. Januárban az amerikai hadsereg, Anglia és a 
„Szövetségesek” támogatásával [az ENSZ Biztonsági 
Tanácsának felhatalmazásával – a szerk.] megindítja a 
„Sivatagi Vihar” hadműveletet, amely támadás Irak és 
a Kuvaitban lévő iraki csapatok ellen. [Az amerikai 
hadsereg légi fölényére támaszkodva, a legmodernebb 
komputerizált rakétavezérléssel rendelkezve, a koalíció 
néhány hét alatt felszámolja az irakiak minden 
ellenállását. – a szerk.] A hadműveletek során a 
Szövetségesek mindössze 131 katonát veszítenek 
(sokat közülük baráti tűzben), a 250000 irakival 
szemben. Az amerikaiak - Norman Schwarzkopf 
nyilvános kijelentése ellenére – fegyvertelen, 
önmagukat feltétel nélkül megadó iraki sorkatonákra és 
civilekre támadnak, miközben Kuvaitból 
visszavonulnak. A háború befejezése előtti napon a 
bászrai országúton civileket és fegyvertelen katonákat 
mészárolnak le – ahogyan egy jókedvű pilóta nevezte 
„kacsavadászatban”. Sok civilt ölnek meg a 

mirija bunkernél, amely emberek százait védi addig, 
ameddig direkt be nem célozzák két rakétával. 

Februárban és márciusban az egész országra 
kiterjedő kormányellenes proletárfelkelések zajlanak. 
Az elsőként Délen kirobbanó zendülések példáját 
követik a kurd területeken. Rendőrőrsök, katonai 
helyőrségek, kormányépületek dőlnek le és válnak 
fáklyává. A boltokat kifosztják. Az élelmiszereket 
szétosztják. Északon Szulejmániában a lázadók 

egyaránt), amely az egész országra kiterjedt, a 
fele országban megsemmisítve Szaddám 
Huszein elnyomó erőit, annak ellenére, hogy 
az imperializmus támogatta azokat. A 
proletárküzdelem nemzetközi izolációja 
nagyon fontos volt, mert lehetővé tette az 
imperialista hatalmaknak, hogy az ENSZ 
vezetése alatt egyetlen koalícióban 
egyesüljenek, és tömegpusztító fegyvereket5 
vessenek be, melyek segítségével véget 
vetettek a küzdelemnek. Minden ENSZ-
misszió nyilvánvalóan elnyomó, és azért a 
némi élelemért cserében, amit adnak, 
megkövetelik a fegyverek beszolgáltatását és 
a menekült-koncentrációs táborok 
nemzeti/imperialista fegyelmének 
elfogadását. 

 
Nyugaton is ismertté akarjuk tenni, hogy 

minden ilyen esetben a proletariátus 
forradalmi mozgalmai megkezdték a 
termelőeszközök magántulajdonának 
                                                                                            
megtámadják a börtönöket és kiszabadítják a rabokat, 
aztán megrohamozzák a titkosrendőrség 
főhadiszállását, ahol korábban sokakat megöltek és 
megkínoztak. A baathista tiszteket és titkosrendőröket 
megölték. Néhány területen önszerveződő 
munkástanácsok (sura) vették a kezükbe a dolgok 
„irányítását”. Saját rádióállomást, elsősegélyhelyeket, 
véradóállomásokat és a kormánycsapatokkal 
szembeszállni képes milíciát állítottak fel. Bagdadban a 
háború alatt a katonák tömegesen dezertálnak a 
központi laktanyából, azokat a tiszteket, akik 
megpróbálják ebben megakadályozni őket, lelövik. A 
város két kerületében Al Sourahban és Al Sho’elaban a 
dezertőrök és támogatóik kezébe kerül a közvetlen 
ellenőrzés. A déli lázadások leverése után (amit a 
szövetségesek bászrai országúti akciói 
megkönnyítenek) a kormányerők Kurdisztánra 
koncentrálnak. Áprilisban visszafoglalják 
Szulejmániát, de a lakosok a hegyekbe menekülnek. 

A nyugati média a lázadásokat északon a kurd 
nacionalisták, délen pedig a síiták felkeléseként tünteti 
fel, ami azonban a valóságban a proletártömegek 
felkelése volt. A legfontosabb kurd pártok (a KDP és a 
KHU) szemben a lázadások radikális irányvonalával, 
megpróbálják lerombolni a sura-mozgalmat, és 
közvetlenül a lázadások után bejelentik, hogy 
Szaddámmal egy új megegyezésről tárgyalnak.” 

Internacionalista Kommunista Csoport (IKCs): Az 
ismeretlen lázadás. Fegyveres felkelés és 
munkástanácsok Irakban, 1991. In: Kommunizmus. 7. 
szám (2003. december); http://gci-icg.org/ 
hungarian/kommunizmus7.htm#kronologiaja 
 
5 Ez valószínűleg félreértés, nem minden tömegeket 
pusztító fegyver tömegpusztító fegyver. 



megkérdőjelezését; kinyilvánították, hogy 
szükség van a bérmunka rendszerének 
szétzúzására, és szembeszálltak az állammal, 
az elnyomással, s annak érinthetetlenségével. 
Ezekben az esetekben sanyargatóival szemben 
a lakosság maga hajtotta végre az ítéletet az 
utcákon, és kivégezte a katonákat, akik 
évtizedeken keresztül szervezték és 
irányították emberi lények kínzását és 
lemészárlását. Azok a proletárszervezetek, 
amelyek a felkeléseket és a háború elleni 
küzdelmet vezették, felhagytak a polgári 
baloldal és a kurd nacionalisták korlátolt és 
reformista jelszavaival, és a kommunista 
forradalomnak és minden állam eltörlésének 
szükségességét hirdették… E folyamat egésze 
alatt az osztályellentét kulcsa a nacionalizmus 
és az internacionalizmus közötti ellentét volt. 
A proletárfelkeléssel szemben a kurd 
nacionalista erők Kurdisztán-szerte 
szövetségre léptek az imperialista erőkkel. A 
rend helyreállítása mindenütt még több 
háborúval, mészárlással 

  11

és a különböző kurd 
vallási vagy nacionalista erők hatalomra 
kerülésével járt együtt.  

 

 
Öcalan kultusz 
 
Ezek a küzdelmek ismeretlenek voltak 

és/vagy mint jelentéktelen mozgalmakat 
feketítették be őket, melyeket a kétségbeesés 
okozott, vagy csak egyszerűen 
diszkvalifikálták és „éhséglázadásoknak” 
címkézték őket. Nyugaton rendszerint 
elfordultak ezektől a küzdelmektől, és ha 
valaki szót is ejtett róluk, az csak arra 
szolgált, hogy elítélje „az embereket, akik 
egymással harcolnak, hogy szétoszthassák 
maguk között a nemzetközi segélyeket”. 
Azokat az internacionalista szervezeteket 
Amerikában és Európában, amelyek 
szolidaritásukat fejezték ki a mi harcunkkal, 
két kezünkön meg lehetne számolni. A 

régióból származó osztálytudatos és 
forradalmi anyagokat ténylegesen 
cenzúrázták: a nyugati és zsidó-keresztény 
eszmék azt az álláspontot képviselték, hogy 
egyedül Nyugaton lehetséges feltűnnie egy 
osztálytudatos és forradalmi proletariátusnak. 

 
Ekkoriban a proletariátus Iránban, Irakban, 

egész Kurdisztánban, stb. nem csak hogy 
megkérdőjelezte a tőke diktatúráját ebben a 
régióban, de keményen ellenszegült a 
háborúnak, a tőkének, a magántulajdonnak, a 
nacionalizmusnak, stb., amelyeket a nyugati 
imperialista erők sóztak a nyakukba a 
Nyugaton győzelmet aratott kapitalizmus 
mintájára. Másrészt most, hogy a „rojavai 
forradalmat” támogató feminista és anarchista 
hívek mindenütt elszaporodtak, említés sem 
történik a magántulajdon elleni harcról, és 
elnézőek azokkal az imperialista erőkkel 
szemben, amelyek mindig is elnyomtak 
m orradalmi” az ő inket (ennyire „f
propagandájuk). 

 
Éppen ezért elkészítettük a következő 

pontokat, hogy ismertessünk néhány 
vitathatatlan tényt:  

 
* Ezelőtt soha senki nem beszélt ilyen sokat 

egy „FORRADALOMRÓL” a régióban, és 
pláne nem a proletariátus valódi 
„forradalmáról”, amely megtámadta a 
magántulajdont és döntötte a tőkét. 

 

 
Hazugság! 
 
* A „rojavai forradalom” a „spanyol 

polgárháborút” veszi mintául; de nem a 
proletariátus ott és akkor vívott forradalmi 
harcát, hanem éppen ellenkezőleg, úgy 
adoptálja, mintha az a Spanyol Köztársaság 
programja lenne. Emlékeznünk kell rá, hogy 
Spanyolországban a köztársaság ellenzett 
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mindent, ami „a forradalom” volt, s a 
valóságban a proletariátust ellenforradalmi 
keretek közé szorította, és a legnagyobb 
kerékkötője volt az ő harcának: a köztársaság 
mindig elnyomta a proletariátus küzdelmeit. 
Abban az időben a világ leninista-sztálinistái 
néhány „anarchistával” és „feministával” 
karöltve feladták osztály-hovatartozásukat, és 
integrálódtak a populizmusba. Ez idő tájt 
azok, akik csatlakoztak ezekhez a 
szövetségekhez, egy frontként léptek fel a 
forradalom ellen, az imperialista háború 
medrébe terelve a proletariátus ellenállását. 
Amit a republikánus és a leninista burzsoázia 
tett, az a proletárküzdelem kiherélése, a 
munkások birkaként való tömeges vágóhídra 
küldése volt az imperialista háború burzsoá 
érdekeiért. A kizsákmányolás elleni küzdelem 
helyett ágyútöltelék lett belőlük.  

 
* Nemzetközi küzdelem helyett nemzeti 

szűklátókörűség. Miközben a történelmi 
mozgalmak Iránban és Irakban (részben a 
kurd régióban!) internacionalistáknak 
nyilvánították magukat, és harcoltak a 
világforradalomért, Rojavában ma a 
meghatározó vonal proklamálja a 
„szocializmust egy régióban” (vagy minden 
szövetségi régióban), a nacionalizmus és a 
sztálinizmus („szocializmus egy országban”) 
felé kacsingatva, amely a rojavai államban 
hatalmon levő pártok kulcskomponense. 

 

 

 
* A termelőeszközök magántulajdonának 

megtámadása helyett használják a burzsoázia 
és demokráciájának minden klasszikus 
követelését: az anti-imperializmust, a 
feminizmust, az ökológiát, az 
egalitarianizmust, stb.; vagyis a domináns 
nyugati ideológiát, ugyanazt, ami az egész 
világon dívik.  

 

 
Oszman Ahmed, Anfal-hadműveletről 
 
* A feminizmus mindenütt – köszönhetően 

a nemzetközi propagandának – a rojavai 
feminizmus és különösen a YPJ6 
                                                            
6 Az YPJ (Nők Védelmi Egységei) egy tisztán nőkből 
álló kurd katonai szerveződés (bár arab tagjai is 
vannak), melyet 2012-ben a YPG (a hasonló jellegű, 
csak épp férfiakat tömörítő milícia) női brigádjaként 
hívtak életre. Mind a YPJ, mind a YPG a szíriai PYD 
(Demokratikus Egységpárt) fegyveres szárnya, amely 
Rojavában de facto a hatalmat gyakorolja. A YPJ 
hivatalosan 18 és 40 év közötti női önkénteseket 
tömörít, akiknek a száma 2016 novemberében elérte a 
20 ezer főt. A helyi közösségek támogatása mellett 
jelentős katonai támogatásban részesültek Iraki 
Kurdisztán és az Egyesült Államok részéről. Ideológiai 
téren a YPJ egyértelműen Öcalan és a PKK elveit 
képviseli. A szervezet emellett feminista nézeteket 
hirdet, de - mint arra a beszámoló is rámutat - ez 
inkább a nők egyenlő katonai részvételében mutatkozik 
meg, és nem a hagyományos patriarchális társadalmi 
keretek szétzúzásában, amely miatt törekvésük nem 
pusztán az USA-beli feminizmushoz teszi őket 
hasonlatossá, de akár Asszad vagy az Iszlám Állam Oszman Ahmed, Anfal-hadműveletről 
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támogatására toboroz, amely maga is az állam 
részeként működik. Rá akarunk világítani, 
hogy ennek a feminizmusnak semmi köze 
sincs a proletár nők és férfiak tőke elleni 
küzdelméhez. Épp ellenkezőleg, ez egy olyan 
osztályközi, militarista és imperialista 
feminizmus, amit a sztálinizmus mindig is 
magasba emelt, s amely a tömegek 
mozgósításával az államokat szolgálja, és 
amely azt keresi, hogyan lehetséges a nőket 
egy nemzeti sorba terelni. Ugyanolyan 
feminizmus ez, mint amilyen elterjedt az 
Egyesült Államok hadseregében, ahol a női 
utánpótlásról a feminista szervezetek 
gondoskodnak, s ennek köszönhetően vannak 
női tábornokaink, női kínvallatóink. 

 
Konkrétan a feminizmus a hadsereggel vagy 

jobban mondva az állami manipulációval való 
kollaborációját kell megemlítenünk, ami „a 
nemek háborújaként” ismert, s amely a jogok 
„egyenlőségét” hirdetve, nők millióit arra 
sarkallja, hogy csatlakozzanak a fegyveres 
erőkhöz. Például azt a történelmi veszteséget, 
amelyet az Egyesült Államok hadserege 
Vietnam után elszenvedett (a háború több 
mint egymillió újoncot követelt) a hadsereg 
Clinton idején azzal pótolta, hogy tömegesen 
bevonta a nőket, a feketéket és a latinókat. Ez 
a tömeges utánpótlás az egyenlő 
demokratikus jogok politikájának alkalmazása 
révén volt lehetséges, amely kiegészült az 
antirasszista, feminista és „hispán” 
szervezetek munkájával, amelyek 
toborzóügynökségekként funkcionáltak... Az 
osztályközi feminizmus partikuláris ügye 
jelképes volt (éppúgy, mint az állítólagos 
antirasszizmusé): néhány kivételtől eltekintve 
az USA-beli feminista szervezetek az állami 
és imperialista folyamatok részeseivé váltak. 
Ezek a szervezetek elég korruptak voltak még 
ahhoz is, hogy ne emeljenek szót azok miatt a 
nőkkel szembeni erőszakos cselekmények 
miatt, amelyeket (férfi)kollégáik követtek el 
ellenük a hadseregben. A birodalmi 

                                                                                            
által bevetett női katonai egységekhez is. - A rojavai 
(Szír Kurdisztán) társadalmi harcokról (Anarchista-
Kommunista Aktivisták előadása, 2015. március), 
https://en.wikipedia.org/wiki/Women's_Protection_Uni
ts 
 

feminizmus évtizedeken keresztül arra 
utasította őket, hogy fogják be a szájukat!  

 
* A pénz, a kereskedelem, a munka, stb. 

elleni harc helyett a magántulajdon bármiféle 
megkérdőjelezése tilos. 

 
* Ebben a „forradalomban”, akárcsak a 

Rojavában domináns pártokon belül, nincsen 
harc az állam ellen, ellenben egy alternatív 
(konföderatív) vagy párhuzamos állam 
védelme zajlik, amely működteti a 
kapitalizmust. Az, hogy az állam 
konföderációként mutatja be magát, nem 
változtat semmit sem a dolgon! 

 
* Habár játszanak a szavakkal, szörfözve a 

„proletariátus és/vagy a nép” régióban zajló 
„hősi harcán” (a lakosságnak nincs más 
választása, minthogy megvívja a háborút, és 
ez az ellenállása példaértékű!), ők 
újjászervezték a burzsoá államot, és úgy 
mutatják be azt, mintha nem is állam lenne. 
Magyarázhatják nekünk a gyakorlati 
különbséget! Ami az „anarchistákat” illeti, 
figyelmükbe ajánljuk azt, hogy más 
anarchisták, még a híresebbek is, mint 
Souchy, már megmutatták nekünk ugyanezt a 
történelmi hazugságot: ezek szerint az 
„anarchisták” szerint Izraelt valójában nem is 
lehetett államnak tekinteni, sőt az 
felülkerekedett az összes államon! És 
manapság láthatjuk azt, ez hogyan is néz ki! 

 
* A proletariátus helyzete - hasonlóan a 

közelmúltban Iránban és Irakban kialakult 
helyzethez – válságos, de míg azokban a 
történelmi küzdelmekben a proletár 
osztályöntudat dominált, Rojavában egy 
tisztán burzsoá alternatíva bontakozott ki. 

 
* A proletariátus helyzete szörnyűséges, s 

bár úgy tűnik, győzött, megannyi áldozatot 
kell fizetnie cserében. A megszorítások 
brutális rendszere szakadt a nyakába. A 
forradalom nevében többet dolgoztatják és 
„önkéntes” közreműködést kérnek tőle. Ez az 
a módszer, amit a sztálinista államok 
használtak. 

 
* Az egész rendszer kulcsa a 

magántulajdon. A „forradalomról” való 

https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_Protection_Units
https://en.wikipedia.org/wiki/Women%27s_Protection_Units
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beszéd csak a kizsákmányolás mértékének 
fokozását szolgája, miközben ugyanebben az 
időben a magántulajdon bárminemű 
megkérdőjelezését (és bármiféle tüntetést 
vagy sztrájkmozgalmat) minden alkalommal 
elnyomtak az úgynevezett „forradalom” 
nevében. 

 
* A hadsereget orosz és még annál is több 

amerikai és európai tiszt képezte ki, ami a 
konföderációs államot szükségszerűen a világ 
im ta érdekellentéteinek tűzvonalába perialis
állítja.  

 
* Kétségtelen, hogy az USA úgy tekint erre 

a „forradalomra”, mint egy számára kedvező 
viszályra a régióban, és a viszony a Pentagon 
és a „forradalom” között fokozatosan javul.7 
Ezen a ponton azzal találkozunk, hogy a 
birodalmi hatalmaknak van egy állandó 
szervezete, és sok hasonló diplomáciai 
szervezete. Ezek mind egy vagy több nyugati 
nagykövetség létesítésére irányulnak. 

 
* Rojavában a domináns párt a PYD - egy 

párt, amely valójában a PKK8 fiatalabb 

                                                            
7 Bár ez Trump hatalomra kerülésével elképzelhető, 
hogy változni fog. 
 
8 A PKK (Kurd Munkáspárt) egy 1978-ban alapított, 
eredetileg deklaráltan sztálinista párt volt, amely 
egyúttal a kurd nemzeti függetlenséget is zászlajára 
tűzte, s amely csak a Keleti Blokk felbomlása után – a 
számára kedvezőtlen irányban megváltozott 
körülmények közepette – kezdett el elvi síkon a 
Murray Bookchin által képviselt liberter 
municipializmus felé orientálódni (mindez azonban 
végső soron puszta szavakban merült ki, lényegét 
tekintve a PKK továbbra is sztálinista pártnak 
tekinthető). A PKK tevékenységét a kezdeti időszaktól 
fogva a fegyveres terrorizmus és a gerilla-hadviselés 
jellemezte, melyet hivatalosan a Török Állam ellen 
folytattak a kurdok egyenlő jogaiért és 
önrendelkezéséért. A párt karakteréről sokat elmond, 
hogy a kifejezetten politikai vagy katonai célpontok 
ellen irányuló támadások mellett rengeteg szándékoltan 
civil áldozatokat követelő akciót is végrehajtottak, 
melynek keretében újságkihordókat (csak mert 
kézbesítették a török országos napilapokat), tanárokat 
(csak mert török nyelvet oktattak az iskolákban), 
turistákat vagy épp mecsetszolgákat gyilkoltak meg 
brutális módon. De a párt fegyvereseinek 
kegyetlensége és bosszúálló természete testet öltött az 
ellenük toborzott faluőrök egész családjának 
kiirtásában, illetve megannyi iskola és kórház 
lerombolásában. Ezen akcióikat semmiféle forradalmi 

testvére – Török Kurdisztán sztálinista pártja. 
E párt és ideológiája lehetővé tette az állam 
újjászervezését minden téren, még ha ez 
anarchista frazeológiát használva történt is. 

 

 
Bookchin, mint kurd nemzeti hős 
 
Ami a PKK-t illeti, szeretnénk 

hangsúlyozni; az a tény, hogy a párt 
Törökországban bebörtönzött történelmi 
vezére, Öcalan,9 pártolta Bookchin 
                                                                                            

kedelemből 
sz

cokról 
narchista-Kommunista Aktivisták előadása, 2015. 

szándék nem igazolhatja (pláne hogy a PKK valójában 
még híján is volt/van ennek). A párt megítélését tovább 
rontja azon tények ismerete, miszerint a PKK 
bevételeinek jelentős részét drogkeres

erezte, valamint, hogy fegyveres alakulataiba 
gyakran erőszakkal és akaratuk ellenére kényszeríttek 
be embereket, köztük sok 18 éven alulit is. 

A rojavai (Szír Kurdisztán) társadalmi har
(A
március), Flesch István: A Török Köztársaság 
története. Corvina, Budapest, 2007. 125-127. o. 
 
9 Abdullah Öcalan 1948-ban született szegény 
családban. Földmérő szakiskolát végzett, majd jogot 
tanult az isztambuli és politológiát az ankarai 
egyetemen. Egy politikai kiáltvány szerkesztése miatt, 
„kurdpárti tevékenység” vádjával 1972-ben héthónapos 
fegyházbüntetésre ítélték. Ekkor vált hivatásos 
forradalmárrá, aki egész további életét a kurd 
függetlenségi mozgalomnak szentelte. Ő vált az 1978-
ban megalapított PKK vezérévé és emblematikus 
figurájává, s az évek során egyfajta személyi kultusz 
alakult ki körülötte az őt támogató kurdok körében. 
Nézeteit a kezdetektől fogva a nacionalizmus és a 
sztálinizmus/maoizmus valamiféle egyvelege 
jellemezte, ugyanakkor – főleg későbbi bebörtönzését 
követően és büntetőpere alkalmával – kiváltképp 
hajlamosnak bizonyult elvi kompromisszumok 
megkötésére lényegében bármelyik oldallal. Ily módon 
nem meglepő, hogy a PKK politikájában – a Keleti 
Blokk összeomlását követően – beálló, s látszólag 
anarchista orientációjú irányváltás is sokkal inkább 
taktikai jellegű volt részéről, mintsem őszinte 
pálfordulás. Öcalan ideológiai zavarosságát csak 
tetézte, hogy mozgalma célkitűzéseit is opportunista 
módon váltogatta az önálló kurd nemzetállam 
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„anarchista” eszméit, nem változtat semmit 
sem ennek a pártnak a reakciós karakterén, 
mindösszesen azt jelzi, hogy a sztálinizmus 
válsága olyan hatalmas volt, hogy minden 
téren egy szabadabb jellegű megjelenést 
kényszerített ki… De ez ugyanaz a dolog, 
„amikor a majom selyembe öltözik…”! 
„Annak ellenére, hogy anarchistának tűnik”, a 
sztálinista PKK megmaradt sztálinistának: bár 
az államformát nem a sztálinista centralizmus 
jellemzi (az többé-kevésbé anarchista, többé-
kevésbé föderatív vagy konföderatív), az 
„önkéntes” kényszermunka rendszere, a 
koncentrációs táborok, a kényszermunka 
kiépítése, stb. megegyeznek.10 Ez az, amit a 
PKK-t jobban ismerő, Törökországból 
származó internacionalista militánsok 
kritizálnak. 

 
* A dolog imperialisták közötti oldalát 

nézve, a PKK azzal, hogy összegubancolta az 
imperialisták közötti gombolyagot, 
súlyosbította a rojavai lakosság helyzetét. 
Egyrészt, mivel a PKK rojavai befolyását 
rossz szemmel nézi a Török Állam, amely ezt 
a pártot a legrosszabb terrorista csoportként 
tartja számon11 (hovatovább ez a tény 
                                                                                            

Öcalan árulónak 
bé

cokról 
narchista-Kommunista Aktivisták előadása, 2015. 

ésére 
olgáló gyűjtőtáborokat kell érteni, de az sem zárható 

létrehozásának tervétől kezdve a kurd autonómia 
kivívásának gondolatáig. Talán nem lényegtelen annak 
kiemelése sem, hogy Öcalannal nem „csupán” eszmei-
politikai téren nincs minden rendben, hanem személye 
általában véve is visszataszító és vállalhatatlan egy 
valódi anarchista-kommunista mozgalmár számára. Itt 
főképp tekintélyelvűségét és az ezzel párosuló 
brutalitását kell megemlítenünk (például a PKK 
alapítókongresszusának 22 tagja közül 12-t – mivel 
azok nem értettek egyet vele – 

lyegzett, s közülük 7-et később el is tetetett láb alól, 
de általában véve mindig is az emberi életekkel való 
felelőtlen játszadozás jellemezte őt). 

A rojavai (Szír Kurdisztán) társadalmi har
(A
március), Flesch István: A Török Köztársaság 
története. Corvina, Budapest, 2007. 125-128. o. 
 
10 A kurd internacionalisták ezen állítását megerősítő 
semmilyen egyéb forrásról nincs tudomásunk, így nem 
tudhatjuk, hogy ezek a vádak mennyiben felelnek meg 
a valóságnak. Elképzelhető, hogy koncentrációs 
táborok alatt valójában a hadifoglyok elhelyez
sz
ki, hogy szándékos ferdítésről van szó, amelynek célja, 
hogy a PKK-t még rosszabb színben tüntesse fel. 
 
11 „Különösen az 1990-es években, Clinton idején a 
török kormány állami terrort folytatott, főként a 

kikerülhetetlenül elvezet az amerikai-török 
viszony12 megromlásához). Másrészt, mert a 
burzsoá és a sztálini ideológia az egész 
lakosság számára az alacsonyabb bérért 
végzett munka gyakorlatában konkretizálódik, 
amely a sztálinizmust mindig is jellemezte. 

 
                                                                                            
kurdok, vagyis a lakosság majdnem egy negyede ellen. 
Akkoriban valódi háborút folytattak ellenük. Mostanra 
azonban [a 2000-es évek első feléről van szó – a szerk.] 
még rosszabb lett a helyzet. Amikor nemrég ott jártam, 
a kurd emberjogi biztosság köztiszteletnek örvendő 
vezetője, Osman Baydemir (akit mellesleg igen nagyra 
tart az amerikai követség is) azt mondta, hogy a 
becslések már hárommillió menekültről és ötvenezer 
halottról szólnak. (…) Ha néhány gyereken olyan ruha 
van, amelyek, ha ezek a gyerekek egymás mellé állnak, 
a kurd nemzeti színeket adják ki, akkor fennáll a 
veszélye, hogy a dolgot bűncselekménynek minősítik. 
Amíg ott voltam, egy újságírót azért tartóztattak le, 
majd csuktak börtönbe, mert kurd dalt hallgatott a 
rádióján. A rádióállomást bezárták. (…) Egy kiadót 
bíróság elé állítottak, mert kiadta értekezéseim egy 
gyűjteményét, s abban volt körülbelül három mondat 
egy tipikus emberjogi jelentésből, a kurdok elleni török 
elnyomásról. Az ügyet elég nagy nemzetközi figyelem 
kísérte, úgyhogy a kiadót felmentették. De most 
hasonló ügyben folyik ellene eljárás. És ez így megy 
továbbra is.” 

Noam Chomsky: Hatalom és terror. Előadások és 
interjúk 9/11 után. Független Média Kiadó, 2005. 67-
69. o. 
 
12 „Törökország természetesen mindig is az egyik 
legfőbb kedvezményezettje volt az amerikai katonai 
segélyezésnek. Stratégiailag fontos helyen fekszik, 
egyebek közt a Szovjetunió és a Közel-Kelet 
szomszédságában, így aztán a hidegháború 
időszakában mindvégig állandó és magas szintű 
amerikai katonai segélyezésben részesült. 1984-ben ez 
megváltozott. A katonai segélyezés szintje megugrott. 
Az Egyesült Államok csupán Clinton éveiben négyszer 
annyi katonai segélyt nyújtott Törökországnak, mint 
1984-ig az egész hidegháborús időszakban. És az 
1997-es csúcs-esztendőben a segélyek mértéke 
magasabb volt, mint 1984-ig az egész hidegháborús 
időszakban. Hatalmas összegekről van szó. A török 
fegyveres erők fegyverzetének nyolcvan százalékát az 
USA adta, és nem pisztolyokat, hanem vadászgépeket 
és tankokat, katonai tanácsadókat és hasonlókat. (…) S 
mi az amerikai reakció a török állami terrorra? Igen 
nagyra értékelik. Így például az amerikai 
külügyminisztérium 2000-ben – miután sikeresen véget 
ért a terrorkampány, ha úgy tetszik – kiadta a terrorról 
szóló évi jelentését, s abban külön kiemelte 
Törökországot, mint „pozitív példát” a terrorellenes 
harcban.”  

Noam Chomsky: Hatalom és terror. Előadások és 
interjúk 9/11 után. Független Média Kiadó, 2005. 67. 
70. o. 



  16

* A rojavai állam és a fegyveres erők 
éppannyira hierarchikus módon lettek 
megszervezve, mint a sztálini 
Oroszországban, de egy anarchista m

* A burzsoá „forradalmakat” utánozva, 
proklamálják a vallásszabadságot, de 
valójában minden vallás és etnikai-vallási 
szeparáció cinkosa a társadalmi kontroll  aszkkal 

takarva, ami pontos másolata a törökországi  
PKK által kifejlesztett ideológiának.  

 
 

 
Oszman Ahmed, Anfal-hadműveletről 
 
apparátusainak, és széthúzó, zsarnoki, nagyon jól passzol a kapitalizmushoz és a 

világimperializmushoz: ez az egyetlen 
„forradalom” a történelemben, amely magát 
győztesnek, anarchistának, alternatívnak, 
feministának, ökológiainak, stb. mutatja be 
anélkül, hogy keresztül ment volna az 
osztályharcon és az elnyomók, a pénz

moralizáló és elnyomó szerepet tölt be.13  
 
* A valóságban a sztálinista és feminista 

katonai és politikai struktúrákat egyidejűleg a 
kurd nacionalizmus támogatja, melynek 
keretében himnuszokat és zászlókat 
használnak a városokban, a kerületekben, az 
iskolákban, stb. Emiatt a kurdok a lakosság 
többsége számára úgy tűnnek fel, mint egy 
domináns és elnyomó etnikai kisebbség, 
amely jelenség a proletariátus 
érdekegységéne

 és 
általában a kapitalista társadalmi viszonyok 
elleni konzekvens erőszakos pusztításon. 

 
* Éppen ezért reménysugarat jelent a világ 

m a és minden inden burzsoá társadalm
k szörnyű pusztulását imperialista állama számára. 

eredményezi.   
urdisztán internacionalistái  K 

* Visszatérve ahhoz, ami a legáltalánosabb 
az állítólagos rojavai forradalomban, 
számunkra fontosnak tűnik elmondani, hogy 
ez egy divatos alternatívát jelent, amely 

 
Franciaország, Párizs, 2016. május. 
 
(A fordítás forrása: https://materialesxla 
emancipacion.espivblogs.net/2017/01/22/informe-
de-una-reunion-organizada-por-companeros-                                                            
internacionalistas-originarios-del-kurdistan/13 Ettől függetlenül Rojavában a vallásszabadság de 

facto is létezik 

). 



 
MEXIKÓ 

 
A napokban történt fosztogatások és zavargások krónikája, avagy mi a 

következő lépés? (Crónica de estos días de saqueo y revuelta ¿O qué sigue?) 
 
 

 
 
 

RÉSZEG HAJÓ BEVEZETŐJE A SZÖVEGHEZ 
 
„Emlékeztetni szeretnék a számokra: 
A Föld lakossága 1 százalékának 
tulajdonában van a rendelkezésre álló 
források 46 százaléka: 1 százaléké a 46 
százalék, azaz csaknem a fele. 
A Föld lakossága 10 százalékának 
tulajdonában van a rendelkezésre álló 
források 86 százaléka. 
A Föld lakossága 50 százalékának nincs 
semmilyen tulajdona. 
Tehát, ha ennek a helyzetnek az objektív 
leírását szeretnénk adni, ez azt jelenti, hogy –
népességarányosan- olyan globális 
oligarchiával van dolgunk, amely bolygónk 
lakosságának 10 százalékát teszi ki. Ez az 
oligarchia, ismétlem, a rendelkezésre álló 
források 86 százalékát tulajdonolja. Ez a 10 
százalék nagyjából megfeleltethető az ancien 
régime nemességének, a számok többé-
kevésbé azonosak. Mai világunk tehát 
restaurálta azt az oligarchikus rendszert, amit 
a régmúltból ismerünk, és ami immár új 
formákban, új jellemzőekkel most visszatért.” 
(Alain Badiou: „Régibb a mi bajunk”- 
Eszmélet 110. 2016. nyár) 
 
Ezek a számok a maguk tényszerűségével, 
mint mozzanatok mutatnak rá folyamatuk 
lényegére. Arra, hogy a tőkés termelési mód 
jelene, a transznacionális monopoltőke 
korszaka egyben a termelőerők további 

túlfejlődése a (tőkés) tulajdoni elválasztás 
viszonyain. Ezen belül is rámutatnak a 
termelőerő fejlődés társadalmi mozzanatára. 
Arra, hogy a tőke tudásfelhalmozásának, 
technikai fejlesztésének, termelékenység 
emelésének kényszere (konkurencia, illetve 
osztályharc: a másik tőke legyőzése illetve 
bércsökkentés, relatív értéktöbblet növelése 
stb.) a tőkék centralizációjához és 
koncentrációjához, azaz monopolisztikus 
nagyvállalatok illetve tőkéscsoportok 
kialakulásához vezettek, amelyek egyre 
társadalmibbak a legerősebb és 
leghatalmasabb államoknál is. És legfőképpen 
nemzetközibbek azoknál. A tőkék és államok 
nemzetközi munkamegosztásai, hierarchiái, 
tömbjei jöttek és jönnek létre, hol a 
monopolisztikus tőkék nemcsak piacaikat 
manipulálhatják (ahelyett, hogy a piacaik, bár 
katasztrófavezérlésként, de szabályoznák 
őket, persze egészen addig, míg ama 
katasztrófavezérlés révén, a tőkék piaci 
konkurenciaharcában létre nem jönnek ama 
monopolisztikus nagyságok), hanem 
„államaikat” is. Vagyis már a piacnál jóval 
társadalmibb szabályzó is túl kevéssé 
társadalmi, s ebből kifolyólag szabályzó eme 
tőkék működtetéséhez. Így az 1929-es válság 
négyzetre emelten termelődik újra annak 
lehetősége és reménye nélkül, hogy állami 
szabályozással, jóléti újraelosztásokkal és más 
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effélékkel úrrá lehet lenni a tőke túlpörgésén 
és összeomlásán, a tőkés újratermelés 
bénulásán. A monopolisztikus tőkék immár 
alárendelik maguknak az államot a 
nagyságuknál fogva, vagy, ha úgy alakul, 
megszöknek előle. A szabadversenyes 
tendenciájú kapitalizmusból monopolisztikus 
lett, a monopolisztikus 
állammonopolisztikussá, majd 
transznacionális monopolkapitalizmussá 
tudott társadalmiasulni. De nincs tovább. 
Ennél társadalmibb és nemzetközibb a 
tulajdoni elválasztás világa nem lehet. Így a 
tőke a termelékenység, automatizáció stb. 
növekedésével, az ’eleven munkaerő 
kikapcsolásával növelni az eleven munkaerő 
kikapcsolásával elmaradó profitot’ kényszerű 
projektével  végeredményben  olyan 
katasztrófahelyzetet generál, amit csak a tőke 
javára történő további újraelosztással tud: kell 
kezelnie. Vagyis az  alávetettek, 
kizsákmányoltak, kisemmizettek 
kiuzsorázásával, a tőketúltermelés 
privatizáció (állami tőkealkatrészek, pl. ipar 
elnyelése, illetve közvetlenül tőkeként 
működtetése, pl. magánbörtönök) révén való 
enyhítésével,  valamint a maradék fizetőképes 
kereslet intenzívebb kihasználásával, a 
tőkésített pazarlással (háborúk; tulajdonképp 
soha vissza nem fizethető hitelekből 
fogyasztás; tervezett tönkremenés tudománya; 
a ’dobd el, vegyél újat, jobbat, szebbet’ divat 
és mentalitás stb.). Egyáltalán a társadalom 
egy részének a többi pillanatnyi túléléséért 
való felprédálásával, az ehhez szükséges 
politikai átalakításokkal, a tőke nyílt 
diktatúráinak egyre harsányabb igenlésével, 
ennek ideológiáinak, mentalitásainak 
terjesztésével „orvosolja” a tőke a saját 
növekvő működésképtelenségét. Ha pedig 
adott tőkés csoportnak és államának, mint 
sajátos szövetségnek, összenövésnek 
módjában áll, akkor a kapitalizmus 
válságának rá eső költségeit a tőkék és 
államok nemzetközi hierarchiáin keresztül 
más államokra, tőkékre, majd rajtuk keresztül 
az ottani proletariátusra is át tudja hárítani. 
 És át is hárítja. Nem hazaszeretetből: „saját” 
társadalma felprédálását minden további 
nélkül így is végrehajtja. A többiek, a 
„külföld” felprédálása nem a nemzet 
megmentése, hanem „csak” az a többlet, ami 

őt a maradékok harcában a legfőbbé, 
megkerülhetetlenné, győztessé teszi. Vagyis 
Patkánykirállyá a Titanicon.1 
 
A kapitalizmus világrendszere, a maga 
centrum-periféria, alá-fölérendeltségi 
viszonyrendszere behálózza az egész 
Glóbuszt. Mexikó ebben a tőkés hierarchia 
rendszerben ún. félperiférikus helyzetben van. 
Történelme, gazdasági ereje, nagysága, 
népességszáma, regionális helyzete a 
perifériáról a centrumba fejlődés reményével 
kecsegtetett. Ám függő helyzete, 
kiszolgáltatottsága fejlődésének korlátolt, újra 
és újra periférikussá levő jelleget adott. 
Például a 2. világháború idején Mexikó 
nyersanyagai és késztermékekei iránt 
megnövekedett a kereslet, illetve a behozatal 
lehetőségei lecsökkentek. Így Mexikó 
egyrészt kényszerből, másrészt meglévő és 
elvárt tőkés előnyből az ún. importhelyettesítő 
iparosítás klubjának tagja lett. Így a tőkés 
ipar, akár tisztán állami, akár államilag 
patronált magántulajdonú volt, komoly 
fejlődésen ment át az 1980-as évekig. Többé- 
kevésbé igaz volt ez a mezőgazdaságra is. 
Csakhogy ez nem jelentette azt, hogy a 
bérmunkás ugyanannyira részesedik eme 
tőkés fejlődés áldásaiból, mint egy 
üzemtulajdonos, vagy egy kormánytisztviselő. 
Szintúgy nem fejlesztődött általános 
megelégedettséggé az agrárproletárok és a 
falvak parasztjainak körében az, hogy a 
mezőgazdasági fejlesztések főként a 
„modernizálható” nagybirtokok és azok 
tulajdonosai kapták. Ám az elégedetlenség 
megnyilvánulásaival az állami-magán (vagy 
épp magán-állami) ’Intézményesült 
Forradalmi Párt’ és holdudvara nem volt 
feltétlen toleráns: például az 1958-as 
vasutassztrájkot több ezer sztrájkoló 
bebörtönzésével és a vasút katonai 
irányításával honorálta. 1968-ban, 

 
1 Ehhez kapcsolódóan lásd pl. A TŐKE HÁBORÚI A 
TŐKÉÉRT-FORRADALMI DEFETIZMUS A 
KOMMUNIZMUSÉRT 
(http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/reszeg-hajo---
ujsag-a-meghaladva-tagadasert-a-
kommunizmusert/reszeg-hajo-4.-szam--ujsag-a-
meghaladva-tagadasert/a-toke-haborui-a-tokeert-
forradalmi-defetizmus-a-kommunizmusert.html) 
 



Mexikóvárosban, a tlatelolcói Három Kultúra 
terén pedig több száz diákot lőttek agyon egy 
kb. 5000 fős tüntetés felszámolása közben. 
Persze, hoztak bizonyos népjóléti 
intézkedéseket is a társadalombiztosítás, vagy 
az oktatás terén. De ez vagy azzal szolgálta az 
uralkodó osztály üdvét, hogy jóléti 
reményekkel féken tartották az alávetetteket, 
kizsákmányoltakat, kisemmizetteket; vagy 
azzal, hogy a különböző népjóléti, kulturális 
fejlesztések pénze eltűnt a korrupció 
labirintusaiban.  
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A mexikói tőke és állam azonban hiába védte 
magát a belső és külső megrázkódtatásoktól, a 
hagyományos ipari struktúrákat kikezdte a 
kapitalizmus termelőerőinek fejlesztése. 
Egyrészt úgy, hogy az automatizálás, a 
számítástechnika fejlődése stb. olcsóbbá tette 
a meglévő ipar termelését, már azon 
országokban, ahol ennek fejlesztésére volt 
keret. Illetve új iparágak- pl. 
mikroelektronika- kezdtek teret hódítani 
(vagyis másokat kiszorítani) a világpiacon. 
Másrészt pedig úgy, hogy a napi 1 tál rizsért 
dolgozó munkaerővel ellátott ázsiai ipar 
világpiaci szereplővé kezdett válni. Mindezek 
gyilkos konkurenciát jelentettek Mexikó tőkéi 
és állama számára. Tetézte a bajt az USA 70-
es évek eleji megroggyanása, és 
válságáthárítása: védővámok kivetése a 
behozatalra, a dollár és ezzel a mindig is 
hozzáigazodott-igazított peso instabillá tétele 
a dollár aranyfedezetének megszüntetésével (s 
az erősebb játszhat cinkelt lapokkal és 

nyerhet, mert kénytelenek játszani vele, a 
gyengébb viszont különadót kénytelen fizetni 
még a cinkeltség gyanújáért is; esetünkben 
valutaleértékelést és elszabadult inflációt). 
Az, hogy Mexikó akkor még nem jutott a 
periférikus narkóállam és a társadalmi 
robbanás állapotába, egyrészt annak volt 
köszönhető, hogy az állami olajipar bevételeit 
a lyukak betömésére fordíthatták. Pláne 
azután, hogy új olajmezőket fedeztek fel, s 
1981-re az ország a világ 4. legnagyobb 
olajexportőre lett. Másrészt pedig annak, hogy 
a tőketúltermelés kicsapódásaként 
gyakorlatilag negatív kamatú hitelek jelentek 
meg a piacon- mind a felgyűlt petrodollárok, 
mind a komputerizáció, illetve a társadalmibb, 
nemzetközibbé váló termelés által 
feleslegessé vált, reálszférába vissza nem 
forgatható tőke révén. Persze, ezen 
pénzeszközököket Mexikó állama és tőkéi 
nem pusztán ún. ingyenebédre, vagy épp 
korrupcióra fordították, hanem további tőkés 
modernizációt hajtottak végre. Olyat, amilyet 
az alárendelt tőkék és államaik tudnak 
helyzetükből következőleg: a fejlettebbeknél 
már nem elégséges haszonnal működő 
technológiákat, termelőeszközöket 
importálhattak- vagyis a fejlettebb tőkék 
továbbfejlesztését finanszírozhatták olyan 
termelőeszköz- állománnyal, amivel soha nem 
lehetnek konkurenciái azoknak. És amint az 
olajárak esni kezdtek, illetve a negatív kamat 
számai elé, csiribí-csiribá odavarázslódott egy 
függőleges vonal, pont a vízszintest középütt 
metszve, Mexikó elveszítette minden 
reményét arra, hogy a tőke centrumországává 
legyen. „Az 1970-es években az Egyesült 
Államokba áramlott olcsó ’petrodollárok’ 
jelentette hitelek kamatlábai hirtelen 
megemelkedtek a világgazdasági 
változásoknak és az amerikai 
gazdaságpolitikai fordulatnak köszönhetően, 
így a fejlődő országok belerokkantak a 
törlesztésbe (ez volt az ún. Volcker-sokk- 
szerk. megj.). Latin-Amerikában elsőként 
Mexikó jelentette be fizetésképtelenségét. 
Mexikóban ekkor elérkezett a ’technokraták 
ideje’, akik a Washington és az IMF által 
hirdetett gazdaságpolitikai elveket vallva 
elindították a neoliberális reformokat, 
amelyek keretein belül megvalósult például a 
kereskedelmi liberalizáció, az állami 



vállalatok privatizációja, és a munkaügyi 
szabályok reformja is. 1994-ben azonban 
beütött az újabb pénzügyi válság (’tequila-
hatás’). A mexikói peso válsága 
tulajdonképpen a nemzetközi tőke és a 
nemzeti stabilizáció ellentéteire is rávilágított: 
a kormány nem tudta fenntartani az 
egyensúlyt a fizetésimérleg- és árfolyam-
stabilitás, valamint az infláció- és 
munkanélküliség-kezelés között. Mexikó, 
mint az IMF-mintagyereke hamar elnyerte a 
nemzetközi befektetők bizalmát: a GDP 
fenntarthatóan növekedett, az árstabilitás 
garantált volt, Mexikó a NAFTA tagjaként 
komoly megtérülést ígért a befektetéseknek, 
így a hitelminősítők kedvező 
kockázatértékelése miatt jelentős magántőke 
áramlott az országba.  
 
Ennek következményeként azonban a mexikói 
valuta az amerikai dollárhoz képest jelentősen 
(körülbelül 30 százalékkal) túlértékelt volt, 
amelyet többen a válság első előjelének 
tekintettek. Kezdetben ezt a gazdasági 
teljesítmény jelentős javulásával magyarázták, 
azonban a fizetési mérleg-hiány növekedése 
igazi problémákat jelzett. Az importtöbblet 
által okozott külkereskedelmi deficitet eleinte 
(bár elhanyagolható mértékben) a külföldi 
közvetlen befektetésekkel, majd a nemzetközi 
tartalékokból finanszírozták. Az infláció és a 
tőkekivonás elkerülésének céljából a kormány 
nem akarta leértékelni a pesót, valamint egy 
esetleges recessziótól tartva a kamatlábakat 
sem akarta megemelni, amely viszont a tőkét 
az országban tarthatta volna. A külföldi 
befektetők megnyugtatása érdekében a 
kormány ún. ’tesobonókat’, dollárban 
denominált, rövid lejáratú kincstári 
kötvényeket adott ki a korábban pesóra szóló 
kötvények cseréjére. Rövid időn belül, a 
nemzetközi tartalékok jelentős csökkenése 
után viszont nyilvánvalóvá vált, hogy a 
leértékelés és a dollárhoz kötött 
árfolyamrezsim feladása elkerülhetetlen. A 
befektetői piacon eluralkodott a 
bizonytalanság.  
 
A peso lebegtetésének bejelentése után 
azonban rendkívüli mértékben csökkent 
annak árfolyama. Mindeközben 1994 végén 
az Egyesült Államok ismét megemelte a 

korábban folyósított hitelek kamatlábát, ami 
újabb terheket rótt Mexikóra. Az USA, 
Kanada és az IMF hathatós segítségével 
(amely természetesen a Mexikóban jelentős 
érdekeltségekkel rendelkező amerikai 
befektetők közbenjárásának volt köszönhető) 
azonban el lehetett kerülni, hogy a régión túl a 
világgazdaság más részeire is átterjedjen a 
válság. 
 

 
 
A GDP-növekedés hamar visszatért: az 1995-
ös több mint 6 százalékos visszaesés után 
évente átlagosan 5 százalékkal nőtt Mexikó 
GDP-je egészen a 2001-es világgazdasági 
recesszióig, majd 2004-től egészen 2009-ig 
ismét kedvezően alakult ez a mutató. Mivel 
Mexikó gazdasága szoros összeköttetésben áll 
az Egyesült Államokéval, utóbbi 2008-as 
visszaesése jelentősen visszavetette déli 
szomszédját. 2009-ben így Mexikó ismét a 
Nemzetközi Valutaalaphoz (IMF) fordult 
segítségért, s élve az új típusú 
hitellehetőségekkel azóta három 
FCL(rugalmas hitelkeret)-megállapodást 
kötött az IMF-fel, bár a legfrissebb adatok 
szerint eddig még egyszer sem hívta le a 
megítélt összegeket. A Valutaalap egyébként 
3-4 százalék közötti éves növekedést jósol 
Mexikónak az elkövetkezendő években”.2  
 
„Mexikó ma a világ 11. legnépesebb országa 
a maga 120 millió lakosával, ebből 
hivatalosan 52 millió szegénységben él. 
Mexikó az OECD-tagállamok között a 
második a vagyoni egyenlőtlenségek 
nagyságának tekintetében. Az ország 
szövetségi állam, amely 31 tagállamból plusz 

                                                            
2 http://kitekinto.hu/latin-
amerika/2012/05/23/mexiko_csodas_lehetsegek_veres
_kilatasok 
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a szövetségi területből (Mexikóváros) áll, az 
egyes régiók között óriási gazdasági és 
kulturális eltérések vannak, emellett az etnikai 
összetételük is eltér (a lakosság többsége 
mesztic, de a déli államokban sok indián 
őslakos él). A hivatalos statisztikák szerint az 
északi tagállamokban és Mexikóvárosban a 
legmagasabb az életszínvonal, a déli 
Guerrero, Oaxaca és Chiapas államokban 
pedig a legalacsonyabb. Enrique Peña Nieto 
elnök 2012 óta van hatalmon. Peña Nieto a 
nemzeti populista Intézményes Forradalmi 
Párt (PRI) jelöltje volt, amely jogelődjeivel 
együtt sok évtizeden át kontrollálta a teljes 
mexikói államapparátust egészen a 1990-es 
évek végéig. Innentől kezdve politikai 
riválisaival, a jobboldali Nemzeti Akció 
Párttal (PAN) és a szociáldemokrata 
Demokratikus Forradalom Pártjával (PRD) 
vetélkedve osztozik a hatalmon. Sokan 
remélték, hogy Peña Nieto elnökké választása 
után Mexikóban nyugodtabbá válik a helyzet, 
csökken az erőszakos cselekmények, a 
drogbárók és a rendőrség közötti 
összecsapások száma, és visszaszorul a 
korrupció. Mindebből semmi sem valósult 
meg.”3  
Az idézet így fejezi be: „Mindebből semmi 
sem valósult meg.” Cikkünk elején említettük 
azt, hogy a népességi adatok is rámutatnak a 
tőkés termelési mód strukturális 
ellentmondásaira, azaz a túlfejlődés 
végzetesnek tűnő jelenségére. 120 millió 
lakos, ebből 52 millió szegény. Tegyük 
hozzá: a tőkés, polgári kitörés  reménye 
nélkül. 52 millió, helyzetébe mind jobban 
belesüppedő, és végül is tőkés szempontból 
senkinek se kellő pauper. Pauper, akinek 
sorsában nemsokára (feltehetően) osztozni fog 
kb. 50-60 milliónyi éhbérért dolgozó 
bérmunkás is. A tőke alkonyán a burzsoázia 
ezt a ’kis’, ’békés’4 világot teszi még kisebbé 
és békésebbé. Olyan tömegsírszerűvé. 
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3 http://gondolkodo.mypressonline.com/elemek/vita/ 
2016dec2.html.       
 
4 Azért ne feledjük: Mexikóban 11 percenként ölnek 
meg valakit. A kurd proli mondása, miszerint a 
békében szívják, a háborúban veszik a vérünket már 
nem igaz; a békében is ontják… 

 
 
A düh elszabadult. A fent idézett anarcho-
kommunisták előadásában említett oktatási 
mozgalom (mexikói szinten) rendezettnek 
tűnő, a tőke szürke hétköznapjaiba simuló és 
simítható gyakorlata már a múlté.(?) „A 
mexikói tüntetések a forradalom szélére 
sodorták az országot”- adja hírül a poszt-
sztálinista (chavezista, castroista, ilyen-olyan 
ellenforradalmista) Latin-Amerika Társaság. 
Majd hozzáteszik: „Általánosságban a 
tüntetések békések maradtak, leszámítva 
néhány elszigetelt erőszakos cselekményt, 
amelyekért az aktivisták a kormányzat 
beszivárgó provokátorait okolják.”5 Az ilyen 
kijelentések miatt válik érthetővé az 
’Antagonismo por el comunismo y la 
anarquia’ csoport6 álláspontja. Felszabadítani 
a dühöt, és felszabadulni e társadalom 
játékszabályai alól- nos a fosztogatás ennek 
dologi formája, inspirátora, megélése7 
                                                            
5 http://www.latin-amerika.hu/elemzesek/3886-2017- 
01-14-18-58-30 
 
6 https://antagonismorp.wordpress.com/ 
 
7 Egyes militánsokra (némiképp ránk is) hatással van a 
bahtyini karnevál elmélet. Az örömelv hangoztatása, az 
ember belső lényegének természetes kifejeződése 
természetesként a mindezt tagadó uralom, hierarchia 
stb. viszonyai ellen. Rámutatva pl. a késő középkori, 
reneszánsz népi mulatságok, karneválok 
felszabadultságára, felszabadító voltára. Amik így 
magukban hordozták a megújulás és a lázadás 
motívumait. S látnunk kell azt, hogy azok egyrészt a 
kor uralkodó termelési és osztályviszonyaiból 
következően nem váltak álságossá, mivel az 
elidegenedettség még nem lehetett totális. Másrészt a 
totalitás és a totális harc lehetőségeiből és valóságából 
következőleg végeredményben a levezető jellegre, így 
a korabeli viszonyok védelmére korlátozódtak. De az 
átmenet, a két tulajdonalapú termelési mód egymásba 
alakulása minden véres eretnek-, jobbágy-, vagy épp 
bennszülött irtogatás ellenére ennyi közösségi 
könnyedséget (is) hordozott. Azonban korunk proletár 



 
 
Nem tartozunk azon csoportok közé, akik 
minden fosztogatásban, utcai 
megmozdulásban proletár aktivizmust 
akarnak látni és láttatni. Ritka az olyan 
eszköz, amely önmagában 
osztálymeghatározó lenne, nem védhető meg 
az az álláspont, miszerint egy adott 
cselekedetet eleve determinál adott tett 
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megmozdulásai, a kapitalizmus és kommunizmus 
közötti totális szakadás sokkal drasztikusabb jövőt 
sejtet. Az egyébként is sajátos ellentmondást magában 
viselő örömelv, karneváli groteszk a kapitalizmus 
keretei között még sajátosabbá lett: kivéreztetett (erről 
egyébként kitűnő elemzést ad Bahtyin híres-hírhedt 
könyvében). Számunkra úgy tűnik, hogy egyrészt ma, 
maga az ellenforradalom az, amely a karnevált nem 
pusztán hagyja, hanem meg is rendezi. Mindennaposak 
a felülről szervezett utcabálok, vásárok, fesztiválok, 
egyre több ünnep kerül az utcára. Ez a profitszerzés 
reményén túl, az önmagában lévő, elidegenítő-
elidegenített boldogság, felszabadultság (elfogadás) 
érzet növelésében is szerepet játszik. Egy-egy 
tüntetésen, osztályharcos eseményen gyakorta 
feltűnnek az ilyen-olyan maskarát viselő „jópofák”; 
színes kavalkád ez, ahol szólnak a dalok és zúgnak a 
dobok, ropják a táncot, üvöltöznek. Felveszik Guy 
Fawkes maszkját egységet, és erőt szimbolizálva. „Mi 
egyek vagyunk!”, „Mi vagyunk a 99%!” Ám míg a régi 
időkben a népi groteszk kiteljesedéseként, a kavalkád 
részeként repült fel a lángoló vörös kakas, addig ma ez 
nem más, mint szimbólum vagy épp PR. A demokrácia 
mezején maradunk így, ahol a színek, fények, zajok 
a(z) (osztály)toleranciát, az árut, politikai szabadságot, 
a (társadalmi) békét hirdetik. Ezek adott esetben akár a 
politikai pártok, szakszervezetek, NGO-k által kreált 
bulik hamis közösséget adnak, a tagadás, a kritika, a 
harc látszatát, jobb esetben utópikus víziókba fojtását. 
Azért, hogy a mindennapi létért küzdő, fosztogatva 
harcoló proletár ezen meghamisított „csak” 
örömelvben merüljön el és ki is aztán. Ahelyett, hogy 
totalitásra törne. Ne feledjük, lehet, hogy egyes 
idealisták számára az a forradalom, ha (pillanatnyi) 
győztesként táncolhat a barikádok mellett vagy épp a 
tetejükön. Számunkra az is fontosnak, sőt fontosabbnak 
tűnik, ha nem ragadunk le se a barikádoknál, se a 
táncnál, hanem kiteljesítjük a kommunista folyamatot, 
például gyár és földfoglalásokkal, a kommunista 
termelés és proletárdiktatúra megszervezésével. 

elkövetőinek szociális helyzete, 
osztályhovatartozása. Vegyük például a 2006-
os magyarországi zavargásokat.  Az abban 
részt vevők jelentős része hiába tartozott a 
bérmunkásosztályhoz, illetve nem tőkés (sőt, 
inkább a tőke által nem bérmunkásként 
kizsákmányolt) réteghez. Történelmük, 
„tudatuk”, politikai hovatartozásuk, azok 
perspektívái meghatározóbb volt, mint az, 
hogy rendőröket, közintézményeket támadtak 
meg. Mert azok a tüntetések minden szociális 
tartalmuk (mert volt nekik) ellenére is 
alapvetően jobboldali, fasiszta tendenciát, 
eszmeiséget hordoztak, és alapvetően a 
burzsoáziaközi harc eszközei, vagy épp 
szereplői, egyes esetekben főszereplői 
voltak.8 A jelen esetet figyelembe véve se 
lehetünk abban biztosak, hogy nem jelentek 
meg ilyen-olyan módon valamiféle regionális 
érdekeket védő erők, nacionalisták, 
antiimperializmusba bújtatott Amerika-
ellenes imperialisták... Vagy abban, hogy 
mindezek akár egy-egy valóban osztályharcos 
indulatból küzdő militáns fejében ne 
kavaroghatnának a maguk zavaros, 
ellentmondásosnak nem tűnő módján, a 
kommunista kiteljesedést fékezve egyben. 
Nem állítjuk azt, hogy a proletár osztályharc 
kizárólag tiszta tudatú, csillogó szemű, az 
internacionalizmus vörös zászlójával 
felvértezett gigászi hősök „szent” hadakozását 
jelentené. Nem. Csak azt, hogy a győztes 
kommunista forradalomhoz végső soron a 
kommunista célok megértése, az annak 

 
8 Mindezt azért is le kellett írnunk, mert voltak 
akkoriban a nemzetközi kommunista mozgalomban 
olyan militánsok, akik vulgáris álláspontjuk 
következtében addig az abszurditásig jutottak el, hogy 
azokat a nácikat is proletárharcosoknak vélték látni, 
akik merő antiszemitizmusból támadták meg a 
budapesti Zsinagógát. Mondván: 1, ha nem tőkések, 
akkor proletárok voltak 2, előtte, közbe, utána a 
fennállóval szemben léptek fel, mármint a rendőrökkel 
szemben 3, a zsinagóga felgyújtása önmagában 
vallásellenes tett.  Mi a leghatározottabban elutasítjuk 
ennek a tettnek kommunista voltát, mert önmagában a 
bérmunkás stb. léthelyzet még nem tesz senkit 
kommunistává, a rendőr megtámadása történhet merő 
tőkés konkurenciaharcból is, a vallásháború vagy épp 
az antiszemitizmus pedig nem a vallás megszüntetése, 
hanem fenntartása.  Mi nem teszünk hitet a tőke 
egyetlen frakciója mellett sem; mi az összeset fel 
akarjuk számolni azzal, hogy a tőkét és világát 
számoljuk fel a meghaladva tagadás, a kommunizmus 
teljessé tételével. 
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eszámolni velük. Inkább 
lőbb, mint utóbb. 

 

megfelelő szervezet létrehozása, tisztázás, 
kritika, tudatosulás, cselekvés 
elengedhetetlenül szükséges. Ez egy ív, egy 
dinamizmus, ami adott szituációkban, azok 
dinamizmusában alakul és alakítja azokat. 
Ezért mondjuk a mexikói eseményekkel 
kapcsolatban azt, hogy a jelek, a hírek, a 
mexikói munkásmozgalom hagyománya és 
jelene, a mexikói kizsákmányoltak 
léthelyzete, az, hogy helyi kommunista 
militánsok ilyen jellegű beszámolókat adnak 
közre, hogy szerveződnek, propagandát 
fejtenek ki, arra utalnak, hogy a jelen harcai 
erőteljesen tendálnak a proletárharc, a 
forradalom, a kommunizmus irányába. De azt 
is meg kell értenünk és értetnünk, hogy attól, 
hogy adott helyen és időben ez a 
felszabadulás megtörtént, még nem jelenti azt, 
hogy felszámolták a kapitalizmus totalitását. 
Még a következő, illetve ezzel együtt lévő 
fázis, a rendőrség, az állam intézményeivel 
való összecsapás is kevés. Ezek azok a tüzek, 
amelyek ha nem kapnak új tápot- gyár, 
földfoglalás (utcák, terek, központok)- 
egyszerűen elhamvadnak. Pont az a nagy 
kérdés, hogy lehet ezt a lendületet a 
kézenfekvő- általános dimenziókból 
átkonvertálni, átvezetni, kiteljesíteni a tőke 
elleni konkrétabb, lényegesebb támadássá, a 
termelés mind társadalmibb megszerzésévé. 
Úgy, hogy az a kommunizmus irányába 
mutasson, illetve kommunizmussá váljon a 
kapitalizmus totalitását felszámolandó. Ennek 
érdekében jelentjük ki, hogy a kommunisták 
feladata nem pusztán a kritikátlan elfogadás, 
vagy tájékoztatás. Érteni és megértetni azt, 
hogy mi a proletár tömegek történelmi 
feladata, mi a kommunizmus; az aktív 
részvétel, a beavatkozás, a szervezetté válás, 
az események „vezetése”, mind inkább 
kommunizmus irányába való terelése. Azaz 
például nem a fosztogatásokkal szemben kell 
fellépni, jó bolsevikként kispolgári 
szavazókra és támogatásukra sóvárogva. 
Hanem a fosztogatásokat szervezetté kell 
változtatni, méghozzá úgy, hogy a 
magánelsajátítás gyakorlata helyett a 
közösségivé tétel legyen az általános 
gyakorlat, hogy a tulajdoni elválasztás 
tagadása ne csak a tulajdoni elválasztás 
fenntartásának első lépcsője legyen. 
Kommunizmust akarunk, nem pedig a tőke 

eredeti felhalmozásának 2.0 verzióját. Az 
utcai harcokat mind inkább egységbe kell 
kovácsolni a proletárharcok egyéb 
szegmenseivel. A pauperizált tömegeknek a 
gyárak, a szállítóeszközök, a föld stb. 
munkásaival harcoló és termelési szervezetté 
kell egységesülniük. Sztrájkokat kell 
kezdeményezni, gyárat, földet, házat foglalni, 
a termelési viszonyokat megváltoztató 
akciókat kell létrehozni, a meghaladva 
tagadás, a totális társadalmasítás nevében. 
Mindehhez végső soron világos irányelvekkel 
bíró szervezetet kell létrehozni, egységes 
szervezetté kell válni, amelyik tudja, mit 
miért tesz. És nem utolsósorban 
harcukat/harcunkat mindinkább nemzetközivé 
kell tennünk.  Ne feledjük, hogy a 
kommunista forradalomnak nem csak 
intenzívnek, hanem extenzívnek is kell lennie. 
Adott területen a lehető legmélyebben át kell 
alakítania a társadalmat, fel kell számolni a 
nyílt vagy rejtett ellenforradalmat, de ezt nem 
teheti meg anélkül, hogy ne terjedne tovább, 
nemzetközi méretekben. A tőke és az állam öt 
kontinensen öl, rabol, pusztít; nekünk öt 
ontinensen kell lk

e

  
Mert ez így nem marad. A kapitalizmus 
ellentmondásainak dinamikája vagy elpusztít 
mindent és mindenkit e bolygón; vagy a 
arbarizmust teszi tob tálissá- hogy jó esetben 

rehozása a proletariátus történelmi 
feladata. 

eljussunk ugyanide.  
 
Az élethez viszont új társadalmi viszonyok 
kellenek. A társadalmi termelőerők társadalmi 
viszonyai, azok egymást fejlesztő 
dinamizmusa, tulajdon, a tőke, az állam 
meghaladva tagadása, a kommunizmus. 
Ennek lét



 

 
 

MEXIKÓ 
 

A NAPOKBAN TÖRTÉNT FOSZTOGATÁSOK ÉS ZAVARGÁSOK 
KRÓNIKÁJA AVAGY MI A KÖVETKEZŐ LÉPÉS? 

 
 
Crónica de estos días de saqueo y revuelta 

¿O qué sigue?1 
vakációs vízparti napok vagy egy színes 
Halottak napja (Mexikóban máshogy 
emlékeznek a halottaikra); ezek a napok 
mindenki számára, sokunk számára, mint 
rendkívüli napok lesznek emlékezetesek. 

  
Mit tudnak még elvenni tőlem? A vérem az 
övék. És most az autóm! […] 
Őrülten magas oktánszámú vért kapok. Ha 
meghalok, úgy halok meg, hogy 
történelmet csinálok a harag útján. 

 

 

 
- MAD MAX: A harag útja 
 
A KEZDET 
 
Az olyan napok, mint a mai, 2017. január 4., a 
harag és az adrenalin napjaiként lesznek 
emlékezetesek. Azért különlegesek, mert 
eltérően a napoktól, melyeket nagy becsben 
tartunk, mint egy jó születésnap, azok a  

Néhány napja, a helyen, amit Mexikónak 
hívnak, kihirdették, hogy az üzemanyag ára 
még 14-20%-kal megugrott, "az emelkedő 
nemzetközi árak miatt" mondta Peña Nieto 
(mexikói elnök). Soha nem említették, hogy 
ez az Energetikai Reform miatt van, amit a 
kormányzata indított el. Ez már nem újdonság 
senki számára ebben az országban; minden 

                                                            
1A szöveg eredete: 
https://antagonismorp.wordpress.com/2017/01/08/croni
ca-de-estos-dias-de-saqueo-y-revuelta-o-que-sigue/ 
Angolul: 
https://insurrectionnewsworldwide.com/2017/01/10/me
xico-chronicle-of-days-of-looting-revolt-or-what-is-to-
come/  
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évben emelkedik az üzemanyag ára és ezzel a 
többi árunak, élelmiszernek, közlekedésnek, 
ruházkodásnak, albérletnek, stb. is megugrik 
az ára. De a tavalyi év más volt. Egyik napról 
a másikra a dollár árfolyama eljutott 17 
pesoig, majd 18, 19, és végül a jelenlegi több, 
mint 20 peso-ig. Nyert Trump, megtörtént ez 
a Brexit dolog, súlyosbodott a helyzet 
Szíriában; minden rosszabbra fordul. De ezt 
követte még egy normál év vége az újabb 
üzemanyag-áremelés bejelentésével, úgy 
gondoltuk, semmi nem történhet, mert már 
mindannyian hozzászoktunk. De ez nem így 
volt. 
  
Ezen a héten az emberek beszélni kezdtek. 
Elkezdődött a lázadás. A távoli tiltakozások 
híre Baja California és Sinaloa államokban 
szájról szájra terjedt. Azt mondták, hogy Baja 
California-ban benzinvezetékeket csapoltak 
meg és benzint osztottak bárkinek, aki arra 
járt. Azt is, hogy főútvonalakat zártak le 
Oaxaca-ban, tüntetések voltak Jalisco-ban, 
Chilpancingo és Tlaxcala-ban, Morelos-ban 
és Can-Cún-ban. 
  
Aztán a tiltakozás közeledett: Acolman, 
Ecatepec, Naucalpan, Nicolás Romero, 
Cuautitlán, Tultepec y Tecámac, Cuautepec. 
Már eljutott Gustavo A. Maderoba 
(Mexikóváros legészakibb része) is. Ahogy 
jött, úgy terjedjen is szét! Ki tudja kik voltak, 
de sokan, dühösek és elszántak. Elkezdtek 
megjelenni a közösségi hálókon a  képek és a 
videók. Ők mindannyian, minden egyes 
személy, mindnyájan. A lázadás kitört. 
 
LOPJ, AMIT AKARSZ,  ÉS NE VIGYÉL 
VISSZA SEMMIT! 
 

 
 

"Ne féljetek az áruk megsemmisítésétől. Ne 
ijedjetek meg a boltok fosztogatásától. 
Azért csináljuk, mert a miénk. Ti, ahogy 
mi is a múltban, arra lettetek nevelve, hogy 
azért keljetek fel minden reggel, hogy olyan 
dolgokat csináljatok, amelyek később nem 
lesznek a tiétek. Szerezzük vissza és osszuk 
meg! Ahogy mi is tesszük a barátainkkal és 
a szeretetünkkel."  
 
- Görög munkások a diákokhoz (2008) 
 
A környékemen mindenki kint volt meglesni 
a színhelyet, körbefutni, figyelni, beszélni. 
Északabbra Ecatepec felé és a szomszédos 
kerületekben a proletárok az olyan üzleteket 
fosztogatták, mint a Coopel és az Elektra, 
olyan szupermarketeket, mint a Wal-Mart, 
Bodega Aurrera és a Soriana. Szóbeszéd járta, 
hogy ATM-eket, bankfiókokat és 
zálogházakat is. Azon a reggelen dolgoztam 
és egy kollégám panaszkodott, hogy azért 
késett, mert lezárták a Mexico-Pachuca 
autópályát. Ő Coacalco-ba való és ott már 
elkezdődtek a fosztogatások és a pletykák a 
rendőrséggel való összeütközésekről. A 
kolléga dühe leginkább annak szólt, hogy nem 
tudott egy Coopel kisajátításában részt venni, 
és nem annak, hogy elkésett a munkából. 
Mindenki erről beszélt a munkahelyen: "most 
aztán túl messzire mentek", "az lenne a 
minimum, ha én is fellázadnék fegyveresen", 
"normális esetben nem csinálnék ilyet, de 
mivel már mindenki fosztogat, az embereknek 
ez a fertőző és indulatos érzése…akkor 
valamit azért én is szereznék magamnak", "az 
még klasszabb lenne, ha ez szervezett és 
folyamatos lenne". Mindenkinek volt 
véleménye és idegesen nevettek, izgatottan, 
mintha "Karácsony" lenne a felnőtteknek. 
Később, a hazautam során végig hallottam az 
emberek suttogását a metrón, ahogy a 
különböző helyeken történt fosztogatásokat 
kommentálták. Tetejébe még, odaérve a 
házam közelében található bolhapiachoz, 
asszonyok egy csoportja vitatkozott: "már 
jönnek errefelé", "velünk nem fognak semmit 
se csinálni, és ha igen, mi többen vagyunk", 
"ők csak a nagy üzleteket fosztogatják, nem 
fognak idejönni a piacra", "nem, én ha jönnek, 
akkor futok", "akkor hajrá, aranyom". 
Machiavelli módjára megkérdeztem tőlük 
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"kik jönnek, főnökasszony?", "a fosztogatók, 
nem hallottad? mindenhol ott vannak. azt 
mondják, hogy minden kirabolnak.", "nem 
főnökasszony; az olyanokkal, mint mi nem 
fognak semmit se csinálni, csak a nagy 
üzleteket fosztogatják" válaszoltam neki 
megnyugtatva őt és megerősítve, hogy ne 
aggódjon az áruja miatt, amit a bolhapiacon 
árusít. A valóságban semmi oka nem volt, 
hogy féljen. A fontos az volt, hogy olyan 
dologról vitatkoztak, amiről soha nem 
beszéltek. Hogy vajon szükséges-e egy 
tiltakozás során fosztogatni vagy nem. És, ha 
igen, akkor azért, mert "már kurvára elegünk 
van". Vagy ha nem, akkor "nem azért kell 
támadnunk, hogy egy TV-t lopjunk, és így 
továbbra is elidegenítsük magunkat; hanem 
azért, mert mindannyiunknak szar". 
 
A fosztogatás, az áruk és a gépek elpusztítása 
egy visszatérő gyakorlat osztályunk, a 
proletariátus haragjának és lázadásának 
kifejeződései között. A kalóztámadásoktól 
kezdve a ludditák2 dühéig. A 2001-es 
argentin lázadástól a 2008-as görög felkelés 
pénz- és áruégetéséig. Az élvezet őrülete, az 
izgatottság keveredik a haraggal, amikor ezek 
a proletárok fűrészekkel úgy nyitják ki az 
Elektra fém zárófüggönyét, mintha egy 
karácsonyi ajándék lenne, egy lyuk az időben, 
ami újra fellobbantja a bosszú tüzét, egy ablak 
az életre. Azokat kirabolni, akik téged 
rabolnak ki, az igazság; felgyújtani azokat, 
akik láncra verik az életedet, az küzdelem; 
szakítani a "normális élettel" (mert nem 
minden nap fosztogatunk üzleteket és 
szupermarketeket) a szikra, amire szükségünk 
van. De ez nem elég. 
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2 Itt a luddizmusra utalunk. "Ned Ludd", a mitikus 
proletár tevékenységére; egy takács, aki 1779-ben az 
állítólagos elindítója volt ezeknek a gyakorlatoknak (a 
rombolásnak és a fosztogatásnak) azzal, hogy 
elpusztította a szövőgépet, amivel dolgozott. A 
mozgalom elsősorban Angliában fejlődött 1800 és 
1830 között. (Antagonismo por el comunismo y la 
anarquia jegyzete) 
  
 

 
 
Gondoljunk bele újra. Eladok időt az 
életemből. Ha ez így van, akkor a munkával 
az ember az életének időtartamát cseréli 
pénzre, ami felhalmozott munka. Ennek a 
pénznek egy része a vállalatok által előre 
meghatározott költség, hogy túlélhess, ehess, 
alhass valahol, így folytathatod nekik a 
munkát. Ami ezek után marad, miután fizettél 
az ételért és a közlekedésért, kétféleképpen 
használható: felhasználod vagy megspórolod3 
Elköltöd a szórakoztatásodra vagy 
szórakozásra: moziba mész, drogot és 
alkoholt vásárolsz, elmész valahova a 
barátoddal, veszel egy új mobiltelefont. 
Vásárolsz, fogyasztasz; és mint a többség, mi 
sem engedhetjük meg, hogy fizessünk (de 
nem is akarunk) egy új iPhone7-esért, ezért 
hitelért folyamodsz, amit abból fizetsz, ami a 
fizetésedből maradt. Egy új TV, egy 
mosógép, egy XBox, ruha, edzőcipő és talán 
egy új mobil. Az Elektra és a Coopel, illetve a 
Western Unionnal rendelkező cégek azok az 
országos üzletláncok, amelyek a legtöbb hitelt 
nyújtják, mert a családunk pénzt küld az 
USA-ból, aminek jelentős része az Elektra-
hoz kerül. Ezek az üzletek, amelyek mind a 
külvárosokban, mind a falvakban 
megtalálhatók, azzal akasztanak horogra, 
hogy apránként fizetünk nekik, miközben 
mindannyian tudjuk, hogy végül majdnem a 
kétszeresét fizetjük a bolti árnak. De akkor mi 
a francért csináljuk ezt tovább? Az Elektra-kat 
                                                            
3 Nyugdíjra, házra vagy kocsira való előtakarékosság. 
Amikor megöregszel, nem akarsz vagy egyszerűen 
nem vagy képes dolgozni. És megöregedvén még 
nagyjából 10 évig élvezheted az életet, és aztán 
meghalsz. (Antagonismo por el comunismo y la 
anarquia jegyzete) 
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kifosztották, de egy iStore vagy a hasonló 
puccos boltokat nem, annál az egyszerű oknál 
fogva, hogy ilyenek nincsenek a 
környékeinken. És azért nincsenek, mert 
egyszerűen nem rendelkezünk az 
eszközökkel, hogy a megtakarításainkat a 
gazdagoknak szánt árukra költsük. Nincsenek 
drága holmikat árusító üzletek minden sarkon; 
amikor vannak, akkor pedig rendőrök 
vigyázzák azokat egy bevásárló központban. 
Amikor spontán fosztogatásokra kerül sor, 
akkor a proletárok azokat a nagynevű boltokat 
fosztogatják és veszik vissza az árukat, 
amelyek a közelükben találhatók a 
külvárosokban és a városok perifériáján. Mert 
itt élünk! Ahol túlzsúfolva élünk; ahonnan 
órákat kell utaznunk, hogy életünket pár 
pesoért elpocsékoljuk. 
 
A fosztogatás nem csak logikus tett, hanem 
elidegeníthetetlen. Kisajátítjuk azt, amit más 
proletárok csinálnak. Kisajátítjuk azt a kis 
életet, amit eladnánk néhány új cipőért vagy 
egy televízióért. Vagy élelemért, vagy 
ruhákért, vagy több pénzért. Ez az, amikor 
kezdünk elhatárolódni a jó állampolgár 
alakjától, aki nem tolakodik, nem fut, nem 
kiabál, de szavaz. Attól a fajta személytől, aki 
ha valami problémája van a szomszédjával, 
akkor bírósághoz fordul; ha kirabolják, akkor 
a rendőrségre megy, ahol bántalmazzák és 
kinevetik; ha gondja van a munkahelyével, 
akkor a szakszervezetet keresi meg. A 
fosztogató proletár inkább az a személy, aki 
az életét a kezébe veszi, felelős lesz magáért 
és eltávolítja a közvetítésnek az összes ócska 
szar formáját, az életet hátráltató összes 
akadályt és nyűgöt. 
 
DE MI LEGYEN, MIUTÁN ELLOPTAM 
EZT A TV-T? 
 
... 
Minden, amink van, úgy tűnik elvesztettük;  
Tényleg meg kellett érte fizetnünk. 
 
Ma éjjel gyújtogatunk és fosztogatunk 
(Mondd, hogy gyújtogatni és fosztogatni 
fogunk) 
Ma éjjel gyújtogatunk és fosztogatunk; 
(Még egy dolog) 
Elégetünk minden szennyet ma éjjel; 

(Oh, igen, igen) 
Elégetünk minden illúziót ma éjjel. 
 
– Bob Marley & The Wailers: Burnin' and 
Lootin' 
 
Természetesen a kisajátítás elidegeníthetetlen 
és szükséges, de utána mi van? Miután 
elloptad a TV-t, leülsz vasárnap, bekapcsolod 
és megnézed a kedvenc TV műsorod, 
csatornát váltasz és a 3 órás hírekben 
megmondják neked, hogy ami az elmúlt héten 
történt, az csúnya dolog volt, és a 
fosztogatásokat beszivárgó és lefizetett 
emberek hajtották végre. "Én nem vagyok 
beszivárgó" mondod magadnak; "sem 
lefizetett", de a te cselekedeteidet egy 
reprezentációvá4 formálták át. Szó szerint. 
Valami furcsa külső képpé rólad, a 
szükségleteidről, hogy másokhoz hasonlóan te 
se fertőződj meg, hogy távol maradj az 
utcáktól. És ez azért van, mert ha van valami 
nehéz ebben az életben, akkor az a 
normalitással való szakítás. A lázadás sok 
lángja alszik ki, mert ennünk kell, hogy 
küzdhessünk, és csak akkor tudunk enni, ha 
van pénzünk ételt venni, és dolgoznod kell, 
hogy pénzed legyen; így visszatérünk a 
munkába és a lázadás kialszik. Igaz, nem 
küzdhetünk egész idő alatt, de különbség van 
a csata és a háború között. 
  
Ebben a társadalomban minden árucikk. Ez a 
társadalom, amelyik beteg és megszállott 
módon dolgokat halmoz, a kapitalizmus. És 
amikor ez a felhalmozás túl naggyá és 
rettenetessé nőtte ki magát, amelyiknek a 
megértését kezdjük elveszíteni, megállunk és 
popcornnal a kezünkben csak bámuljuk. Egy 
proletár a látvány (spektákulum) 
társadalmának hívta. A kifosztottak és a 
kapitalisták közötti háborúra, mint osztályok 
közöttire, ugyanezek a szabályok érvényesek. 
Felállították a táblát és a szabályokat, de soha 
nem értették meg illetve nem voltak képesek 
ellenőrizni azokat. A fosztogatás után két 
dolog van:  
1. ülsz a helyeden, filmet nézel az új BlueRay 
DVD lejátszón és Smart TV-n (mindkettő 
lopott); visszatérsz a munkába, hogy így 

 
4 Deborddal élve: spektákulummá. (RH) 



kifizethesd a TV és Internet-előfizetésedet, 
amire feliratkoztál, és visszafizesd a hitelt, 
amit a banktól, a Coopeltől vagy a 
nagynénidtől kaptál, kaját tudjál venni és 
kifizesd az albérletet 
 
2. vagy felkészülsz a második támadásra. 
 
Sokunk háborúba lépett, de ez nem könnyű. 
Amikor rájössz, hogy eleged van ebből a 
társadalomból és te újra támadni akarsz, akkor 
először úgy érzed magad, mint aki egyedül 
úszik az óceán közepén, messze mindenkitől. 
Aztán emlékszel, hogy Beto úr is részt vett a 
fosztogatásokban és láttad Frida-t egy 
telefonnal elszaladni az Elektra-ból. Az 
utcákon találtuk egymást. Sosem voltunk 
egyedül. Ez azért van, mert a környéken 
mindannyiunk ugyanazon bérmunka-
körülmények között létezik. És ahhoz, hogy 
tovább haladjunk előre, a csatából a háborúba, 
a következő lépés a düh megszervezése. 
 

 
 
SZIKRA GYÚJTSA MEG AZ ÖSSZES 
BENZINT! 
  
"Azok, akik nem ismerték fel, hogy Marx 
és a forradalmi proletariátus számára az 
egységes történelemszemlélet nem volt sem 
több, sem kevesebb, mint az egyedül 
lehetséges gyakorlati hozzáállás, 
szükségszerűen estek áldozatául annak a 
gyakorlatnak, amelyet viszont magukévá 
tettek." 
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Guy Debord: A spektákulum társadalma 
(95. tézis)5  

                                                            
5 http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/szituacioniz 
mus/guy-debord--a-spektakulum-tarsadalma/ 

Egy kolléga azt mondta nekem: "a francba, 
fegyvert kell fogni". Kétségtelenül, eljön az a 
pillanat, amikor igen…de először meg kell 
ismerjük magunkat és a csatateret. Ezen a 
héten találkozókat és gyűléseket tartottak, és 
biztosan lesznek az elkövetkező napokban. Ez 
az, amikor levegőt vehetünk és 
elgondolkodhatunk a következő 
mozdulatunkon. De, amikor ez megtörténik, 
két dolog van: 
 
1. órákig dumálhatunk egy gyűlésen, ahova 
olyan szervezetek érkeznek, mint politikai 
pártok, szakszervezetek, gerillák?, független 
alulról jövő kezdeményezések, trockisták és 
más faszszopók. Akik rendkívüli módon 
elnyújtják ezeket a gyűléseket és arról 
vitatkoznak, hogy a mozgalmat lecsökkentsék 
a "Le az elnökkel!" vagy az "Új alkotmányt!" 
szintjére, mintha egy darab papír mindent 
megoldana. Úgy tesznek, mintha az 
Országgyűlés lennének és a következő 
konklúzióra jutnak: Semmi. Na, jó talán egy 
békés felvonulásra az Ángel-től a Zócalo-ig, 
amit majd a Juárez emlékműnél megállítanak 
és kész, semmi több6… vagy ignorálhatjuk 
őket… vagy elzavarjuk őket és magunk 
szervezzük meg magunkat. Ideológiák nélkül, 
az intuícióinkra és az osztályemlékezetre 
hagyatkozva, emlékezve arra, hogy előttünk 
már mások fellázadtak, fosztogattak és 
lezártak; hogy nem vagyunk egyedül és nem 
mi vagyunk az elsők. Ezek a tapasztalatok 
segíteni fognak nekünk ezekben az eljövendő 
napokban. De, bassza meg, ne fossuk össze 
magunkat! Minden háborúban voltak 
ügynökei a propagandának. Ezen olyan 
embereket értek, akiket azzal bíztak meg, 
hogy hazugságokat terjesszenek addig, amíg 
olyan igazságokká nem válnak, amiket 

                                                            
6 Mert a tetteiknek az a funkciója, hogy megöljék a 
lelkesedést. Történelmileg léteznek ezek a szervezetek 
és a múltban számtalan alkalommal ellenségeinként 
jelentek meg. Ezen  csoportok azok, amelyek a 
követeléseinket "szociális és demokratikusként" festik 
le. A lázadó cselekvés nem társadalmi, hanem 
közösségi, mindamellett alapvetően antidemokratikus. 
(Antagonismo por el comunismo y la anarquia 
jegyzete; hozzáfűznénk: az, hogy antidemokratikus, 
annyit tesz: tagadja a demokratikus szabályoknak 
megfelelő egyezkedést és kompromisszumokat, mivel 
tagadja a tőke, az állam, a tulajdon, az áru stb 
diktatúráját- a ford.) 
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elvárunk, elismétlünk és végül tényleg azt 
gondoljuk. Ma az egész média, az Internet, a 
bal- és a jobboldali újságok ezt teszik. Ne 
nézzük vagy olvassuk azokat, és ha olvassuk, 
akkor kritikusan; és, ha kritizáljuk, akkor 
tagadjuk; és azután megalkotjuk a saját 
verziónkat, amelyiket megéljük, ez lesz a mi 
propagandánk. Ily módon több embert fogunk 
a magunk oldalán találni. 
 
Azt is tudjuk, hogy a dolgok soha nem a mi 
oldalunkon állnak, ez világos. Hogy a mi 
harcunk nem egy jobb országért vagy több 
demokráciáért folyik, amivel Franciaország 
vagy az USA rendelkezett; de ha odanézel, 
láthatod, hogy ott is voltak fosztogatások és 
lázadások, mert az áru világa ott is darabjaira 
hullik. Proletárok háborúban állnak, kifejezve 
mindennapi dühüket, ami tavaly felkelésben 
nyilvánult meg. Ugyanazok vagyunk itt is, ott 
is. 
 
 
Manapság folytathatjuk a fosztogatásokat és a 
zavargásokat, ami egy fontos lépést jelent a 
harcunkban. Folytathatjuk így, visszavéve az 
elveszett életekből néhányat, és aztán még 
többet és többet és többet… és azután még 
többet. Képesek leszünk álmodni és élni, 
kiváltani azt, ami elrohadt ezen a világon; ki 
tudja, még az is lehet, hogy történelemmé 
válunk, felismerve benne a forradalmat. Ha 
nem tudjuk, akkor egy fontos tapasztalatot, 
élményt hagyjunk az utánunk jövőkre, de 
csak ha küzdünk. Ha nem, akkor a 
gyerekeid, unokaöcséid tovább folytatják 
adósságban, hogy hamis igényeiket 
kielégítsék, öreg korukig dolgozva és arra 
emlékezve, hogy egy családtag 2017-ben 
ellopott egy televíziót. 
 
 
Halál mindazokra, akik a harcba szálló 
proletariátus életének útjába állnak! 

Függelék7- Osztályunk bölcsessége: 
 
"Megyek a helyi fosztogatáshoz, de előtte: ki 
lop meg kit? 
Láttam videókat, amikben kisajátítanak 
Coopel és Elektra üzleteket, amelyek híresek 
a hitelre drágán árusításról; amelyek a kis 
jövedelemmel rendelkezőkre utaztak, mert ők 
nem tudtak máshogy tűzhelyet, hűtőt vagy 
TV-t venni, de végül a megadott ár dupláját 
fizetik; cégek, amelyek, mint mindig, a mi 
szegénységünkön gazdagodnak meg. Nem 
véletlenül indultak az emberek, hogy ezekből 
az üzletekből szerezzenek vissza valami 
keveset abból, amit elvettek tőlük a heti 
adósság köcsögséggel, és az emberek 
lementek ebbe a 21. sz-i üzletbe és egy kis 
igazságot szolgáltattak a maguk módján." 
 
[Egy puccos kávézóban Mexikóvárosban] 
 
 
„Újságíró: És mi köze van mindehhez ennek 
az üzemanyag-áremeléshez? 
Interjúalany: Minden, ugyanaz az ellenség 
sok fejjel.” 
 
- Egy világjáró proletár publikációja 
  Mexikóváros, 2017. január 4. 
 
 
"Megmondjuk a kibaszott kormánynak, 
kurvára túl messzire mentek. Mi, itt Las 
Tranca-ba valók, meg fogjuk védeni 
magunkat, nem fog minket egy kibaszott 
kormány sem megfélemlíteni. Enrique Peña 
Nieto (mexikói elnök), az emberek Las 
Trancas Azacpotzaclo-ban kurafinak hívnak 
és személyesen (egy igazán dühös proletár 
szavai) azt kívánom, hogy takarodj a picsába 
te rohadt kis patkány. Felkészültünk, nézz 
csak ide (előhúz egy nagy pengét), mind 
meghalunk itt, kutya. Most már tudod, 
köcsög!" 
 
- egy dühös proletár 
  Mexikóváros, 2017. január 4. 

 
7 Ez nem fog szerepelni az utcai propagandában, csak 
az interneten, hogy bemutassuk osztályunk 
bölcsességét.(Antagonismo por el comunismo y la 
anarquia jegyzete) 
 



Jönnek majd a szociáldemokraták és azt 
mondják nektek: ne fosztogassatok! 
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Jönnek majd burzsoák és azt mondják nektek: 
ne fosztogassatok! 
 
 Jönnek majd a civil szervezetek a 
támogatásaikkal, kezdeményezéseikkel, hogy 
humanitárius segítséget nyújtva azt mondják: 
ne fosztogassatok! 
 
Jönnek majd az egyetemi specialisták a 
vizsgálódásaikkal, hogy bemutassák a 
fosztogatás rossz dolog és azt mondják: ne 
fosztogassatok! 
 
Jönnek majd a szakszervezeti vezetők és 
mondják majd, hogy többet kell dolgoznunk, 

béreinket növelni tudjuk, és azt mondják 
nektek: ne fosztogassatok! 
 
Jön majd a főnök közölve a leépítéseket, a 
fizetéscsökkentést és a munkanap 
megnövelését 8 óránál többre és azt mondja 
nektek: ne fosztogassatok! 
 
Amikor látjátok majd, hogy semmi sem 
hatott, és ugyanolyan nyomorultak 
maradtatok, fosztogatásba kezdtek. 
 
De abban a pillanatban már nem lesz mit 
fosztogatni, mert már kifosztottak titeket! 
 
 
- egy kövér proletár 
  Mexikóváros, 2017. január 4. 

 
 
 
 

 
 



Momentum: LMP, Milla 2.0 
 

Avagy 
 

A demokrácia újratöltése a(z) (oligarcha)kapitalizmus 
diktatúrájának fenntartásáért 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Új konkurencia nevelődött ki a Nemzeti 
Emberevők Rablóbandájával szemben: a 
nemzeti feltörekvő világpolgárság és 
technokrácia ifjúsági tagozata. S mivel a 
NER-el egylényegűek abban, hogy tőkét, 
tulajdont, államot kívánnak fenntartani saját 
maguk üdvére (mondjuk az is igaz, hogy 
efféle történelmi múlandóságokat máshogy 
nem is lehet fenntartani), ezért nem is lehet 
másról szó, csak arról, hogy hogyan tartsuk 
fenn friss, új dinamizmussal- a régit. Azt az 
emberevőset.   
 
A Momentum megnyilvánulásai, karakterei 
alapján úgy tűnik, hogy számukra a 
magyarországi társadalmi kérdések, ezen 
belül az állam és tőke kapcsolata nem 
lehetnek többek technikai kérdéseknél, hogy 
számukra a feladat tulajdonképp csak annyi, 
hogy megfelelően kell beprogramozni a 
rendszert és entert nyomva minden szép és jó 

lesz. Ehhez pedig agilis, tettrekész (haha), 
dinamikus személyekre kell bízni az 
államhatalmat. Merő véletlenségből rájuk.  
 
Persze nincs új a nap alatt: a feltörekvő, az új 
iparágak dinamizmusából profitálni akaró, a 
világpiacon is jelenlevő vagy oda kitörni 
akaró tőkék számára a meglévő politikai - 
gazdasági struktúrák, azok elosztói-
támogatási rendszerei, az oligarchakapitalista 
rend uralkodói, haszonélvezői akadályt 
képeznek; s mint nem a megfelelő helyre és 
módon el és újraelosztók (mármint 
feltörekvőink szempontjából), ezért a pazarlás 
és rossz hatásfok bűnével vádolhatóak. Tehát 
a feltörekvő „új” tőkék szükségképp a 
technokrata mítosz fenntartói, a technokrácia 
szövetségesei, vagy épp ők maguk is azok.  
 
Mármost abban sincs új a nap alatt, hogy a 
technokrácia, és a vele szövetséges, a 
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meglévő gazdasági- politikai struktúrák által 
háttérbe szorított tőkék saját részérdekeiket 
általános érdeknek gondolják. Vagy azért 
teszik ezt, mert saját fejlődésüket azonosítják 
a társadalom általános fejlődésével, saját 
hasznukat mindenki jólétével (lecsorog a jólét 
etc. etc.); vagy azért, hogy szövetségeseket 
leljenek a saját uralmukhoz. Nem fértek bele 
az oligarchakapitalista működés jelenébe, 
nem kapnak sem nekik tetsző pozíciókat, sem 
megfelelő perspektívát, se megfelelő fizetést- 
s ez már harmonizálhat az oligarchakapitalista 
működés többi vesztesével. Csakhogy itt a 
tőke haszon és hatalomélvezőinek 
konkurenciaharcáról van szó, vagyis arról, 
hogy a kizsákmányoltak, kisemmizettek, 
alávetettek által megtermelt értéktöbbletet 
hogyan osszák el egymás között. Egyben 
arról, hogy mint döntésre, hatalomra, profitra 
jogosultak, hogyan hárítsák más konkurensre, 
illetve osztályra a kapitalizmus növekvő 
működésképtelenségének következményeit; 
például, hogy meghatározhassák, hogy ki 
kerüljön a  bérmunkásnak se kellő pauper 
státuszába. Azaz, hogy az önmagán túlfejlett 
kapitalizmus továbbműködtetésének 
szükségleteit, tömegek, egész vidékek 
kizárását és szegregációját a (túl)termelésből 
úgy elégítsék ki, hogy az saját túlélésüket, 
hatalmukat, tőkéjüket, ezzel a kapitalizmus 
további pusztító pusztulását fenntartsa. 
Hatalmi pozícióban a haszon és kár 
elosztásáról van szó - a proletariátus 
alávettettségét fenntartva, a proletariátusból 
élve, azon és abból hatalmaskodva, tovább 
nyomorítva. Persze, a látszat szerinti közös 
lét, meg hogy mindannyian a nemjónemzeti 
Orbán áldozatai vagyunk, hogy gyárosnak és 
munkásnak, hogy földbirtokosnak és cseléddé 
lett agrárproletárnak, hogy uzsorásnak és 
adósrabszolgának meg csicskának egy az 
érdeke, ideológiai formát és megerősítést 
követel- nem véletlen, hogy a „jó nép” és 
ifjonti feltörekvőink közti azonosulásnak, 
egységfrontnak ismét a nemzet nevében 
kell(ene) történnie, kialakulnia. Így nézve a 
dolgot pedig a helyzet a következő: a 
sokdiplomás-modern nemzetfenntartó erő 
konkurál a negyeddiplomás-modern 
nemzetfenntartó oligarchákkal- mindkettő a 
proletariátus kárára. Tisztelt proletariátus, 

tessék választani. Már ha hülyének tetszik 
lenni. 

 

 
 
 A Momentum mindehhez puszta személyi 
illetve generációs kérdéssé teszi azt, ami 
kapitalista társadalmi- történelmi, ami az 
önmagán túlfejlődő kapitalizmus, illetve 
annak nemzetközi hierarchiái által 
meghatározott. Az "Orbánnak mennie kell. 
Csakhogy olyan társadalmi rendszer, hogy 
»Orbán« nincs" című írásunkban1  pont 
ezekről a meghatározottságokról és azok 
távlatairól van szó. Ott azt mondtuk, hogy e 
félperiférián-periférián történelmileg, 
szükségképp, a kapitalizmus általános 
ellentmondásainak kiéleződéseként, a tőkés 
túltermelés, túlfejlődés követelte alulfejlesztés 
eredményeképp alakult ki már a 80-as évektől 
a kapitalizmus eme oligarchikus formája.  
 
 Vagyis az állam bürokráciájának és 
csúcsvezetésének a magántőkével, a 
korrupció, a politikus - vállalkozó, a haveri 
kör stb. formáiban való különös összenövése, 
kvázi feudálissá torzuló kapitalista 
társadalmiasulása a maradék erőforrások 
megszerzéséért, a tőkehiány enyhítéséért, az 
erősebb tőkék/államokkal szembeni tőkés 
túlélésért történt. Ennek pedig a maradékok 
maradékáért folytatott egyre vadabb 
konkurenciaharccá kellett és kell válnia az 
uralkodó osztályon belül. S így nem csak a 
tömegek nyomorát, a korrupciót, az 
                                                            
1 http://www.reszeghajo.eoldal.hu/cikkek/korunk-
anarchista--kommunista-dokumentumaibol/orbannak-
mennie-kell.--csakhogy-olyan-tarsadalmi-rendszer--
hogy--orban---nincs..html 
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erőforrások oligarchák üdvére és nekik épp 
megfelelő formában2 való felemésztését kell 
fenntartaniuk saját békéjükhöz. Hanem 
növelniük kell.  
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2 Naivitás azt képzelni, hogy amikor a csúcsvezetésnek 
minden forintot arra kell fordítani, hogy az oligarchák 
ne essenek egymásnak vagy épp szeretett 
csúcsvezetésüknek, akkor a különböző 
nagyberuházásokat, mint pl. az építőipari oligarchák 
túlszámlázással pénzkifizető s egyben a 
csúcsvezetésnek visszajattoló helyeit majd meg lehetne 
szüntetni, vagy legalább is a túlszámlázás, fölös 
építkezés stb. pazarlásait le lehetne csökkenteni. Ezek 
az eszelősnek tetsző formák, mint pl. a stadionépítés 
nagyon is racionális tartalommal bírnak a 
tőkefelhalmozás szempontjából: eleven munkaerő 
kizsákmányolásának helyei, ahol terméktöbbletet 
értéktöbbletté túlszámláznak és el meg visszaosztanak 
adott oligarchakapitalista körök és csúcsvezetésük 
számára. Hogy hosszabb távon ezek felesleges 
beruházások? A kapitalizmusban a feladat a tőke 
felhalmozása, nem pedig a jövőről való elmélkedés. 
Hogy inkább az egészségügyre kéne fordítani ezeket az 
erőforrásokat? Hogyne, kórház lesz építve, de 
felszerelés, orvos meg ápoló már nem lesz hozzá, mivel 
utóbbiak költsége, bére az oligarchák vesztesége, s így 
egymás, meg a csúcsvezetésük kinyírásává vadul(hat)ó 
konkurenciaharcuknak a serkentője. 

Ám, mivel a „jó nép”-től egyáltalán nem kell félniük, 
ezért a jelen tőkéje nyugodtan felfalhatja mindenki 
jövőjét az oligarchák és csúcsvezetésük boldog 
mindennapjaihoz. Utóbbiak pedig a rossz jövő elől 
majd megszökhetnek - van elég pénzük - valami 
kedélyesebb helyre. Már ha tudnak. Már ha lehet. 

Egyrészt, mert az erőforrásokért való 
konkurenciaharc szükségképp a 'végtelen 
igény a véges lehetőkre' esetét jelenti: a 
csúcsvezetés csak addig maradhat 
csúcsvezetés, azaz legfőbb rablógyilkos e 
szisztémában, míg ki tudja elégíteni eme 
tőkés igényeket, vagyis az oligarchák 
egymással szembeni, a 'több erősebb, az 
erősebb több' elburjánzását. Ami viszont 
előbb-utóbb egymás felfalását, a csúcsvezetés 
megroggyanását, mindennek brutalitással 
való, ideig-óráig elhárítását jelenti.3 Másrészt 
általában a kapitalizmus termelékenységben, 
tudásban, társadalmiságban, 
nemzetköziségben a tulajdon és 
értékviszonyain való szükségszerű 
(túl)fejlődése: az eleven munkaerő 
kizsákmányolásának tőkék és államok 
konkurenciaharcaiból fakadó kényszerű 
fokozása e rend éltető elemének, az eleven 
munkaerőnek s a fizetőképes keresletnek 
egyre vészjóslóbb kikapcsolását jelenti. Azaz 
a kapitalizmus általános lehetőinek a 
beszűkülését, a maradék maradékát 
eredményezi. És ez sem kedvez ama végtelen 
igény kielégíthetőségének: nem véletlen, hogy 
a 2008-as válság után indult meg a világ 
jobbratolódása, illetve a barbarizálódás 
felgyorsulása.  
 

 
                                                            
3 Elég csak az államtitkári szám exponenciálisnak 
tetsző növekedésére gondolni; de figyelemreméltó az 
állami erőszakszervezetek elszaporodása, a 
csúcsvezetés illetve a különböző alvezérek 
párhuzamosan létező rendfenntartó - terrorelhárító - 
testőr ésatöbbi szervezeteinek kialakulása, illetve a 
meglévők újabb jogosítványokkal való ellátása (pl. a 
honvédség jogkörének kiterjesztése az ún. 
menekültválság kapcsán) is. 
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A lehetők eme beszűkülése minden fillér 
(bocsánat, cent) és morzsa erősebbeknek, 
hatalmasabbaknak, nagyszerűbbeknek való 
összesöprését: az oligarchák koncentrálódását 
és centralizálódását, monopolisztikus politikai 
szerveződését, teljhatalom szükségességét 
követelte; a követelés megvalósulása viszont 
a végtelen igényt növelte és növeli4. E lefelé  

 

                                                             

4  Vagyis nem a véletlennek, s nem is egyszerűen a 
gonosz politikusok ármánykodásainak köszönhetőek a 
Kelet-Közép Európában megfigyelhető politikai-
gazdasági monopolizálódás. Persze az azonos hatás 
azonos tartalma más- más formát ölthet. Néhány 
tipikus példa. Az államilag létrehozott/rabolt 
kapitalizmus Oroszországában, már csak a rabolható 
javak, az ország s gazdaságának nagysága stb. okán 
„önjáróbb” oligarchák jöttek létre, mint a volt „szatelit” 
országokban, például Magyarországon. 
Oroszországban egész régiókat, iparágakat nyeltek el, 
maffiamódszereikkel az állam az államban 
nagyságokig nőve; s ezért az államnak, mint számukra 
külsőlegesnek, jóval brutálisabban, 
„antidemokratikusabban” kellett és kell őket egy 
akolba, véd és dacszövetségbe kényszerítenie a KKE 
„nyugatibb” országainak oligarchakapitalista 
működéseinél, a tőkék és államok hierarchikus 
tömbjeinek előbb-utóbb világháborúig  vaduló 
konkurenciaharcában helytállandó. A polgári jogok 
maximumát, (például a kire szavazz és szavazhatsz 
legitimációs bolondtáncát kishülyéknek) ez a 
történelmi feladat és szituáció határozza meg; ennél 
több - liberálisabb belpolitika, szabadabb légkör, a tőke 
szabadabb áramlása - a „belső”, (oligarcha)kapitalista 
konkurenciaharc elszabadulását, az ellenséges, pl. 
„nyugati” tőkék tulajdonszerzését, így gazdasági és 
politikai hatalomszerzését, az ország széthullását 
eredményezné. Vagyis az önmagán túlfejlődő, ezért 
egyre inkább szegregáló, kizáró, alulfejlesztő 
kapitalizmus általános tendenciái, a tőke 
demokratikusnál és liberálisnál nyíltabb diktatúráit 
létrehozó szükségesség ott konkrét formává, jövője 
jelenné vált.  

                              

 Ukrajna e jelen idejű jövő másik véglete: a tőkék és 
államok nemzetközi hierarchiái közt dúló 
konkurenciaharc frontvonalába kerülve a maradék 
maradékának elosztása, az oligarchakapitalista 
gazdasági-politikai centralizáció az ország 
kettészakadását és polgárháborút eredményezett a tőke 
nagyobb üdvére: Ukrajna nyugati része kvázi 
fasisztaként felel meg a kapitalizmus jelenlegi 
követelményeinek s a nyugati kapitalista 

spirálban, mivel a rendszer továbbra is eleven 
munkaerő kizsákmányolásán alapul, az 
uralkodó osztálynak az alávettetek, 
kizsákmányoltak, kisemmizettek további 
kifacsarását és megnyomorítását mindenképp 
fokoznia kell, amihez merőben jobbos 
mentalitás, korlátoltság, félrevezetés, 
nemzetiségi-vallási megosztás (pl. cigány-
magyar stb.), a proletariátus puszta 
konkurenciaharcossá nyomorítása, 
antiszolidárissá atomizálása 
(„menekültkérdés” pl.) szükséges; illetve az 
uralkodó osztálynak saját magát is 
keményebben, zártkörűbben kell fognia: 
csúcsvezetésnek szigorúan alárendelt 
pártként, államként, bürokráciáként stb. kell a 
maradékok maradékán folyó 
oligarchakapitalista konkurenciaharcot, annak 
szétszaggató, elitet elit által pusztító hatásait 

 
hierarchiáknak; keleti része pedig népre hivatkozó 
ellenfasisztaként tagolódik be az oroszországi 
oligarchakapitalisták hierarchiájába, tőkét és államot 
fenntartandó.  

 Romániában a különböző kormányok közt lavírozó és 
erősödő, közvetlenül nem választott szervezet ragadta 
végül magához tulajdonképp a teljhatalmat a 
korrupcióellenes harc nevében. A korrupcióellenes 
ügyészség (DNA) működése a szükségképp 
korrupcióval működtetett oligarchakapitalista 
rendszerben annyit tesz, hogy a „saját” 
oligarchakapitalistáinak az ellenfeleit bármikor 
kiiktathatja a konkurenciaharcból a tiszta közélet 
nevében; így, bár a kizsákmányoltak, kisemmizettek, 
alávetettek maradék jogaikat is elvesztették saját 
elnyomóik megválasztásában, de a létező 
korrupcióellenesség látványos megnyilvánulásaival 
hülyítve legitimálják a tőke egyre nyíltabb diktatúráját. 

  Lengyelország burzsoáziája pedig a magyar modell, 
az oroszhoz képest szabadabb választással teljhatalom 
útján jár- bár mind a tömegek aktivitása, mind a 2/3 
nélküliség, mind Lengyelország nagysága, fontossága 
az EU-n belül lehet, hogy a második átkával terheli e 
monopolizációt. Mármint azzal, hogy ami itt a 
teljhatalom drámájaként, ott a bohózataként 
nyomoríthatja a proletariátus mindennapjait - míg a 
kapitalizmus növekvő működésképtelensége nem 
követel komolyabb fellépést és tetteket a rendszer 
haszon és hatalomélvezőitől ama centralizáció 
megvalósításához, azaz a  proletariátus teljes 
kizsigereléséhez. 



kordában tartania. Már ameddig lehet. S a 
hadarva feltörekvő, társadalmi-történelmi-
politikai, meglehetősen öntelt analfabétáink 
ezt nagyon nem értik. Nem értik, hogy a tőke 
rendszerének alkonyatában létezünk, hogy ez 
a tőke liberálisnál nyíltabb diktatúrájának 
vagy épp a teljes lepusztulásnak és 
felbomlásnak, polgárháborús despoták és 
hadurak káoszának az időszaka, pláne a tőkék 
és államok nemzetközi hierarchiáinak 
perifériáin, félperifériáin; hogy errefelé a 
politikai párt nem pusztán politikai; hogy a 
miniszterelnök, a politikai csúcsvezetés stb. 
az oligarchakapitalisták vezetője is; hogy itt, 
ha elitként elitet győzködnek5, akkor vagy 
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5 Az „elitet elitként győzködés” esetében azt is látni 
kell, hogy miért kerül szükségképp felejtőbe a 
„fizessenek a gazdagok” s más efféle csúcsvezetői 
szinten kiötletelt szociális érzékenység/PR. Azért, mert 
a polgári pártok, pláne, mint oligarchakapitalista 
szerveződések maguk a gazdagok, maguk a tőkések, 
annak összes  mentális-tudati következményével. A 
pártok apparátusa, gerince belőlük áll; önmaguk ellen 
ténylegesen nem fognak fellépni. Elmondják az 
aktuális szólamot, nyitnak a bérmunkásosztály, a 
pauperek stb. felé- de csak szavakban, szavazatszedési 
céllal. Aztán úgy tesznek, mint az MSZP Ózdon, ahol a 
szociálisérzékeny-szegénytóvópárt megszavazta azt a 
rendeletet, ami alapján el lehetett zárni a legrekkenőbb 
hőségben a közkutakkal fenntartott vízszolgáltatást a 
szegénytelepeken. Nem az óhaj és nem a szándék a 
kérdés, hanem a társadalmi- történelmi 
meghatározottságok. 

 Fidesszé (Jobbikká)6 kell válniuk, vagy 
felmorzsolódnak; hogy a technokrácia a 

 
6 Momentán a Jobbik a Fidesz egyetlen valódi kihívója 
e szép hazában. Nem pusztán azért, mert olyan 
„szépeket” vagy épp „csúnyákat” vagy épp „vadakat” 
tud mondani. Hanem azért, mert nem nagyon van 
(lehet) más; a demokratikus: az alsóbb szintekről, 
kisebb oligarchák által is megbuktatható 
csúcsvezetéssel bíró pártokat (lásd pl. MSZP, 
amelynek csúcsvezetése kétszer bukott így) az 
oligarchakapitalista konkurenciaharcban széttépné és 
széttépi ama hatalommal, csúcsvezetésnek való szigorú 
alárendeléssel nem fékezett ’végtelen igény a véges 
lehetőkre’. Mivel nem alkalmasak a csúcsvezetésre, az 
elit, az uralkodók nem támogatják se államon belül, se 
államon kívül; illetve, mint gyenge és ezért 
reménytelenül nevetséges oligarchakapitalista 
mozzanatok, polgári (elit) pártok, a jó népet csak 
szavakkal tudják kifizetni, az „erő” bűvölete, a 
„fennálló” tehetetlenségi nyomatéka nélkül. Ezért 
igazából senkinek sem kellenek; szétporladnak, vagy 
vegetálnak.  Ellenben a Jobbik  (szélső)jobboldalisága, 
és a csúcsvezetésnek szigorúan alárendelt apparátusai 
révén megfelel a kapitalizmus magyarországi 
részlegének csúcsvezetői funkciójára. Kielégítheti a 
tőke azon kényszerű igényét, hogy ’monopolizálódás a 
maradékok maradékáért’, illetve azt, hogy a „jó nép” 
2/3-nak vagy épp 4/5-nek nyomorszintre lökésével kell 
ama maradék maradékát kifacsarni. Valamint, hogy e 
tömeget továbbra is önmaga ellenségévé tegyék 
(vezetés és alávetettség igenlése, elitizmus, 
karrierizmus, antiszolidaritás, nemzetiségi-vallási 
ellentétek kiélezése, lenézni és tipornivaló biztosítása a 
lenézettek és eltiportak számára, a „menekültkérdés” 
stb.), aki így, zagyva és egymással acsarkodó jó 
atomok halmazaként továbbra is a felsőbb vezetéstől, 
megnyomorítójától várhatja és várja a leszakadás, a 
lecsúszás, a fenyegetővé vált mindenkivel szembeni 
védelmet- a tőke és az állam üdvére. És a Jobbik e két 
utóbbit (a védelmet meg az üdvöt) meg is ígérheti és 
meg is ígéri: friss, dinamikus, férfias erő, ki „elszámol 
az eleségel”. Vagyis nem csak szavakkal fog fizetni, 
hanem az „erő” bűvöletével és a „fennálló” 
tehetetlenségi nyomatékával... De hát a funkció 
megtalálja az embert. A Jobbik, mint klasszikus 
fasiszta mozgalom (tömeg-ellenforradalmi 
rohamosztagok és szavazatnyelő parlamenti frakció 
egysége), mint a nagyokkal szemben vesztésre álló 
kisebb tőkék, a lecsúszástól félő jobb egzisztenciák, a 
reménytelen mélyszegénységbe pauperizáltaktól 
rettegők szervezete, látva azt, hogy az atomizáció 
következtében a tömegmozgalmi jelleg fenntarthatatlan 
(a Magyar Gárda bomlása a jópolgári, „az én 
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kapitalizmus esztelenségeinek racionális 
megszervezője, azaz esztelenségeinek 
fokozója és elmélyítője általában, s e vidéken 
sem lehet több, mint az oligarchák 
aljasságainak és rablógyilkosságainak 
technikusa, akár tetszik neki, akár nem.  A 
politikai csúcsvezetés, a magántőke adott 
körei, az állami bürokrácia szentháromsága 
egyistenné lett s a korrupció, a pazarlás, az 
elvonás, a hiány lényegi, kiiktathatatlan 
fogaskerekekként őrlik fel az egész 
társadalmat. A háromból kiiktatni egyet, vagy 
ott személycseréket végrehajtani csak azt 
eredményezheti, hogy a másik kettő azt 
újratermeli; aki tehát kapitalizmusban, 
tőkében, államban, magántulajdonban 
gondolkodik, annak szükségképp a 
korrupcióhoz, a feudalizmusra hajazó 
oligarchakapitalista működésekhez és 
aljasságokhoz is adnia kell a nevét. A 
Momentum pontosan ezt teszi: nem a 
proletariátus szervezésével, tömegeivel 
próbálnak erőt kifejteni az oligarchakapitalista 

 

                                                           

tulajdonom, az én hatalmam, az én tulajdonom” alapú 
fővezérosztódás révén), illetve, hogy így nem lehet 
minden oligarchák (kormány)pártja s jelenleg a 
szavazóbázisát is szűkíti ama szélsőségesség,  
átcukiskodta magát barnásszürke, 2010-es, 2.0-ás  
Fidesszé. Vagyis az ’úgy támadni az oligarchákat, hogy 
valójában nem támadni őket’- vonal győzött: 
földesurakról, külföldi helytartókról, meg Fidesz 
oligarchákról beszélnek, a „nép nevében” lecserélve a 
milliomosok milliárdosok elleni „osztályharcát” a 
milliomosok és milliárdosok „osztálybékéjére”... Ám 
az oligarchák „földesurakra” és „nem beszélünk róla” 
kategóriákba való szelektálása továbbra is a náci 
„schaffendes Kapital" és a „raffendes Kapital" (alkotó 
és rabló-rombolótőke) „megkülönböztetésére”  rímel, 
hogy a cukiskodás előtti megkülönböztetésekről ne is 
beszéljünk. Ezek a hamis szembeállítások a tartalom, a 
lényeg, bár „radikális”, de fenntartását és konzerválását 
jelentik, vagyis a tőke, az állam, az alávetés, a 
kizsákmányolás és kisemmizés fenntartását. S 
hozzátéve mindehhez azt, hogy mint fasiszta gyökerű 
párt, kiválóan alkalmas lehet arra, hogy ha a tömegek, 
nyomorúságuk okán alkalmi és helyi éhséglázadásokat 
robbantanának ki, akkor azt ne csak „jogállami – 
hivatalos” úton törjék le, már azt is látnunk kell, hogy 
mindenképp megfelelő e párt a kapitalizmus 
alkonyatának kapitalista menedzselésére - a teljes 
barbarizmusig, a káoszig vagy ezt az egész szemetet 
eltörlő kommunista forradalomig.  

uralkodókkal, bürokráciával, állami 
csúcsvezetéssel szemben, hanem mindezt 
érintetlenül hagyva, jó elitistaként 
demokratikussá reformálnák Vito Corleone 
családját a Barzini családdal való nemzeti 
egység nevében, hogy minden (fel)törekvő 
vállalkozó és technokrata mindebből 
profitáljon, meg belepofázzon, amibe csak 
lehet. Hogyne. Egy művelt zsebes lehúzhatja 
és elviheti a despota aranygyűrűjét, mert 
művelt. A sokdiplomás vizionátor, mert több 
nyelven tud álmodni, elszedheti a 
strómanoligarchától a milliárdokat, hogy 
világpiaci szintre tőkésítetten álmodhasson. 
Ezek vagy hülyék, vagy minden hájjal 
megkent gazemberek. De tömegek nyomorán, 
alávetésén, kisemmizésén nem fognak 
enyhíteni; felszámolni ezt az egész rémálmot 
pedig ha akarnák, se tudnák. Mivel ahhoz a 
tőke rendszerét, államát, annak összes kacatját 
kell eltakarítani. És ők, aggódó 
állampolgárokként7, kiknek sem a tőkével, 
sem az állammal, sem a tulajdonnal nincs 
bajuk, csupán és legfeljebb ezen társadalmi 
viszonyok s funkciók néhány 
megszemélyesítőjével, betöltőjével és 
formájával, csak a tőke totalitásának káoszát 

 
7  Pont az a gond a kétfarkú kutyakalóz 
vicckritikapárttal, hogy az egyébként gyakran 
szellemes kritikájának meglehetősen korlátolt az 
alapja: a polgári, tőkés társadalom igenlése, vagy úgy, 
hogy annak elidegeníthetetlen mozzanatát (például a 
magántulajdon vagy a tőke diktatúrájának 
demokratikus formáját, vagy a polgári racionalitást) 
igenlik, vagy úgy, hogy minderről nem vesznek 
tudomást. Így a tőke társadalmának objektíve létező 
perspektívátlansága szükségképp e kritika 
öncélúságához kell, hogy vezessen, ami végül a 
visszásságokat, az ótvart, a cikit, az ócskát, a 
gyűlöletest kigúnyoltként teszi elfogadottá, 
fenntarthatóvá és fenntartandóvá, legitimálttá. 
Kigúnyolni a hatalom visszáságait anélkül, hogy 
elvetnénk magát a hatalmat s annak alapjait, például az 
osztálynélküli társadalom nevében, végső soron a 
szovjet bürokrácián való hivatalos élcelődés szintjét 
tételezi az SZ„K”(b)P vezető (bürokratizáló) szerepe 
mellett, azt akarva – akaratlanul fenntartva… Vagyis 
nevess egy jót és hagyj mindent a régiben. És 
nevethetsz ezen is. És nevess a nevetés kedvéért. Mást 
nem tehetsz, mert másképp nem lehet. És így másképp 
nem is lesz és pont. Míg a tőke ki nem nyír. 



és katasztrófáit 
növelhetik a tőke 
rendszerének 
fenntartásával.  
 
Persze ennek a 
játéknak előfeltétele 
a polgári-burzsoá 
tudatlanság és 
korlátoltság, ami 
aztán vagy a 
felmorzsolódást, 
vagy a dicstelen 
kollaborációt és a 
fennálló gazdasági- 
politikai viszonyokhoz való hozzárohadást 
eredményezi. S az is igaz, hogy a proletariátus 
erejére való támaszkodásra, vagy legalábbis 
kísérletére már volt példa: Szolidaritásnak 
hívták. S ez utóbbi bukása annak köszönhető, 
hogy maga a proletariátus nem tudott annyira 
önmagáért cselekvőleg fellépni, hogy a 
szervezetet balra lökje; hogy a meglévő, 
többszörösen korlátolt szakszervezeti 
szeméttel szemben a gyárakban, vasútnál stb. 
afféle szakszervezet-izotópként szervezkedő: 
társadalmibb, több területen aktivizálódható s 
ezért már több radikalizmusra hivatott új 
politikai szervezetet a reformizmus szakadék 
szállójáig radikalizálja. S ezzel a proletariátus 
a saját szolidaritását erősítse, s végül, ha 
minden jól megy, akkor magával e reformista 
szervezettel szemben saját öntudatát 
radikalizálja, és ennek megfelelő szervezetet 
hozzon létre. Vagyis első lépésként kiszórja a 
Szolidaritásból a felvilágosult, városi kis és 
középburzsoá törtetőket; hogy 
megakadályozza az utóbbiak által favorizált 
technokrata-szakmai kormányzással valójában 
a saját pozícióját erősíteni kívánó Bajnai-féle 
nagyburzsoá csoportokat abban, hogy a 
proletariátust továbbra is csak bedarálják, 
szavazógép- alkatrésszé nyomorítsák. 

 És igen, igaz:  a 
magyarországi, 
kádári-kispolgári, 
majd  félperifériás-
oligarchakapitalista 
atomizációnak 
eredményeképp  a 
legócskább 
polgárivá  züllött 
proletariátus 
mindezt nem tudta 
végrehajtani.  A 
felülről indított 
szervezés nem volt 
(nem lehet) sem 

annyira radikális, sem annyira átgondolt, se a 
megszállottságig elszánt, hogy komolyan 
megpróbálja felülírni az előbb említett 
atomizációt, hogy a burzsoázia afféle "örök" 
baloldali ellenzékeként ideig-óráig, de 
működővé, sikeressé legyen; s ez nem 
gerjeszthet(ett) egy alul lezajló 
radikalizálódást, ami kedvező esetben 
túllendülhet az egész reformista maszlagon. De 
erről beszélünk: ahogy a világkapitalista 
rendszerben kedélyes - jóléti, polgári 
demokratikus célokat egyre kevésbé lehet 
polgári módon elérni (másképp pedig, például 
a kapitalizmus meghaladva tagadásával már a 
cél is mássá lesz: kommunizmussá a 
kapitalizmust és annak összes álszentségét, 
nyomorúságát és hamisságát felszámolandó8), 
úgy annak Magyarország nevű 
alvállalkozásában még kevésbé lehet. Így a 
polgári szerveződés a tőke és kapitalizmus 
növekvő működésképtelenségének 
köszönhetően képtelen több lenni annál, mint 
hogy akarva - akaratlanul, de a barbarizálódás 
előmozdítója legyen. 
 
                                                            
8 Vagyis a tulajdon, az áru, az áruérték, a tőke, az 
elkülönült közhatalom, az állam meghaladva 
tagadásával a többség kisebbség hierarchiája, a 
demokrácia is tagadandó sajna; az elidegenítő és 
elidegenült emberi viszonyoknak, a (bér)munkának és 
a tőkének, a burzsoává és a proletárrá nyomorító 
társadalmi - termelési megosztásoknak, a polgárnak és 
a családnak a kapitalizmust „gyógyító” csodaszerekkel 
együtt , vagyis a tőke különböző diktatúráinak is a 
„régiségek múzeumába, a rokka és a bronzbalta mellé” 
(Engels) kell kerülniük. 
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Megjelent újságok: 
 

 
1. szám - 2014. február 3. szám - 2015 október 
  
- Kik azok a proletárok? - Kiáltvány 
- A politikusok engedjenek a 

tömegeknek: egy interjú a kijevi 
tüntetésekkel kapcsolatban 

- Migráció – A Kapitalizmus 
menekültjei 

- Dosztojevszkijről 
- Röplap: Szervezkedj! Szabotálj! 

Harcolj!  
- Vita a neoliberalizmusról 

 
  

4. szám - 2016 tavasz 2. szám - 2014. szeptember 
  
- A tőke háborúi a tőkéért - Vita a Barikád Kollektívával 
- Az erőszak archeológiája - Interjú Agustín Guillamónnal  
- Saul fiához- Harry Potterről 

- Vita a Gondolkodj és Lázadj csoporttal 
- Nekrológ: Charlie Haden (1937-2014) 

 
5. szám – 2016 ősz 

 
- Agustín Guillamón 

- Gilles Dauvé recenziója 
Ken Loach spanyol polgárháborúról szóló filmjéhez 

- Vörös enzim 
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